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A ACURÁCIA DA ULTRASSONOGRAFIA NO DIAGNÓSTICO DA ENDOMETRIOSE - 
REVISÃO SISTEMÁTICA 

SAIMON MARANHÃO DE ANDRADES, GLAUCIMEIRE MARQUES FRANCO, GEOVANKA 
ROSA SAID  

III Jornada de Produção Científica da Escola de Ciências Médicas, Farmacêuticas e 
Biomédicas 

Introdução: Endometriose é um distúrbio crônico, inflamatório, hormônio-dependente, 
caracterizado pela presença de tecido fora do sítio uterino. Acomete mulheres em idade 
reprodutiva, tendo como clínica: dismenorreia progressiva, dor pélvica crônica e infertilidade. O 
diagnóstico é baseado na clínica e exames complementares. A ultrassonografia (USG) é o 
método de baixo custo mais acessível, com sensibilidade e especificidade semelhante a 
laparoscopia, que é o padrão ouro para o diagnosticar a endometriose. Objetivo: Elaborar uma 
revisão sistemática a fim de analisar a produção científica sobre a acurácia da ultrassonografia 
no diagnóstico da Endometriose no período de 2012 a 2018. Método: A revisão sistemática 
envolveu a busca de artigos na base de dados Medline via PubMed e Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS), publicados entre 2012 a 2018. Por meio da estratégia de busca, localizaram-se 
4131 artigos, dos quais 2236 foram obtidos do PubMed e 1895 na BVS. Selecionaram-se 08 
artigos que correlacionaram a acurácia da USG no diagnóstico precoce da 
endometriose. Resultados: Foram incluídos 08 estudos envolvendo 7357 mulheres em idade 
reprodutiva com suspeita de endometriose. Destas, cerca de 6439 foram confirmadas com 
endometriose pelo método padrão ouro, a laparoscopia com anatomopatológico. A 
Sensibilidade da USG variou entre 53% a 83,3% e a Especificidade entre 46,1% a 96%, sendo 
a Acurácia obtida entre 76 a 97%. Em comparação com a Ressonância Magnética que obteve 
Sensibilidade entre 62% a 97% e Especificidade entre 93% a 96%, sendo a Acurácia obtida 
80% a 98%. Analisando os sítios: ligamentos uterossacros e retovaginal, colorretal vagina, 
ovário e bexiga. Conclusão: Os estudos analisados demonstraram que a USG foi superior nos 
sítios: ovário e bexiga, e semelhante nos sítios: ligamento uterossacros e retovaginal, 
colorretal, em comparação com a RM e a laparoscopia. Assim, a USG é bom método de baixo 
custo e acessível que possibilita o diagnóstico, sem que a paciente necessite de outros 
métodos de alto custo ou invasivos. 

Palavras-chave: endometriosis, ultrasonography, diagnosis 
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A IMPORTÂNCIA DO FARMACÊUTICO NA AUTOMEDICAÇÃO. 
CAREN PALMA MELO DE FREITAS, JAQUELINE GLEICE A DE FREITAS  

III Jornada de Produção Científica da Escola de Ciências Médicas, Farmacêuticas e 
Biomédicas 

Introdução: A automedicação é a forma mais comum de auto ¿ atenção a saúde e é a prática 
do uso de medicamentos sem prescrição, orientação e/ ou acompanhamento do profissional 
habilitado, podendo ser classificada em irracional e responsável. Na automedicação 
responsável os indivíduos tratam doenças, sinais e sintomas com a indicação e orientação do 
farmacêutico utilizando medicamentos aprovados para venda sem prescrição médica, sendo de 
eficácia e segurança comprovadas quando utilizados racionalmente. Objetivo: Descrever a 
importância do farmacêutico na automedicação, visando o uso de medicamentos de forma 
responsável. Método: Foi realizada uma revisão bibliográfica do tipo narrativa a partir das 
bases de dados ScientificElectronic Library Online(SciELO) e UnitedStates National Library of 
Medicine (PubMED) e documentos oficiais vigentes. A pesquisa foi realizada no período de 
março de 2017 a agosto de 2018. Para o desenvolvimento da pesquisa, fez-se a busca de 
artigos por meio dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): automedicação, farmacêutico 
e uso de medicamentos. Utilizando os seguintes critérios de exclusão: artigos em língua 
estrangeira e artigos em duplicata. Depois aplicou-se os critérios de inclusão: artigos 
disponíveis na integra e artigos publicados entre o ano de 2000 a 2018. Leitura dos resumos e 
posteriormente uma leitura criteriosa dos artigos. Resultados: Automedicação é uma forma de 
auto-atenção à saúde, onde o farmacêutico tem papel fundamental na etapa de orientação da 
população para o uso correto de medicamentos. O trabalho de atenção farmacêutica junto a 
população no momento da dispensação do medicamento é de grande relevância, pelo fato de 
ser nesse momento em que o paciente receberá as orientação necessárias sobre o uso do 
medicamento, dose correto, duração do tratamento, riscos e benefícios, ou dependendo do 
caso sendo orientado a procurar uma unidade de saúde. A automedicação responsável com 
orientação do farmacêutico é primordial, pelo fato de na maioria das vezes os pacientes 
procurarem uma farmácia, onde é uma instituição de saúde, de acesso fácil e 
gratuito. Conclusão: No Brasil, onde o acesso à assistência médica pública é difícil e onde há 
uma grande parcela da sociedade na faixa da pobreza que não tem condições financeiras para 
pagar um plano de saúde, a prática da automedicação torna-se bastante comum e pode 
representa uma ameaça à saúde pública. Por isso torna-se necessário contar com o 
farmacêutico na dispensação para minimizar as reações adversas a medicamentos, 
intoxicações e interações medicamentosas resultantes do uso incorreto de medicamentos. 
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A OCORRÊNCIA DE CRIPTOCOCOSE EM PACIENTES VIVENDO COM HIV/AIDS EM UMA 
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Introdução: A criptococose é considerada a terceira causa de doença oportunista do SNC em 
indivíduos imunocomprometidos. A prevalência de infecções fúngicas invasivas chega a 15%, 
principalmente após a introdução da Terapia Antirretroviral. Apesar da redução do número 
dessas infecções após o advento da TARV, a mesma continua a ocorrer em pacientes com 
diagnóstico tardio de HIV e é responsável por > 40% dos casos de mortalidade. Objetivo: Este 
estudo visou descrever as características epidemiológicas dos casos de criptococose 
diagnosticados em Goiás entre 2013 e 2017. Método: Este estudo foi aprovado em Comitê de 
Ética em Pesquisa em acordo com as resoluções do Ministério da Saúde (CAAE: 
55199516.4.0000.0037). Os dados foram obtidos de arquivos eletrônicos de pacientes 
atendidos em um hospital de referência em doenças infecciosas no estado de Goiás que 
apresentaram culturas positivas para Cryptococcus sp. Resultados: Foram identificados 172 
casos de criptococose, sendo a maioria do sexo masculino 81,4% (140). A maioria dos 
pacientes diagnosticado possuia uma cd4 menor igual a 100 47,6% (82). O diagnóstico de 
criptococose foi principalmente em líquor em 83,2% (144), mas também em LCR e sangue 
31,3% (84). No grupo diagnóstico, 96,5% (31) foram diagnosticados com a espécie C. 
neoformans, 2,9% (5) com C. gattiiportadores de hanseníase prévia e 0,58% (01) com C. 
laurentis. Neste grupo, 41% (71) dos pacientes evoluíram com óbito. Em relação à TARV 
apenas 4,6%(8) faziam uso correto da medicação. Assim, mesmo após a instituição do 
tratamento antirretroviral (TARV) e antifúngico, a taxa de morbidade e de letalidade são 
elevadas. Conclusão: Deste estudo foi detectado que a incidência de criptococose é elevada 
em pacientes com AIDS com doença grave e alta mortalidade conforme descrito na literatura. 
Os dados aqui apresentados mostram que esta micose é definidora de AIDS e apontam para a 
necessidade de intensificação das medidas de diagnóstico e notificação dessa infecção 
oportunista na região Centro-Oeste e no Brasil. 
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Introdução: A Sonolência Excessiva Diurna (SED) é uma das queixas mais frequentes em 
pacientes com algum distúrbio do sono. Isso pode provocar prejuízos na qualidade de vida das 
pessoas, diminuindo sua produtividade diária e agravando doenças já existentes. Os distúrbios 
do sono compõem todas as alterações que ocorrem enquanto o indivíduo está 
dormindo. Objetivo: O objetivo deste estudo foi investigar a associação existente entre a 
hipótese diagnóstica de distúrbio do sono e a sonolência excessiva diurna em pacientes 
atendidos em uma clínica especializada. Método: Pesquisa realizada por meio da aplicação de 
dois questionários, epidemiológico e Escala de Sonolência de Epworth-ESE, aos pacientes 
atendidos em uma clínica particular de medicina do sono, com faixa etária dos 18 a 60 anos e 
hipótese diagnóstica de algum distúrbio do sono. Foi adotado um nível de significância de 5% 
(P < 0,05) nas análises estatísticas realizadas. Resultados: Foram entrevistados 50 pacientes, 
com idade média de 45,1 anos. A análise da escala ESE obteve uma média de 8,9 pontos, 
sendo que 38% apresentaram um escore igual ou acima de 11 pontos, o que indica SED. 
Apresentaram pontuação no ESE significativamente superior os pacientes tabagistas (P=0,03), 
os que faziam uso da leitura para pegar no sono (P=0,01) e os que possuíam alguma doença 
respiratória (P= 0,02). Conclusão: Este estudo mostrou uma importante frequência de 
Sonolência Excessiva Diurna na amostra estudada, identificando-se uma associação da 
Sonolência Excessiva Diurna em pacientes que estavam ainda com hipótese diagnóstica de 
algum distúrbio do sono. 
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ATENÇÃO FARMACÊUTICA A PACIENTES DO HIPERDIA 
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Introdução: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), principalmente a hipertensão 
arterial (HA) e diabetes mellitus (DM), geram grandes impactos econômicos na saúde pública, 
que poderiam ser evitados através da melhoria no acesso e educação em saúde. Na tentativa 
de melhorar esse conário, criou-se o Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de 
Hipertensos e Diabéticos (HIPERDIA), que tem como finalidade oferecer continuamente 
atenção farmacêutica e os medicamentos necessários para o tratamento. Objetivo: Abordar os 
benefícios da atenção farmacêutica aos pacientes cadastrados e atendidos pelo programa 
HIPERDIA. Método: Trata-se de uma revisão da literatura do tipo integrativa, sendo a busca de 
artigos realizada nas bases de dados United States National Library of Medicine (PubMED) e 
Scientific Electronic Library Online (SciELO), e documentos oficiais vigentes. A busca foi 
realizada no período de agosto de 2017 a agosto de 2018 selecionando-se estudos publicados 
no período entre 1988 e 2018. Foram utilizados os seguintes descritores (Decs): hipertensão 
arterial, diabetes mellitus, atenção farmacêutica e HIPERDIA. Os critérios de inclusão foram 
artigos publicados de 1988 a 2018, em língua portuguesa e inglesa e pesquisas com seres 
humanos e os critérios de exclusão foram artigos em duplicata e não disponíveis na 
integra. Resultados: A atenção farmacêutica é uma prática farmacêutica capaz de estabelecer 
uma relação com o paciente no intuito de suprir as necessidades relacionadas ao 
medicamento. Além disso à atenção farmacêutica permitiu a atuação e reconhecimento do 
farmacêutico dentro da equipe de saúde, e percebeu-se que a presença desse profissional era 
imprescindível no HIPERDIA, visto que um dos principais objetivos do programa é melhorar o 
acesso aos medicamentos para o tratamento e controle da HA e DM. Apenas o acesso aos 
medicamentos não garante a melhoria e qualidade do tratamento desses pacientes, portanto o 
farmacêutico, realizando o acompanhamento farmacoterapêutico contribui para adesão ao 
tratamento medicamentoso diminuindo fatores de risco e comorbidades. Conclusão: O 
farmacêutico é o profissional de saúde mais acessível à comunidade, o que favorece o cuidado 
aos pacientes com HA e DM, e demonstra a relevância da prática da atenção farmacêutica no 
HIPERDIA, visto que as intervenções farmacêuticas geram motivação e confiança do paciente 
no tratamento, interferindo diretamente na adesão a farmacoterapia e a adoção de um estilo de 
vida mais saudável, o que conseqüentemente melhora a qualidade de vida do paciente e 
diminui os gastos em saúde pública. 
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ATENÇÃO HOSPITALAR: INTERATIVIDADES POR ENTRE CONSTITUIÇÃO HISTÓRICO-
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Introdução: Compreendendo-se a necessidade de direcionamentos da atenção à saúde para 
a resolutividade, com cuidado centrado na pessoa, pautado na singularidade e integralidade, 
além da importância dos hospitais nas redes de saúde e dos diversos problemas envolvidos na 
gestão e assistência desses serviços de saúde, torna-se essencial a construção de reflexões 
sobre as possibilidades de atenção à saúde hospitalar de qualidade, resolutiva e humanizada 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Objetivo: Desenvolver reflexões sobre as 
possibilidades de atenção hospitalar com qualidade e resolutividade, com cuidado pautado na 
integralidade e singularidade, baseadas na interatividade entre e por entre gestão em saúde, 
constituição histórico-social do hospital, e humanização em saúde. Método: Desenvolvimento 
de pesquisa de abordagem qualitativa, de cunho teórico, bibliográfico e documental. 
Observando-se a complexidade da gestão e assistência em saúde de hospitais pelo SUS, com 
diversidade e amplitude de aspectos envolvidos, foram desenvolvidos eixos de reflexão, e a 
partir destes, fluxos de interatividades e focos de direcionamento do olhar. Como eixos de 
reflexão foram estabelecidas a constituição histórico-social do hospital, a humanização em 
saúde, e a gestão em saúde. Resultados: A partir dos três eixos de reflexão - constituição 
histórico-social do hospital, humanização em saúde e gestão em saúde -, foram elaborados 
como fluxos de interatividades, permeando entre e por entre os eixos, as possibilidades de 
constituição de gestão e de assistência hospitalar humanizada e de práticas de saúde no 
hospital fundamentadas na interlocução entre as dimensões populares, culturais, sociais e 
individuais, e as científicas, técnicas e bio-médicas. Os focos de direcionamento das reflexões 
envolveram a religiosidade, o projeto terapêutico singular, e as práticas integrativas e 
complementares - especificamente o uso de plantas medicinais e fitoterápicos -, no contexto da 
atenção hospitalar no âmbito do SUS. Conclusão: As reflexões desenvolvidas durante o 
percurso de pesquisa, que estará a se construir continuamente, indicam direcionamentos 
metonímicos relacionados às possibilidades de constituição de hospitais gerais com qualidade 
de atenção à saúde e resolutividade, fundamentados em gestão e assistência humanizada, 
com interlocução de práticas de saúde para além do conhecimento profissional em saúde 
padronizado. 
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AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA EM RATOS SUBMETIDOS A TRATAMENTO COM SALINA 
HIPERTÔNICA APÓS O DESMAME 
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Introdução: A hipertensão arterial é uma das doenças crônicas com maior frequência na 
população brasileira, cooperando significativamente para a elevação dos níveis de óbito por 
complicações decorrentes da doença. A prevalência de HA é de 1 para cada 5 brasileiros, e 
hoje faz parte do grupo de doenças que mais gera custos para oSUS,com esses dados se faz 
fácil entender o porquê estudar a hipertensão,como e uma doença sistema todos os aspectos 
da doença deve ser analisadas afim de minimizar os danos causados Objetivo: Nesse estudo, 
nos propomos a acompanhar uma possível mudança no metabolismo da bioquímica, causado 
pela hipertensão. Esse acompanhamento nos dará a possiblidade de identificar quais 
metabólicos são mudados quando se tem uma doença base como a 
hipertensão. Método: Serão utilizados ratos de linhagem Holtzman, desmamados após 21 dias 
do nascimento. Cerca de 8 animais para cada serie (experimental e controle), em cada registro. 
Os animais serão mantidos em gaiolas individuais após o desmame, para tratamento de 60 
dias, onde serão fornecidos ração e liquido. A serie controle receberá agua e a serie 
experimental receberá solução de NaCl a 3,0 M . Após essa etapa todos os animais receberão 
água e ração, por 15 dias (etapa de recuperação) e, em seguida, no período de ambientação, 
as duas series receberão tanto água quanto salina hipertônica, por mais 15 dias. Após o 
tratamento, os animais serão profundamente anestesiados e depois eutanasiados, para coleta 
de amostra de sangue Resultados: OS dados ainda não foram computados , estão sobre 
analise estatística , e na data do presente congresso estarão prontos para a avalicao da banca 
que irra avaliar as minhas competências como estuante de biomedicina Conclusão: como as 
analises ainda não estão completamente concluídas o estudo não esta pronto pra ter uma 
conclusão , mas já se sabe que a glicose sérica e modificada em pacientes que tem uma 
hipertensão como doença de base 
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AVALIAÇÃO DA DOR NO PACIENTE CRÍTICO VITIMA DE TRAUMA EM UNIDADE DE 
TERAPIA INTENSIVA 

MARIA FERNANDA DE SENE LIMA, DENISE MILIOLI FERREIRA, VITOR LIMA LOBO  
III Jornada de Produção Científica da Escola de Ciências Médicas, Farmacêuticas e 

Biomédicas 

Introdução: O trauma é uma das causas de dor mais frequentemente relatadas em serviços de 
emergências. A condução da dor deve ser rotina nas instituições de saúde e o seu registro, 
juntamente com os demais sinais vitais, garantirá, na sua vigência, imediata intervenção. A 
inclusão da avaliação álgica junto aos sinais vitais pode assegurar que todos os pacientes 
tenham acesso às intervenções para controle da dor, da mesma forma que se dá o tratamento 
imediato das alterações dos demais controles. Objetivo: Avaliar a incidência da dor e sua 
relação com o desfecho clínico para vítimas de trauma internados em UTI. Método: Trata-se 
de um estudo descritivo transversal, no qual foram avaliados 296 prontuários de pacientes 
adultos internados em UTI de trauma no Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) por mais 
de 48 horas, no período de janeiro a junho de 2018. Para análise estatística utilizou-se o 
software Epi Info 7 do CDC de Atlanta/USA. Resultados: Dos 296 pacientes, 79,9% homens e 
20,6% mulheres. A média de idade foi 45 anos. Dos diagnósticos, o politrauma correspondeu a 
41,89%, seguido pelo traumatismo craniano e raquimedular em 38,8%. A principal natureza do 
trauma foi a automobilística em 33%, seguida de queda da própria altura em 25,7%. Quanto a 
avaliação da dor, 42 pacientes não foram avaliados na admissão em UTI, 38,8% utilizou-se da 
escala numérica (EN) e 44,2% da escala comportamental (EC); pela EN 15,5% não 
apresentaram dor, 14,9% apresentaram dor moderada e 8,1% dor leve; pela EC 25% não 
apresentaram dor, 12,5% dor moderada e 6% dor leve. A média de tempo de internação em 
UTI foi de 10 dias; 168 tiveram alta hospitalar, 102 óbito em UTI. Conclusão: A dor representa 
um importante fator de avaliação da qualidade do atendimento e do prognóstico do paciente. 
Através desse estudo, observa-se que a dor é subdiagnosticada e sugere-se que haja um 
correlação entre a sua presença e o desfecho clínico do paciente internado em UTI. 
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Introdução: O câncer de mama é a neoplasia de maior incidência na população feminina 
mundial. Dos 560 mil casos novos de câncer estimados para mulheres, em 2012, 27% eram de 
mama. Trata-se da principal causa de óbito por câncer feminino no país, com mortalidade de 
13,7%, em 2008. As taxas de cura após mastectomia vêm aumentando, com isso, cresce a 
necessidade de ampliar a qualidade de vida destas pacientes, auxiliada por meio de técnicas 
de reconstrução mamária, imediata ou tardia. Objetivo: Avaliar por meio de revisão de artigos 
científicos o impacto da reconstrução mamária na qualidade de vida de pacientes submetidas à 
mastectomia. Método: Foi realizada ampla revisão da literatura, por meio da busca de artigos 
disponíveis nas bases de dados PubMed (U.S. National Institutes of Health's National Library of 
Medicine) e SciELO (Scientific Electronic Library Online), nos idiomas português, inglês ou 
espanhol, no período de 2017 a 2018. Os artigos incluídos no presente estudo foram 
identificados com os descritores: ¿breast cancer¿; ¿mastectomy¿; ¿reconstruction¿ e ¿quality 
of life¿. Resultados: Percebe-se que a qualidade de vida de pacientes diagnosticadas com 
câncer de mama e submetidas a tratamentos cirúrgicos estava relacionada, especialmente, à 
manutenção da saúde mental. Considerando a mastectomia e a reconstrução mamária não 
houve diferença na qualidade de vida ao longo dos anos. As pacientes demonstraram bom 
desempenho social e baixos níveis de estresse e ansiedade com o passar do tempo. No que 
se refere ao ato cirúrgico, aquelas que foram submetidas a técnicas conservadoras da mama e 
do mamilo e reconstrução imediata apresentaram maior satisfação com a autoimagem, quando 
os resultados foram satisfatórios. E insatisfação com as complicações do pós-operatório, como: 
linfedema, dor torácica e limitação de movimentos. Conclusão: A manutenção da saúde 
mental auxilia na qualidade de vida de pacientes com câncer de mama submetidas a cirurgias 
de remoção e reconstrução mamária. As técnicas cirúrgicas conservadoras, sem complicações 
pós-operatórias aumentam o nível de satisfação destas pacientes. Faz-se necessário ampliar 
as pesquisas no contexto apresentado, pois, a identificação de aspectos impactantes na 
qualidade de vida, auxiliar a equipe multiprofissional no manejo mais eficaz desta paciente. 

Palavras-chave: Câncer de mama, Qualidade de Vida, Mastectomia 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 22 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO SEXUAL DE HOMENS ATENDIDOS EM AMBULATÓRIO DE 
UROLOGIA 

ALEXANDRE FRANCO DO VAL SERAFIM, ROGERIO JOSE DE ALMEIDA, RAILSON 
CAVALCANTE SILVA  

III Jornada de Produção Científica da Escola de Ciências Médicas, Farmacêuticas e 
Biomédicas 

Introdução: O desempenho sexual é de fundamental importância para o bem-estar do ser 
humano. Observa se uma alta incidência de sintomas depressivos e ansiosos relacionados aos 
transtornos sexuais, mostrando que fatores orgânicos e emocionais estavam fortemente 
associados e não deviam ser tratados de forma isolada. Sendo que, grande parte dos médicos 
nas consultas ambulatoriais não aborda a questão sistemática da função sexual 
masculina. Objetivo: Avaliar a satisfação sexual em homens atendidos em serviço de urologia 
de um hospital escola da cidade de Goiânia/GO. Método: Trata-se de um estudo transversal 
analítico com abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada por meio de questionários 
aplicados em 91 homens atendidos no ambulatório de Urologia da Santa Casa de Misericórdia 
de Goiânia. Resultados: Observou-se, assim como em outros estudos, que a satisfação sexual 
não está relacionada apenas as disfunções orgânicas e sim a fatores biopsicossociais. A idade 
foi fator determinante em nossa avaliação sendo inversamente proporcional a satisfação sexual 
seja por fatores psicológicos, patológicos. Conclusão: Devido ao aumento da expectativa de 
vida da população masculina propiciadas pelos avanços tecnológicos e medidas preventivas, o 
homem passou a ter uma atividade sexual prolongada. Sendo assim, pode ser vista como um 
indicador de saúde. 

Palavras-chave: satisfação sexual, saúde do homem, urologia 
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AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE E DA ESPECIFICIDADE DA COLONOSCOPIA VIRTUAL: 
EVIDÊNCIAS BASEADAS EM META-ANÁLISE 

INGRID CHAVES DE SOUZA BORGES, ANTONIO MARCIO TEODORO CORDEIRO SILVA, 
NATÁLIA COSTA RESENDE CUNHA  

III Jornada de Produção Científica da Escola de Ciências Médicas, Farmacêuticas e 
Biomédicas 

Introdução: A incidência de neoplasias vem crescendo de forma exponencial nos últimos anos 
e, atualmente, 14 milhões de pessoas são acometidas pelo câncer. Sem considerar o câncer 
de pele não melanoma, o câncer de intestino é o terceiro câncer mais prevalente no sexo 
masculino e o segundo no sexo feminino. Em um cenário com várias técnicas de rastreio desta 
neoplasia, a colonoscopia virtual é considerada um método ainda pouco utilizado, mas com 
grande potencial de complementar este rastreio. Objetivo: Avaliar a sensibilidade da 
colonoscopia virtual na detecção de pólipo colorretal por meio de uma meta-
análise. Método: Trata-se de uma revisão sistemática com meta-análise. Foi feita pesquisa 
bibliográfica nos últimos dez anos na SciELO e na PubMed com os descritores ¿screening¿, 
¿virtual colonoscopy¿ e ¿colorectal cancer¿. Os critérios de inclusão foram: screening em 
população de médio risco, seguido de realização de colonoscopia convencional, presença de 
valores verdadeiro-positivo e falso-negativo, preparo laxativo do cólon e imagens em formato 
2D e 3D. Os resultados de cada estudo incluído foram transformados em uma medida comum 
que busca analisar a sensibilidade da colonoscopia virtual. Foram inicialmente selecionados 
829 estudos e após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, restaram 07 que foram 
considerados nesta meta-análise. Resultados: Dos 07 estudos, 06 (85,7%) foram realizados 
na Europa e 01 (14,3%), na América. Foram 1868 pacientes, 57,4% homens e 42,9% 
mulheres, com idades entre 49 a 82 anos e média de 59,7 (+5,3) anos. A sensibilidade da 
colonoscopia virtual foi estimada em 76,7% (46,3%-95,7%; CV= 28,5%) e a especificidade em 
73,3% (47,4%-100,0%; CV=37,5%). Para lesões de até 9 mm, a sensibilidade foi de 82,5% 
(38,6%-98,1%; CV= 25,1%) e a especificidade de 79,2% (51,9%-93,1%; CV= 22,9%). Para 
lesões maiores que 9 mm, a sensibilidade foi de 90,2% (82,0%-100,0%; CV= 7,4%) e a 
especificidade de 94,7% (86,0%-98,1%; CV= 6,2%). Não houve diferença entre as 
sensibilidades por tamanho da lesão (p=0,238), porém a especificidade foi maior em leões 
acima de 9 mm (p=0,043). Conclusão: Conclui-se que a colonoscopia virtual apresenta 
sensibilidade e especificidade de 76,7% e 73,3%, respectivamente. Quando estratificadas por 
tamanho de lesão, com o cut-off de 9 mm, apesar da especificidade ter sido de 82,5% vs. 
90,2%, não apresentou diferença estatística entre os grupos. Por outro lado, a sensibilidade 
(79,2% vs. 94,7%) é de fato maior em lesões acima de 9 mm. Portanto, a colonoscopia virtual 
tem melhor sensibilidade para lesões maiores. 
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AVALIAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO SÉRICO EM RATOS SUBMETIDOS AO MODELO DE 
SOBRECARGA DE SÓDIO PÓS-NATAL 

NATALIA DE JESUS CAVALCANTE LIMA, CLAYSON MOURA GOMES  
III Jornada de Produção Científica da Escola de Ciências Médicas, Farmacêuticas e 

Biomédicas 

Introdução: Um dos mecanismos de controle ativado no decurso da Hipertensão Arterial (HA) 
é a regulação humoral, exercida através da ação do óxido nítrico (NO). Pesquisas com animais 
da linhagem Wistar constataram o desenvolvimento da HA após serem submetidos ao modelo 
hipersódico pós-natal. Todavia, podem existir diferenças no padrão de ingestão hidromineral 
entre as linhagens, para isso foi analisado o NO e algumas citocinas utilizando esse modelo de 
indução de HA, porém com animais da linhagem Holtzman. Objetivo: Avaliar o NO plasmático 
em animais da linhagem Holtzman submetidos ao modelo de HA com sobrecarga de sódio pós-
natal. Método: Durante 60 dias os animais da linhagem Holtzman foram submetidos ao modelo 
de sobrecarga de sódio pós-natal, sendo que grupo experimental recebeu solução de NaCl 
1,8% e o grupo controle água. As amostras plasmáticas foram coletadas e processadas. As 
análises do NO foi realizada pelo método de Griess e das citocinas por ELISA. O projeto foi 
aprovado pelo CEUA e os dados foram analisados pelo teste de variância 
ANOVA. Resultados: Os animais da linhagem Holtzman tiveram resistência ao modelo 
empregado, não desenvolveram HA. A análise do NO demonstrou média de 2,572 µM (± 
2,317) para o grupo experimental, e média de 1,709 µM (± 0,590) para o grupo controle, não 
apresentando diferença significativa (p=0,31). A análise das interleucinas também evidenciou 
que não há alterações significativas entre o grupo controle em relação ao experimental 
(p>0,05). Conclusão: Podemos concluir que não há alterações significativas no perfil 
inflamatório e do NO nos animais da linhagem Holtzman submetidos ao modelo de sobrecarga 
de sódio pós-natal neste estudo, em relação ao grupo controle, sugerindo algum outro 
mecanismo de compensação. 
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AVALIAÇÃO DO CONTROLE GLICÊMICO POR MEIO DA A1C, GLICEMIA MÉDIA 
ESTIMADA E GLICEMIA DE JEJUM EM PACIENTES DIABÉTICOS 

DHENNER HEVILACIO FERNANDES DE FREITAS, SERGIO HENRIQUE NASCENTE 
COSTA, MONYELLE CAETANO DIAS  

III Jornada de Produção Científica da Escola de Ciências Médicas, Farmacêuticas e 
Biomédicas 

Introdução: O diabetes mellitus (DM) é um distúrbio no metabolismo que tem a hiperglicemia 
como principal característica, causada por problemas na secreção e/ou ação da insulina. Os 
exames mais indicados para o diagnóstico do DM são: glicemia de jejum, TOTG e hemoglobina 
glicada (A1c). A A1c é considerada o melhor exame para analise do controle glicêmico, por 
conseguir avaliar em um período de até 4 meses os níveis glicêmicos e subsidiar a prevenção 
de complicações em decorrência dos quadros hiperglicêmicos Objetivo: Analisar os níveis de 
glicêmicos de pacientes diabéticos do Hospital do Policial Militar de Goiás por meio da 
hemoglobina glicada, glicemia de jejum e glicemia média estimada (GME). Método: Foi 
realizado um levantamento de dados antropométricos e de exames laboratoriais de pacientes 
atendidos no Laboratório Clínico do Hospital do Policial Militar de Goiás, por meio de um 
relatório do software Multilab® no período de abril de 2017 a abril de 2018. A pesquisa faz 
parte do projeto aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da Pontifícia Universidade Católica 
de Goiás, sob o nº 235.376/2013. A análise estatística foi realizada a partir do software 
BioEstat 5.3. Resultados: Um total de 570 pacientes foram avaliados, sendo 298 (52,3%) 
homens e 272 (47,7%) mulheres. Destes, 138 são do grupo controle e 432 foram diabéticos 
(casos), desses 54,2% homens e 45,8% mulheres, com média de idade 60,8 (¿10,4). No grupo 
caso, 36,3% (157/432) apresentaram glicemia ¿130mg/dl e 63,7% (275/432) > 130mg/dL. 
Ainda nesse grupo, 30,8% (133/432) apresentaram A1c ¿ 7,0% e 69,2% (299/432) > 7,0%, 
sendo que este mesmo percentual foi observado em relação a GME, que é calculada a partir 
da A1c. Todos esses resultados avaliados apresentaram p<0,05, exceto em relação sexos. 
Entre os pacientes diabéticos 22,2% (96/432) relataram uso de insulina e 79,6% (344/432) uso 
de hipoglicemiantes orais. Conclusão: A partir dos resultados do estudo foi possível observar 
que a maioria dos diabéticos não faziam um controle adequado dos níveis glicêmicos, mesmo 
em pacientes com uso de hipoglicemiantes. Tendo em vista as complicações causadas pelo 
Diabetes Mellitus, como a nefropatia, a retinopatia, a neuropatia, entre outras, é indispensável 
à dosagem da A1c para acompanhar o controle glicêmico e a possível prevenção de tais 
complicações, pois a A1c reflete a GME das últimas 8 a 12 semanas. 
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AVALIAÇÃO DO PERFIL HEPÁTICO DE RATOS WISTAR, ALIMENTADOS COM DIETA 
HIPERLIPÍDICA E EXTRATO LÍQUIDO DE SPONDIAS MOMBIN FORNECIDO POR 

GAVAGEM. 
TAÍS DE MAGALHÃES ARRUDA, VANILCE VILMAR BERNARDES  

III Jornada de Produção Científica da Escola de Ciências Médicas, Farmacêuticas e 
Biomédicas 

Introdução: Spondias mombin é uma espécie de árvore frutífera pertencente à família 
Anacardiaceae, distribuída amplamente pelo Brasil. Partes da planta como as folhas, a casca e 
o fruto são utilizadas popularmente no tratamento de algumas enfermidades. Desde o início da 
humanidade, as plantas medicinais são muito utilizadas e a determinação da segurança e 
eficácia dessas plantas são necessárias, já que há poucos dados disponíveis sobre os efeitos 
farmacológicos e toxicológicos da maioria dos fitoterápicos. Objetivo: Avaliar o efeito hepático 
do extrato líquido de Spondias mombin através das dosagens de Aspartato amino transferase 
(AST), Alanina aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (FAL), e bilirrubina total e direta de 
ratos Wistar alimentados com dieta hiperlipídica ou dieta controle. Método: Foram utilizados 14 
ratos Wistar. oriundos do biotério central da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-
GO). Os animais foram divididos em grupos: Grupo controle (CT): ratos alimentados com ração 
padrão; Grupo hiperlipídico (HL): ratos alimentados com ração hiperlipídica; Grupo controle + 
extrato (CT+EX): ratos alimentados com ração padrão mais extrato por gavagem; Grupo 
hiperlipídico + extrato (HL+EX): ratos alimentados com ração hiperlipídica mais extrato por 
gavagem. Os animais foram mantidos nesta dieta por 4 semanas, após esse período foram 
anestesiados e tiveram o sangue coletado para as dosagens de AST, ALT, fosfatase alcalina e 
bilirrubina total e direta. Resultados: Os resultados foram avaliados estatisticamente por 
análise de variância ANOVA, as dosagens de AST, ALT, FAL e bilirrubina total e direta não 
apresentaram diferenças significativas com o uso do extrato quando comparadas ao grupo 
controle. Conclusão: Com os resultados obtidos da análise das enzimas hepáticas, é possível 
dizer que o extrato não causa grandes alterações a nível hepático, no entanto, são necessários 
novos estudos entres eles análises histológicas e histoquímicas para afirmar que o extrato não 
é hepatotóxico. 
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AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS EM RATOS WISTAR 
DESCENDENTES DE MÃES OBESAS 

SHAYENNE KATTIUCYA FONSECA DA SILVA, CLAYSON MOURA GOMES, SANDRIELE DE 
OLIVEIRA PÁDUA  

III Jornada de Produção Científica da Escola de Ciências Médicas, Farmacêuticas e 
Biomédicas 

Introdução: O modelo de obesidade em ratos por uma dieta hiperlipídica têm se consolidado, 
sendo relevante compreender os componentes da hereditariedade nesta enfermidade. Através 
do hemograma é possível avaliar elementos sanguíneos e as células responsáveis pela defesa 
do organismo, incluindo morfologia e interpretação das mesmas. Compreender estes fatores 
em ratos descendentes de mães obesas poderia contribuir na compreensão dos mecanismos 
imuno-hematológicos envolvidos na obesidade e na hereditariedade. Objetivo: Avaliar os 
parâmetros hematológicos e leucocitários de ratos alimentados com dieta hiperlipídica 
descendentes de mães obesas. Método: Foram utilizadas 20 ratas Wistar (peso inicial 200g) e 
alimentadas com dieta padrão (CT) ou com dieta hiperlipídica (HL). Posteriormente, alocou-se 
3 fêmeas com 1 macho por 4 dias, certificando o cruzamento. Após 23 dias do nascimento da 
ninhada e o período de amamentação, foi feito a separação da prole em 4 grupos com 5 
animais e submetidos à dieta HL e CT. Após 20 semanas de dieta, os animais foram 
anestesiados e tiveram peritônio exposto para coleta de sangue, seguido para a realização e 
análise do eritrograma e leucograma, por diferenciação celular. Todos os procedimentos foram 
realizados de acordo com as diretrizes da utilização de animais para fins científicos (Lei 
11.794/08), e protocolada no CEUA com n° 9062310117. Resultados: As ratas HL tiveram um 
ganho de peso significativamente maior a partir da 10ª semana, comparando as ratas CT. Já 
em relação à prole, após 13 semanas, o grupo HL obteve um ganho de peso maior em relação 
aos demais grupos: CT: 144,8 ± 12,15; CT+HL (ratos descendentes de mães CT alimentados 
com ração HL): 138,6 ± 5,34; HL + CT (ratos descendentes de mães HL alimentados com 
ração CT): 152,2 ± 5,23; HL 161 ± 10,75. Nos parâmetros hematológicos da prole, foi 
observado diferença entre o grupo CT e experimental, os monócitos apresentaram um aumento 
de 8±1,41, hemoglobina 13,8± 1,07, hematócrito 37,9± 5,51 nos grupos que receberam dieta 
CT comparado à CT+ HL e no VCM apresentou aumento de 50,4±0,55 no grupo CT e 53,5± 
0,58 na dieta HL. Conclusão: A dieta hiperlipídica é capaz de induzir a obesidade, com 
capacidade de influenciar a proliferação e a diferenciação hematopoiética, porém a prole 
consegue adaptar a dieta independente do fator hereditário em relação à obesidade. Porém em 
índices do hemograma como hematócrito, hemoglobina, VCM e monócitos foram 
demonstrados alterações em ratos descendentes de mães obesas e controle, independente da 
dieta. 
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AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE APARELHOS TELEFÔNICOS DO TIPO CELULAR 
CARINE DE CASTRO SOUZA, ALESSANDRA MARQUES CARDOSO  
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Biomédicas 

Introdução: Com o avanço da comunicação virtual e com a quantidade de redes sociais, é 
nítida a importância do aparelho celular, o qual tornou-se relevante para a realização de 
multitarefas. Por ser portátil, fica exposto a diversos ambientes, com isso sua superfície torna-
se suja e propícia para a colonização e transmissão de micro-organismos. Embora a maioria 
dos indivíduos possua celular, poucos têm conhecimento sobre patógenos e doenças a que 
estão expostos pela má higiene sanitária de seus celulares. Objetivo: Este estudo objetivou 
pesquisar a presença dos seguintes micro-organismos em amostras oriundas de aparelhos 
telefônicos do tipo celular: Staphylococcus spp., enterobactérias, bacilos Gram negativos não 
fermentadores da glicose e coliformes termotolerantes. Método: Analisou-se 63 amostras 
aleatórias de telefones celulares, de discentes e docentes dos cursos de Biomedicina e 
Farmácia da PUC Goiás. As amostras coletadas com swabs foram inoculadas em caldo BHI 
por 37°C. Após 48h, foram realizadas semeaduras em ágar Manitol para isolamento de 
Staphylococcus spp. e em ágar MacConkey para isolamento de bacilos Gram negativos (BGN). 
A fermentação do ágar Manitol serviu para a identificação de Staphylococcus aureus. O ágar 
Tríplice Açúcar e Ferro serviu como triagem para distinção entre Enterobactérias e BGN não 
fermentadores da glicose. As Enterobactérias foram identificadas por provas bioquímicas 
clássicas e os coliformes termotolerantes foram pesquisados em caldo EC com tubo de 
Durham à 45ºC. Resultados: Foram encontrados micro-organismos em 100,0% das amostras 
de aparelhos telefônicos do tipo celular analisadas. O gênero Staphylococcus spp. foi 
recuperado em 62 (98,4%) amostras, sendo que destes, 20 (31,7%) pertenciam à espécie 
Staphylococcus aureus. As Enterobactérias foram isoladas em 10 (15,9%) amostras 
estudadas, identificando-se as espécies: Serratia liquefaciens, Serratia marcescens, 
Citrobacter diversus, Providencia stuartii, Providencia alcalifaciens e Shigella sonnei. Os 
bacilos Gram negativos não fermentadores da glicose foram recuperados em 33 (52,4%) 
amostras, enquanto os coliformes termotolerantes foram detectados em 04 (6,3%) 
amostras. Conclusão: O telefone celular representa uma fonte de micro-organismos 
patogênicos. Como os indivíduos que cederam as amostras são da área da saúde, espera-se 
que os mesmos adotem práticas de limpeza, higiene e controle de infecção na sua rotina. O 
presente estudo reforça a necessidade da conscientização dos profissionais da saúde quanto à 
importância do celular enquanto objeto de contaminação cruzada, podendo o mesmo servir 
como veículo de patógenos para hospedeiros suscetíveis, incluindo seus usuários. 
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CO-INFECÇÃO HANSENÍASE E HIV, UM PARADIGMA. 
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Introdução: A hanseníase é uma doença infecciosa sistêmica de evolução crônica, provocada 
pelo Mycobacterium leprae, com alta infectividade e baixa patogenicidade, afetando pele, 
sistema nervoso, sistema periférico, entre outros órgãos. A infecção pelo HIV começou no 
século XX. Os relatos iniciais da doença surgiram na África certamente pela mutação do vírus 
da imunodeficiência símia em macacos. Este vírus entrava em contato com o organismo do ser 
humano, e em pouco tempo deu origem ao HIV. Objetivo: Este trabalho tem por objetivo 
elucidar a resposta fisiológica das doenças bacterianas na co-infecção com a infecção viral, 
pois foi demonstrado que a presença do HIV é um fator de risco para contrair a tuberculose, já 
a presença do HIV não é um fator de risco para o desenvolvimento da 
hanseníase. Método: Este estudo trata-se de um levantamento literário a respeito das co-
infecções Hanseníase/HIV e Tuberculose/HIV. Os critérios de inclusão são artigos relacionados 
com a co-infecção da Hanseníase/HIV e Tuberculose/HIV. Utilizaremos bases de dados como: 
PubMed, Scielo, Periódico e Gloogle acadêmico. Resultados: Foi demonstrado cientificamente 
que o HIV não é um fator de risco para o desenvolvimento da hanseníase, já a presença do 
HIV é um fator de risco para o desenvolvimento da tuberculose. Mesmo se tratando de duas 
micobactérias, a resposta imunológica dessas doenças são diferentes quando relacionas com 
o HIV. Conclusão: Concluímos a partir do nosso levantamento literário que a co-infecção 
HIV/Hanseníase não apresenta nenhum fator de risco, diferente da co-infecção 
HIV/Tuberculose que apresenta um grande fator de risco, podendo levar o paciente a óbito. As 
co-infecções atuam de forma diferente. Os fatores que podem interferir estão relacionadas a 
imunossupressão, socioeconômico precárias e etc. 
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DETERMINAÇÃO DE CHUMBO EM ÁGUA DE NASCENTES POR 
ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA EM CHAMA 
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RAMOS  
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Introdução: As análises de água são comumente necessárias na pesquisa para determinar a 
qualidade da água em regiões agrícolas, onde a mesma é utilizada para consumo animal, 
irrigação de plantações e às vezes para consumo humano (Esteves, 1998). O chumbo nos 
sistemas aquáticos pode ocorrer naturalmente ou devido atividades antrópicas, podendo 
provocar inúmeros efeitos indesejáveis no ambiente, além de representar um risco à saúde 
humana. Objetivo: Tendo em vista a grande cultura agrícola da região e a atividade industrial 
de uma fábrica de baterias situada na região. O objetivo desse trabalho foi avaliar os 
parâmetros físico químicos e quantidade dissolvida de chumbo da água de nascentes próximas 
a fábrica na região de Firminópolis - GO. Método: Amostras de água superficial foram colhidas 
nos períodos seco e chuvoso, como forma de caracterizar a influência da precipitação pluvial 
na concentração do metal. Os pontos de coleta foram divididos em transeptos de 50 metros. As 
amostras foram analisadas quanto aos seus parâmetros físico químicos e análise de chumbo 
foi realizada por espectrofotometria de absorção atômica em chama. Resultados: Foram 
avaliados 6 pontos divididos entre Ribeirão Santa Luzia e Córrego Campestre, os 2 localizados 
no município de Firminópolis. Observou-se no período de estiagem uma maior temperatura da 
água. Em períodos chuvosos o pH se mostrou mais elevado. Não houve grandes variações de 
condutividade entre os períodos e os pontos localizados no córrego campestre demonstraram 
uma maior condutividade elétrica. As análises de chumbo ainda estão em 
andamento. Conclusão: O presente trabalho comprova a necessidade de contínuo 
monitoramento das águas da região, visto que boa parte da população se serve dessa água 
para consumo próprio, atividade agrícola e atividade de pecuária. 
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ESTIMULAÇÃO CEREBRAL PROFUNDA NO TRATAMENTO DA ANOREXIA NERVOSA 
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Biomédicas 

Introdução: Anorexia nervosa is a debilitating condition that has the highest mortality rate 
among the psychiatric disorders: between 6 and 11%. Despite that, conventional treatment fails 
to elicit remission of the disease on nearly 50% of the cases. Deep brain stimulation (DBS) is a 
neurosurgical procedure used to adjust the activity of dysfunctional brain circuits. Recently, 
several studies have been published in which DBS is applied on anorexic patients on an 
experimental pattern with optimistic results. Objetivo: This paper objective is to perform a 
systematic literature review over the application of DBS for anorexia nervosa¿s 
treatment. Método: A systematic literature review was performed on the application of DBS for 
the treatment of anorexia nervosa. The search has follow the steps proposed on the PRISMA 
protocol. The databases utilized on this review was: MEDLINE, CENTRAL, LILACS, Web of 
Science, CINAHL, HTA, PSYCHinfo, USP Theses and Dissertations, CAPES Periodics, IBICT, 
ProQuest Dissertations, ClinicalTrials.gov, ReBec, WHO ICTRP, ISRCTN, ANZCTR and DRKS. 
The search was directed studies published between 2008 and 2018, written on the languages 
English, Portuguese, Spanish, German and French. Studies that involved animal experiments 
were not included on the search. Resultados: DBS has been used on an experimental pattern 
on multiple targets of anorexia nervosa´s neurocircuitry, as NucAcc, SCC, striatum, subgenual 
cingulate and BNST. The utilization of DBS to treat anorexia nervosa has shown beneficial 
results in the studies published so far. It was seen an improvement on the physical and 
psychiatric aspects on the subjects that underwent this type of treatment, with few or none long 
lasting adverse resulting from the procedure. Conclusão: The results show that DBS has 
presented as a safe and effective method in the regression of the anorexia nervosa¿s 
symptoms. However, it is important to stress that DBS for anorexia nervosa is still an 
experimental approach, and more and wider studies are needed so it´s clinical application can 
be recommended. 

Palavras-chave: Anorexia Nervosa, Deep Brain Stimulation, DBS 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 32 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

ESTIMULAÇÃO CEREBRAL PROFUNDA NO TRATAMENTO DA DEPRESSÃO 
REFRATÁRIA: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

ÍCARO ELIAS GUALBERTO SANTOS JULIÃO, LEDISMAR JOSE DA SILVA, DIEGO 
FERREIRA SANTANA  
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Introdução: A depressão é o transtorno psiquiátrico mais frequente no mundo; representando 
prejuízo físico, social e financeiro; tendo como complicação o suicídio. A falha terapêutica 
ocorre em até 20% dos casos, configurando a Depressão Refratária (DR). A Estimulação 
Cerebral Profunda (ECP) vem sendo investigada como modalidade de tratamento para DR. Ao 
passo que os ensaios clínicos avançam trazendo insights na elucidação da obscura DR, 
questões como a eficácia, perfil de segurança e indicações emergem. Objetivo: Revisar 
revisão da literatura disponível acerca do emprego da estimulação cerebral profunda no 
tratamento da depressão refratária . Método: Realizada revisão sistemática da literatura 
considerando estudos publicados até julho de 2018, seguindo recomendações do protocolo 
PRISMA. As bases de dado utilizadas foram :BVS, SciELO, LILACS, MEDLINE, Web of 
Science, USP Theses and Dissertations, CAPES Periodics, IBICT, ProQuest Dissertations, 
ClinicalTrials.gov, ReBec, WHO ICTRP, ISRCTN, ANZCTR e DRKS. Os descritores utilizados 
foram ¿treatment resistant depression¿ , ¿refractory depression¿ ,¿deep brain stimulation¿ 
¿Surgical treatment¿, ¿DBS¿, ¿Functional neurosurgery¿, e combinações entre eles. Devido a 
heterogeneidade no delineamento dos estudos, não foi cabível comparação estatística entre 
eles. Não houve restrição de idioma. Estudos animais excluídos. Resultados: Nos estudos 
controlados, há melhora clinica e redução sustentada das escalas de sintomas depressivos. 
Alvos mais frequentes de intervenção são : núcleo accumbens,segmento anterior da cápsula 
interna, córtex subgenual , cápsula ventral/estriado ventral. Os três últimos foram investigados 
em estudos randomizados e apenas a intervenção no segmento anterior da capsula interna 
apresentou eficácia estatística, seguida da melhora clinica estimulando o cortex subgenual, 
sem relevância estatística na fase de dupla ocultação . A causa dessas falhas ainda não foi 
elucidada e é provavelmente multi-fatorial. Efeitos colaterais incluem alterações transitórias 
relacionadas à estimulação e tem sido bem tolerados, exibindo bom perfil de 
segurança. Conclusão: Os estudos disponíveis são insuficientes para descartar a ECP na DR. 
Apesar da falha em demonstrar eficácia estatística replicando intervenções em populações 
maiores randomizadas, há percentual de melhora clinicamente relevante, sobretudo na 
resposta aguda. Particularidades inerentes ao ensaio clínico em psicocirurgia desafiam a 
validação estatística através de escalas sintomalógicas.Endossa-se o redelineamento do 
ensaio clinico para DR e da luz à que se interpreta esses resultados. 
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ESTRATÉGIAS PARA A PROMOÇÃO DO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 
ISABELLA AUGUSTA DE SOUSA, JAQUELINE GLEICE A DE FREITAS, JULIA DIAS DOS 

SANTOS  
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Biomédicas 

Introdução: O uso inadequado de medicamentos é uma grande dificuldade na área de saúde 
pública já que a morbidade e a mortalidade causadas por produtos farmacêuticos estão entre 
os principais problemas de saúde em decorrência do uso incorreto e/ou irracional. A 
Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece que para o uso racional de medicamentos é 
importante que o medicamento seja para a necessidade do paciente, tenha eficácia, segurança 
e qualidade comprovadas. Objetivo: Mostrar a importância do uso racional do medicamento, 
além de evidenciar o papel do farmacêutico como essencial na garantia de uma farmacoterapia 
eficiente. Método: Foi realizada uma revisão bibliográfica narrativa onde foram selecionados 
artigos publicados na base de dados United States National Library of Medicine (PubMED) e 
Electronic Library Online (Scielo). Para o desenvolvimento da pesquisa, fez-se a busca de 
artigos por meio dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): ¿uso de medicamentos¿, 
¿uso irracional de medicamentos¿, ¿assistência farmacêutica¿ e ¿farmacêutico¿. Também 
foram consultadas as legislações vigentes relacionadas ao tema. Foram excluídas da busca 
artigos não disponíveis na íntegra e em duplicata. E incluídos artigos publicados em português 
ou inglês a partir do ano 2002. Em seguida foi realizada uma leitura criteriosa dos 
artigos. Resultados: O uso racional de medicamentos é quando os pacientes recebem 
medicamentos indicados para sua situação clínica, nas doses necessárias para suas 
necessidades individuais, por um período adequado e ao menor custo-benefício possível para 
os pacientes. Os medicamentos desempenham um papel cada vez mais importante, estando 
presente em grande parte das condutas terapêuticas. Ao mesmo tempo, a facilidade de 
compra, frequência de uso, e a publicidade sem restrições, banalizam o uso de medicamentos, 
como se não oferecessem riscos a saúde do paciente. Os medicamento, quando usados por 
uma população, podem produzir efeitos indesejados, sendo crucial avaliar as consequências 
de seu uso irracional. Conclusão: Os principais problemas quanto ao uso irracional de 
medicamentos são a automedicação, o seu uso incorreto e sem orientação farmacêutica. De 
acordo com os dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, os 
medicamentos ocupam o primeiro lugar entre os três principais agentes responsáveis por 
intoxicações em humanos. Por isto, é de grande relevância o acompanhamento do 
farmacêutico visto que nos dias atuais os eventos adversos relacionados a medicamentos 
podem ser evitados. 
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ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PARA MELHORAR A QUALIDADE DOS EXAMES 
CITOPATOLÓGICOS 
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III Jornada de Produção Científica da Escola de Ciências Médicas, Farmacêuticas e 
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Introdução: O exame citopatológico, conhecido também como exame de Papanicolaou ou 
preventivo é utilizado como forma de detecção precoce das lesões precursoras do câncer do 
colo do útero. O exame citológico é recomendado, para às mulheres na faixa etária de 25 a 64 
anos que tem ou já tiveram atividade sexual. Nos últimos anos, o exame citopatológico vem 
sofrendo várias críticas devido a sua baixa sensibilidade. As taxas dos falsos negativos variam 
entre 6% a 56%, que podem ocorrer na fase pré-analítica. Objetivo: O objetivo deste estudo foi 
avaliar os indicadores de qualidade, de acordo com o Manual de Gestão da Qualidade para 
Laboratório de Citopatologia e discutir medidas preventivas para melhorar a qualidade dos 
exames citopatológicos. Método: Trata-se de um estudo retrospectivo analítico e descritivo, no 
qual foram analisadas as fichas de requisição dos exames citopatológicos encaminhados ao 
setor de citopatologia do Laboratório Clínico PUC Goiás no período de janeiro de 2013 a 
dezembro de 2017. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC 
Goiás, de acordo com o número de protocolo 235.376. Os dados foram adicionados a um 
banco de dados no programa Excel 2013. A associação entre os componentes da zona de 
transformação e as anormalidades citológicas foram analisadas no software Epi InfoTM versão 
3.5.4 usando o cálculo do Odds Ratio (OR) com Intervalo de Confiança 95% (IC 95%) e p< 
0,005. Resultados: O Índice de Positividade (IP) dos anos 2013 a 2017 estão dentro dos 
valores esperados, foram 10,5%, 7,9%, 8,6%, 6,8% e 5,3% respectivamente. Somente o ano 
de 2013 foi observado um pouco acima do que é recomendado para os laboratórios que 
prestam serviços para o Sistema Único de Saúde (SUS). A porcentagem de compatíveis com 
HSIL apresentou-se da seguinte maneira, o ano de 2013 foi 1,3%, 2014 de 1,0%, 2015 de 
0,5%, 2016 de 0,6% e o de 2017 0,7%. Esses valores estão dentro do que é estabelecido pelos 
índices de rastreamento, até 2%. A relação de ASC/Satisfatórios demostrou-se valores 
superiores do que são estabelecidos, nos anos de 2013 com 6,8% e 2015 com 
6,1%. Conclusão: No presente estudo, todas os indicadores de qualidade se mantiveram 
dentro do estabelecido. Entretanto não se deve excluir a educação continuada dos 
profissionais que deve ser constante na rotina laboratorial, para que se mantenha uma 
qualidade elevada dos exames citológicos. 
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Introdução: O GPAA tem como padrão-ouro de tratamento cirúrgico a Trabeculectomia. 
Entretanto, uma possível opção é o dispositivo EX-PRESS, que segundo dados na literatura, 
esteve associado à rápida recuperação visual, redução da pressão intra-ocular, com menor 
índice de complicações. Este estudo pode otimizar a escolha terapêutica do GPAA e ajudar a 
melhorar os resultados com o EX-PRESS, tornando-se relevante pela escassez do tema na 
literatura nacional. Objetivo: Descrever o comportamento da PIO antes e após a implantação 
do EX-PRESS, o tratamento farmacológico utilizado no período pré e pós-operatório e as 
complicações no primeiro ano do pós-operatório. Método: Estudo descritivo quantitativo com 
revisão de prontuários eletrônicos de um hospital particular de referência oftalmológica de 
Goiânia (GO) no período de 2013 a 2018. Amostra composta por 8 olhos com GPAA 
submetidos ao implante de EX-PRESS. Foram observadas variáveis: sexo, idade, olho 
operado, medicações antiglaucomatosas usadas, pressão intraocular pré e pós-operatória, e 
possíveis complicações. Resultados: No pré-operatório, todos os olhos usavam colírios 
antiglaucomatosos, 75% faziam uso simultâneo de 3 ou mais classes diferentes. Após 12 
meses do EX-PRESS, apenas 12,5% usavam três ou mais colírios e 75% não usavam nenhum 
colírio. Em média, as PIO variaram de 18,63 (DP 9,38) mmHg no pré-operatório para 13,88 (DP 
8,03) mmHg em sete dias, 15,75 (DP 3,93) mmHg em 30 dias e 14,50 (DP 4,14) mmHg em 12 
meses do pós-operatório. Houve redução média de 4,13 (DP 10,22) mmHg após 12 meses de 
pós-operatório. No 12º mês, todos tinham PIO abaixo de 22mmHg. As complicações foram: 
hipotensão ocular (50%); hipertensão ocular (37,5%); afinamento de bolha conjuntival; bolha 
cística; obstrução parcial do EX-PRESS. Todas as complicações foram 
resolvidas. Conclusão: A eficácia do EX-PRESS na redução da PIO foi verificada na amostra 
desse estudo. Concomitantemente, constatou-se diminuição considerável de medicações anti-
glaucomatosas, e poucas complicações associadas. 
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Introdução: A Febre da Chikungunya e a Febre pelo vírus Zika são arboviroses de 
repercussão recente no Brasil. Elas compartilham os mesmos vetores e apresentam 
semelhanças clínicas notáveis, mas também particularidades epidemiológicas. A partir disso, o 
geoprocessamento, uma ferramenta útil na obtenção e análise de informações espaciais, é um 
aliado na prevenção e controle dessas doenças, por meio da caracterização socioeconômica 
dos municípios do estado de Goiás relacionada a variáveis epidemiológicas. Objetivo: Gerar 
cartogramas ilustrando os pontos de maior prevalência em Goiás das arboviroses em questão 
e identificar as variáveis ambientais, de saúde e socioeconômicas relacionadas com o 
processo de territorialização, voltados especificamente para cada região 
mapeada. Método: Trata-se de um estudo analítico do tipo transversal, com análise espacial e 
epidemiológica dos casos confirmados de Zika e Chikungunya nos municípios do Estado de 
Goiás no período de 2015 a 2017. Os dados coletados são oriundos de plataformas públicas 
como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (variáveis socioeconômicas) e da 
Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado de Goiás (casos confirmados). Os limites 
espaciais foram obtidos através dos sites do Laboratório de Processamento de Imagens e 
Geoprocessamento (LAPIG) e Pastagem. Resultados: Em relação à incidência da Febre da 
Chikungunya, o presente estudo evidenciou que em 2015 não houve casos confirmados em 
Goiás. Em 2016, 81,08% das confirmações estavam na mesorregião Leste e 9,01% na parte 
central do estado. Já em 2017, a região central contribuiu com 79,41% e a leste com 14,7% 
das notificações confirmadas , evidenciando maior distribuição na porção centro-leste. Por sua 
vez, a Febre pelo vírus Zika teve nos 3 anos pesquisados a mesorregião central de Goiás 
apresentando absoluto predomínio dos casos confirmados, com respectivamente 83,93%, 
92,1% e 81,49%. O Sul do estado apresentou a segunda maior incidência nos três anos. 
Constata-se assim predominância na porção centro-sul do estado. Conclusão: As duas 
doenças retratadas neste estudo apresentam particularidades epidemiológicas consideráveis 
no estado de Goiás evidenciadas pela técnica do geoprocessamento. Assim, esta pesquisa 
auxilia na prevenção e combate dessas enfermidades e no direcionamento de programas de 
saúde pública para regiões mais incidentes, individualizando estratégias e buscando maior 
efetividade no controle dessas arboviroses. 
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Introdução: A Anemia Falciforme (AF) é a hemoglobinopatia mais prevalente no Brasil, devido 
a ampla miscigenação histórica. Corresponde a instalação de uma mutação no 6º códon da 
cadeia beta hemoglobínica, surgindo a HbS, cuja manifestação em baixa tensão de O2 leva a 
hemácias em forma de foice (drepanócitos). Estes elementos no indivíduo em homozigose, 
sem um tratamento eficaz, leva a uma série de complicações anátomo-funcionais que em 
presença de uma dieta irregular podem se apresentar potencializadas. Objetivo: Verificar o 
impacto que a avitaminose promove nos indivíduos homozigotos com Anemia Falciforme. ou 
Siclemia ou Drepanocitose. Método: O presente estudo é baseado na realização de uma 
pesquisa bibliográfica envolvendo análise descritiva exploratória, através de leitura de livros, 
revistas, artigos publicados em bibliotecas virtuais PubMed, SCIELO, LILACS, Portal CAPES; 
abordando os idiomas Português e Inglês, correspondentes ao período de 2000 a 2018, 
envolvendo o tema Anemia Falciforme e Avitaminose, suas interferências congênitas e 
correlações. Resultados: Crianças com AF apresentam metabolização acelerada em relação a 
crianças normais. Este fato demanda uma necessidade nutricional mais efetiva e diretiva, 
levando o indivíduo falcêmico a ter uma ingesta farta de elementos potencializadores 
enzimáticos. Uma vez carente destes elementos, mais especificamente, de vitaminas, este 
indivíduo fica sujeito a fortalecimento das complicações anátomo-funcionais pertinentes a 
doença. Dentre as vitaminas, a de maior influência e interferência orgânica, tem-se a 
lipossolúvel D, cuja deficiência corpórea contínua determina presença de raquitismo, 
osteoporose e fraqueza muscular. Conclusão: A crise da AF em indivíduos homozigotos pode 
ser minimizada por uma série de procedimentos, dentre estes temos a inserção de uma ingesta 
aprimorada, recheada de vitaminas capazes de fortalecer o organismo, permitindo que a 
metabolização seja integrada à estrutura do indivíduo. A vitamina D correspondeu a de maior 
importância para atingir a expressão salutar dos doentes com AF. 

Palavras-chave: Anemia Falciforme, Hipovitaminose, Hemoglobinopatia 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 38 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS DE EXAMES PELOS ESTUDANTES DO INTERNATO DO 
CURSO DE MEDICINA DA PUC GOIÁS 

VICTOR ALEXANDER FIALHO ROCHA, LARISSA CARDOSO MARINHO, ATHUS LINHARES 
RIBEIRO  

III Jornada de Produção Científica da Escola de Ciências Médicas, Farmacêuticas e 
Biomédicas 

Introdução: Considerando-se que a interpretação de laudos anatomopatológicos e 
citopatológicos de lesões comuns na pratica médica é fundamental, o presente estudo avalia a 
capacidade de interpretação de laudos desses exames por internos do curso de medicina da 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). Objetivo: Avaliar a capacidade de 
interpretação de laudos anatomopatológicos e citopatológicos por internos do 10º período do 
curso de medicina da PUC-GO. Método: Estudo de natureza quantitativa, observacional, de 
caráter exploratório e descritivo. Foram interpretados nove laudos anátomo e citopatológicos 
por trinta e quatro acadêmicos do décimo período do curso de medicina. Os alunos 
classificaram os laudos quanto à sua natureza (neoplásica ou não neoplásica) e, caso fosse 
neoplásica, seu subtipo (benigno, pré-maligno, maligno). Resultados: Foram analisados 9 
laudos diferentes por aluno, totalizando 306, 170 neoplásicos e 136 não neoplásicos. 
Houveram 115 acertos (37,58%) e 191 erros (62,42%), independentemente da natureza da 
lesão. A análise dos 170 laudos neoplásicos resultou em 65 acertos (38,24%) e dos 136 não 
neoplásicos houve 50 acertos (36,76%). Conclusão: Observou-se que os internos do 10º 
período apresentam índices de acertos superiores nos laudos neoplásicos. Foi considerado um 
desempenho razoável para os alunos do internato. A interpretação de laudos deve ser 
estimulada por meio de avaliações práticas multidisciplinares, em atividades curriculares e 
extracurriculares durante a graduação. O contato com a especialidade é importante para o 
estimulo a formação de novos profissionais na área. 
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Introdução: A partir da década de 50 a área farmacêutica desenvolveu inúmeras aplicações 
terapêuticas para as micropartículas, com ênfase para os fármacos antimicrobianos. O 
fluconazol é um derivado triazólico resultante da substituição do anel imidazólico por triazólico, 
o que favoreceu amplo espectro de ação e seletividade para o citrocromo P450 da célula 
fúngica. Além disso, é altamente absorvido no trato gastrintestinal e sua excreção é realizada 
pelos rins. Objetivo: Desenvolver, produzir e avaliar a qualidade de micropartículas de gelatina 
de liberação retardada, contendo o fármaco fluconazol, a partir de cápsulas 
gastroresistentes. Método: As micropartículas contendo fluconazol (desenvolvidas previamente 
na Iniciação Científica da pesquisadora) serão tratadas com formaldeído através do método de 
imersão e encapsuladas manualmente em cápsulas de gelatina dura. Será realizada a 
caracterização físico química das micropartículas gastroresistentes quanto ao aspecto macro e 
microscópico, com ênfase na forma, tamanho e distribuição do tamanho das partículas, 
umidade, determinação da densidade aparente e compactada, Índice de Carr e proporção de 
Hausner. As cápsulas gastroresistentes serão avaliadas quanto ao teste de 
Dissolução. Resultados: Obter cápsulas contendo micropartículas de fluconazol, de liberação 
retardada, de fácil produção, estáveis e que possam em futuros trabalhos ser comparadas com 
as formas farmacêuticas convencionais e demonstrar os benefícios das formas farmacêuticas 
inovadoras. Conclusão: O estudo busca a obtenção de micropartículas de gelatina de 
liberação retardada, contendo fluconazol, de fácil produção, processamento estável e que 
possam em futuros trabalhos ser incorporadas em formulações de uso oral, para pacientes 
portadores de patologias infecciosas cutâneas, como exemplo as cápsulas em gelatinas duras. 
Por fim, espera-se colaborar no desenvolvimento de formas farmacêuticas inovadoras que 
visam a melhoria da saúde na sociedade. 
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Introdução: A IL-6 é uma citocina pró-inflamatória que apresenta níveis aumentados em 
indivíduos obesos. Age de forma local e sistêmica gerando respostas fisiológicas e funções 
endócrinas e metabólicas. A disfunção metabólica causada pelo aumento de IL- 6 liberados no 
organismo e sua relação com os exercícios físicos, são de grande importância para a 
patogenia da obesidade sendo relevante o agrupamento destas informações para um maior 
esclarecimento dos mecanismos. Objetivo: O objetivo desse trabalho foi de revisar o papel da 
IL-6 em relação à obesidade e a prática de atividades físicas. Método: Estudo do tipo revisão 
narrativa com artigos nos idiomas português ou inglês. A estratégia de busca foi realizada nas 
bases de dados Pubmed, Scielo, Periódico da Capes e Google Acadêmico, com filtro dos 
últimos 10 anos. Os descritores utilizados na pesquisa, combinados ou não, foram: obesidade, 
interleucina-6 e exercício físico. Resultados: Os artigos foram agrupados de acordo com o 
descritor utilizado e combinado, separados de acordo com a metodologia em tabelas para um 
efeito comparativo onde se observou com mais clareza que o excesso de gordura corporal 
relaciona-se com a obesidade, proporcionando um ambiente inflamatório com o excesso de 
eliminação da IL-6. Essa citocina é produzida principalmente pelo tecido adiposo,e exerce 
efeitos autócrinos e endócrinos, e durante o exercício as contrações do músculo esquelético 
estimulam também uma quantidade significativa de IL-6. Tem como função também de 
estimular a produção da proteína C-reativa (PCR), que é a principal mediadora da resposta 
imune inflamatória de fase aguda. Conclusão: Com o grande número de artigos publicados e 
reunidos em uma única revisão, favoreceu um maior entendimento e compreensão sobre a 
relação da IL-6, com a obesidade e os exercícios físicos, mas ainda existem muitos 
mecanismos que precisam ser esclarecidos e estudados para proporcionar um melhor 
entendimento para prevenção e tratamento para obesidade. 
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Introdução: A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é a endocrinopatia mais comum da 
menacme, caracterizada por hiperandrogenismo, irregularidade menstrual e ovários policísticos 
ao ultrassom. Devido à alta variabilidade de fenótipos e pela ausência de um consenso em 
relação aos critérios diagnósticos, a detecção e o tratamento precoces podem ser 
prejudicados. Objetivo: Elaborar uma revisão sistemática para analisar os critérios 
diagnósticos da SOP e a padronização dos mesmos, para compreender as limitações desses 
critérios e as consequências do diagnóstico tardio para as pacientes. Método: Realizou-se 
uma revisão sistemática acerca dos critérios diagnósticos para a SOP a partir de um estudo 
quantitativo e retrospectivo com o levantamento de produções científicas publicadas entre 2012 
e 2018. Foram utilizadas como fonte de dados SciELO e Pubmed. Dos 941 artigos listados, 
foram selecionados 35, por abrangerem os critérios de inclusão do estudo. Destes, apenas 9 
contemplaram o objetivo dessa revisão sistemática. Resultados: Nas adolescentes já 
portadoras da síndrome, o fenótipo mais encontrado foi o de anovulação com 
hiperandrogenismo clínico. Pelos critérios de Rotterdam, 100% receberam o diagnóstico; pelo 
critério da Androgen Excess Society (AES) 86,5% receberam o diagnóstico; e pelo critério 
National Institutes of Health (NIH), 78,8% receberam o diagnóstico. Nas adultas, o fenótipo 
mais encontrado foi o de hiperandrogenismo com ovários policísticos ao ultrassom. Em uma 
amostra aleatória de mulheres adultas, 6,1% foram diagnosticadas pelos critérios NIH, 19,9% 
foram diagnosticadas pelo critério de Rotterdam e 15,3% pelo critério da 
AES. Conclusão: Concluiu-se que atualmente, ainda não há uma padronização em relação 
aos critérios utilizados para o diagnóstico da SOP no mundo. Um atraso no diagnóstico 
impossibilita o tratamento precoce e a prevenção de complicações futuras na vida das 
pacientes. 
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Introdução: A paniculite mesentérica é uma doença rara (prevalência de 0,16 a 3,4%), de 
caráter inflamatório que acomete o tecido adiposo do mesentério. Tem maior prevalência no 
sexo masculino entre 50 a 70 anos. A sintomatologia é variável, podendo ser assintomático ou 
apresentar sintomas como dor abdominal, náuseas, vômitos, constipação ou diarreia, febre e 
anorexia. O diagnóstico é feito por TC ou RM de abdome. O prognóstico e o tratamento da 
doença estão associados à evolução individual de cada caso. Objetivo: Relatar um caso de 
paniculite mesentérica em raiz de mesentério e apresentar a revisão bibliográfica acerca do 
tema, correlacionando o caso apresentado com os dados da literatura. Método: O presente 
estudo trata-se de um relato de caso de uma paciente de 42 anos, sexo feminino que 
apresentou quadro de paniculite mesentérica em março e junho de 2017, cuja Tomografia 
Computadorizada de Abdome evidenciou acometimento de raiz de mesentério. Posteriormente 
foram analisados todos os exames diagnósticos realizados no período de março a junho de 
2017 e os dados correlacionados com a literatura. Resultados: Paciente em março de 2017 
apresentou dor abdominal difusa, em cólica, associada a náuseas e aumento do volume 
abdominal. Em junho, queixou-se de dor abdominal em andar superior do abdome, de forte 
intensidade, acompanhada de queda do estado geral, astenia, náuseas, diarreia e flatos. Em 
ambos os episódios, foi feita a hipótese de abdome agudo e solicitado exames laboratoriais e 
TC de abdome total. As TC evidenciaram achados compatíveis com paniculite mesentérica em 
raiz de mesentério. No primeiro episódio, optou-se por sintomáticos; já no segundo 
associaram-se antibióticos, com melhora completa dos sintomas. Conclusão: A paniculite 
mesentérica é uma doença inflamatória que acomete o tecido adiposo do mesentério. Por 
apresentar prevalência baixa e um quadro clínico variável, é por muitas vezes ignorada como 
hipótese diagnóstica. Dessa forma, este relato permitiu ilustrar um caso sobre essa patologia, a 
fim de fomentar o conhecimento científico acerca do tema e instigar novas discussões no 
intuito de colaborar com a discussão acerca do diagnóstico precoce, conduta adequada e a 
prevenção de novas crises. 
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Introdução: Novas substancias psicoativas (NPS) são alvo de grande estudo pelo seu impacto 
socioeconômico, bem como a capacidade de agir nos mesmos receptores que as drogas 
originais, por apresentar uma mudança em sua estrutura molecular e não ter registro das 
convenções nacionais e internacionais, sendo relatados inúmeros casos de indivíduos que 
fazem o uso, sem o verdadeiro conhecimento dos efeitos tóxicos no organismo. No Brasil há 
uma grande dificuldade de serem detectadas, pois pouco de conhece 
destas. Objetivo: Realizar um levantamento sobre o uso e abuso das novas substancias, 
conhecer as principais classes de NPS, conhecer os riscos causados e analisar a inclusão de 
tais substâncias na lista da ANVISA específica para as substâncias desta natureza. Método: O 
presente estudo é uma revisão integrativa, utilizando as seguintes bibliotecas: SCIELO, 
PUBMED, Google acadêmica, CAPES e pesquisa em sites específicos como EMDCC 
Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência e na UNODC Escritório das Nações 
Unidas sobre Drogas e Crime. As palavras chaves, utilizadas para o levantamento de artigos, 
foram: NPS; catinonas sintéticas; canabinóides sintéticos; prevalência. Os critérios de inclusão 
foram artigos que traziam informações sobre as NPS, como os aspectos epidemiológicos, as 
formas de uso, as estratégias de tráficos, entre outros. Desta forma, foram encontrados 60 
artigos abrangendo as principais NPS, como: canabinoides sintéticos e catinonas 
sintéticas. Resultados: Foi observado que os canabinoides sintéticos são os mais usados. Um 
estudo que analisou a prevalência do consumo ao longo da vida, nos últimos 12 meses e 30 
dias (n=12033) na Europa, identificou a prevalência de 0,7% entre 15 a 24 anos e 0,8% entre 
24 a 35 anos. Na Espanha em 2014 (n=37486), 0,8 % havia feito o uso de tais substâncias ao 
longo da vida. Na França, registou uma taxa de consumo ao longo da vida de 1,7 %. As 
catinonas sintéticas recentemente apareceram no mercado e foi a droga mais procurada em 12 
meses. No Brasil, com a RDC no 79, de 23 de maio de 2016, foi adotado o sistema genérico 
aliado a€ listagem nominal de substâncias, seguindo a tendência internacional, para tornar 
mais eficiente o combate ao tráfico. Conclusão: O presente estudo identificou que são poucas 
as informações disponíveis sobre as novas substâncias psicoativas, uma vez que há uma 
grande dificuldade de detecção dessas drogas em muitos países, por falta de protocolos ou kits 
capazes de detectar essas substâncias e até mesmo pela escassez de informações, tornando 
essencial novos estudos acerca dessas substâncias. 
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Introdução: O trauma constitui uma causa importante de internação hospitalar e mortalidade 
em todas as faixas etárias. Nos pacientes vítimas de trauma, diversas complicações podem 
ocorrer, tais como os distúrbios do sódio e do potássio, estando associadas a piora prognóstica 
e mortalidade dos pacientes. Porém, a literatura nacional é escassa em estudos que 
caracterizem o perfil do paciente vítima de trauma e as complicações 
desenvolvidas. Objetivo: Avaliar o perfil clínico dos pacientes vítimas de trauma em Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público de Goiânia, bem como o percentual de 
mortalidade. Método: Trata-se de estudo retrospectivo e descritivo, com amostra constituída 
por pacientes vitimas de trauma em um Hospital de Urgências de Goiânia, no período de 
janeiro a dezembro de 2017. Os dados foram coletados a partir de instrumento de coleta 
desenvolvido pelos pesquisadores, com análise de prontuários, após aprovação em Comitê de 
Ética. Os critérios de inclusão utilizados foram pacientes vitimas de trauma, acima de 18 anos e 
que permaneceram mais de 48h na UTI. Já os critérios de exclusão utilizados foram pacientes 
com distúrbios hidroeletrolíticos na admissão e também aqueles pacientes que não 
apresentavam exames laboratoriais da admissão. Resultados: Dos 105 pacientes analisados, 
73 (69,5%) eram do sexo masculino, maiores de 60 anos (49,5%), sem comorbidades 
informadas (72,4%) O tipo de trauma mais frequente foi traumatismo cranioencefálico, seguido 
por politrauma (45,7% e 36,2%, respectivamente). O principal mecanismo de trauma foi queda 
da própria altura (42 pacientes, 40%). Dos pacientes analisados, 95,23% apresentaram 
distúrbio hidroeletrolítico durante a internação. A média de balanço hídrico acumulado foi 10,3 
L. 26 pacientes (24,8%) necessitaram de hemodiálise, enquanto 28 pacientes (26,7%) 
desenvolveram pneumonia hospitalar. 100 pacientes (95,2%) necessitaram de ventilação 
mecânica, com media de 10 dias de VM. Na amostra estudada, 98 pacientes (93,3%) 
evoluíram para óbito. Conclusão: Os pacientes vítimas de trauma eram em sua maioria 
homens, internados por trauma cranioencefálico por queda da própria altura. As complicações 
mais frequentemente observadas foram distúrbios hidroeletrolíticos, seguidos pela pneumonia 
hospitalar. A grande maioria dos pacientes necessitou de ventilação mecânica por tempo 
prolongado e a taxa de óbito observada durante o estudo foi elevada. 
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Introdução: O vírus Zika (ZIKV) é um vírus RNA, identificado pela primeira vez no Brasil em 
2015. Em 2016, os casos de infecção pelo vírus e sua possível associação com malformações 
congênitas, levaram a Organização Mundial de Saúde declarar situação de Emergência 
Internacional em Saúde Púbica. Entre 2015 e 2017 a cidade de Goiânia se mostrou como a 
cidade com maior número de notificações no estado de Goiás. Objetivo: Analisar a situação 
demográfica e geográfica das gestantes notificadas com ZIKV em Goiânia e obter um perfil 
epidemiológico desta população. Método: Estudo descritivo de corte transversal com 888 
gestantes notificadas com ZIKV em Goiânia no período de 2015 a 2018. Os dados foram 
extraídos das fichas do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), fornecidos 
pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia. Os critérios utilizados para a 
confirmação do diagnóstico de ZIKV foram: PCR, sorologia (IgM pelo método ELISA) ou perfil 
clínico-epidemiológico. A análise estatística foi realizada com o software SPSS v.22. Os dados 
foram fornecidos à equipe da pesquisa de forma agregada, sem identificação das pacientes 
como garantia do sigilo individual. Dessa forma, fez-se dispensável a submissão do estudo ao 
comitê de ética em pesquisa e aplicação de TCLE. Resultados: Entre os 888 casos 
notificados, 384 (43,2%) foram confirmados como ZIKV, 416 (46,8%) foram considerados 
descartados, 88 inconclusivos ou ainda em investigação. O ano com maior número de casos 
confirmados foi 2016 (333; 86,7%). A média de idade das gestantes é de 27 anos (DP = 6,3). A 
maioria da população confirmada referiu ser da cor parda, com ensino médio completo e 
estavam no 2º trimestre gestacional. Ao observarmos os distritos de saúde de Goiânia, o 
Sudoeste obteve o maior número de notificações (20%), enquanto o distrito Sul obteve o menor 
número destas (9%). Em relação aos casos confirmados, o distrito Campinas apresentou maior 
percentual (19%). Conclusão: Mesmo que a incidência do ZIKV tenha reduzido, ainda há 
circulação viral em Goiânia. Maiores investigações são necessárias para confirmar os motivos 
da distribuição espacial do ZIKV em Goiânia e melhorar a efetividade das medidas preventivas 
nesta capital. 
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PESQUISA DE POLIMORFISMO GENÉTICO PARA USO DE ÁLCOOL NA FORÇA 
POLICIAL DO ESTADO DE GOIÁS RELACIONADO COM O GENE AUTS 2 
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Introdução: Polimorfismos são determinados quando ocorrem variações na sequência pré 
estabelecida de nucleotídeos em um DNA, podendo gerar alterações na expressão genotípica 
e até fenotípica de um indivíduo. O polimorfismo que acomete o gene AUTS 2, é mais 
relacionado com a síndrome do espectro do autismo, porém nesse trabalho e baseando-se em 
estudos mais recentes, abordaremos a influência desse polimorfismo, sobre sua capacidade de 
interferir na quantidade de álcool que uma pessoa ingere. Objetivo: Podendo compreender a 
interferência da genética ao comportamento do indivíduo em relação ao uso de álcool, e que 
pode influenciar o desenvolvimento do alcoolismo, proporciona um direcionamento da visão 
dos profissionais de saúde para a necessidade de buscar tratamentos alternativos e 
individuais. Método: Este trabalho é um estudo observacional do tipo transversal, onde utilizou 
se 200 amostras selecionadas de policiais militares do estado de Goiás, de um total de 861 
indivíduos, com consentimento dos mesmos. As amostras biológicas foram levadas ao 
LAGENE/REPLICON da PUC Goiás e foram analisadas pela técnica de PCR, para determinar 
a presença ou não de polimorfismos relacionados ao consumo de álcool. O projeto inicial desse 
trabalho obteve a aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 
Goiás, parecer n°608.207 de 24/03/2014, se torna dispensável uma nova avaliação, sendo que 
os dados usados são éticos e autorizados para o uso, fazendo também não necessário o 
custeamento pela mesma razão. Resultados: Os dados deste trabalho ainda estão em 
processo de análise, lembrando que ainda estamos dentro do prazo para finalização. Por este 
motivo, não será possível apresentar resultados válidos neste resumo. Conclusão: Devido os 
resultados deste trabalho não estarem totalmente finalizados, não será possível apresentar 
uma conclusão válida para este resumo, porém na apresentação final, o trabalho estará 
totalmente concluído. 
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POSSÍVEIS MATERIAIS BIOLÓGICOS E TÉCNICAS LABORATORIAIS APLICADOS NA 
ELUCIDAÇÃO DE UMA CENA-CRIME 

AMANDA STÉFANY MARCELINA SILVA, IVANISE CORREIA DA SILVA MOTA  
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Introdução: A identificação do material biológico em um ambiente-crime é essencial para a 
determinação da identidade dos envolvidos. Estabelecer os possíveis atos que levaram ao fato 
concreto demanda conhecimento e discernimento holístico, o que é facilitado com a 
interpretação e identificação de cada integrante da cena. Vários elementos podem ser 
resgatados e levados para avaliação técnica, cuja análise vai de uma simples interpretação 
macroscópica até ao aprimoramento e sofisticação moleculares. Objetivo: Apresentar os 
possíveis materiais biológicos identificados no local de cena-crime e suas principais técnicas 
laboratoriais utilizadas no laboratório forense, demonstrando a importância dos resultados para 
o sistema judiciário. Método: O presente estudo é baseado na realização de uma pesquisa 
bibliográfica envolvendo análise descritiva exploratória, através de leitura de livros, revistas, 
artigos publicados em bibliotecas virtuais PubMed, SCIELO, Google acadêmico, LILACS, Portal 
CAPES; abordando os idiomas Português e Inglês, correspondentes ao período de 2000 a 
2018, envolvendo o tema Possíveis materiais biológicos e técnicas laboratoriais aplicados na 
elucidação de uma cena-crime. Resultados: A avaliação pericial no Brasil progrediu 
expressivamente nos últimos anos. A identificação do material biológico e as técnicas 
laboratoriais utilizadas com o âmbito investigativo está facilitando e agilizando o desenrolar de 
processos judiciais. A determinação de parentesco, criminalística biológica e identificação 
individual (em especial de restos cadavéricos), com a utilização de marcadores genéticos - os 
polimorfismos de DNA, têm aproximado a Genética Forense das demais áreas da ciência. As 
exposições biológicas mais observadas "in locu" correspondem a: sangue, sêmen, saliva, bulbo 
piloso e impressões digitais, tendo cada qual diferentes identificadores químicos e moleculares 
de processamento. Conclusão: Os diferentes elementos biológicos identificados em uma 
cena-crime podem ser submetidos a diferentes técnicas laboratoriais, cujas naturezas 
demandam conhecimento científico diversificado, partindo da análise hematológica simples, 
como tipagem sanguínea, até processamentos sofisticados como extração e análise molecular, 
frutos de avaliação gênica/polimórfica a DNA recombinante, 
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PREVALÊNCIA DE BACTÉRIAS GRAM POSITIVAS EM INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO 
BÁRBARA GOMES DE CASTRO, RENATA CARNEIRO FERREIRA SOUTO, LOURRANY 

SOUSA PINTO  
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Introdução: A infecção do trato urinário (ITU) por bactérias, constitui umas das patogenias 
mais frequentes, sendo responsável por 80% das consultas na clínica médica. Dentre os 
principais microrganismos associados, estão a Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 
Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeuriginosas, Staphylococcus saprophyticus e 
Staphylococcus aureus que apresentam significância bem relevantes neste tipo de 
infecção. Objetivo: Verificar a prevalência dos principais microrganismos Gram positivo em 
amostras de urina de pacientes ambulatoriais, além do perfil de suscetibilidade das mesmas, 
no período de Janeiro de 2011 a Dezembro de 2017. Método: Este foi um estudo 
retrospectivo, que analisou 24.529 amostras de urina dos pacientes atendidos no Laboratório 
Clinico da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (LC/PUG Goiás). As amostras foram 
processadas e analisadas utilizando meios de cultura para crescimento e isolamento, ágares 
CLED e MacConkey, respectivamente, além da análise por fita reativa para detecção de 
leucócitos e nitrito. Aquelas amostras que apresentaram contagem de colônias acima de 
100.000 UFC/mL, foram identificadas e submetidas à análise de suscetibilidade aos 
antimicrobianos por metodologia automatizada ( Autoscan , Dade Behring) , utilizando painel 
PC 41. Resultados: Como resultados preliminares, foram analisadas 24.529 amostras 
urinárias, sendo que destas 806 (19,7%) foram positivas para ITU, sendo que o principal 
agente bacteriano associado foi o Staphylococcus. Conclusão: Após análise preliminar dos 
dados, foi observada uma prevalência de 28,1% para os estafilococos considerados coagulase 
negativo, seguido pelo Staphylococcus aureus (21,5%) e S. haemolyticus (18,4%) associados à 
infecção no trato urinário por bactérias Gram positivas, em pacientes ambulatoriais atendidos 
no LC-PUC Goiás, corroborando com a literatura. 
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PREVALÊNCIA DE PORTADORES DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO EM 
PACIENTES DO LAC PUC GOIÁS 

NÁJILA ALVES DO NASCIMENTO, MAURO MEIRA DE MESQUITA, ISABELA DOS SANTOS 
VAZ  

III Jornada de Produção Científica da Escola de Ciências Médicas, Farmacêuticas e 
Biomédicas 

Introdução: O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES ) é uma doença crônica autoimune, que 
causa inflamação em vários órgãos, ocorrendo reação de anticorpos contra auto antígenos em 
com deposição de imunocomplexos. Estudos mostram que LES é mais prevalente em 
mulheres, média de nove mulheres para cada homem, sendo mais frequente em mulheres de 
15 a 45 anos, de etnia negra. Acredita-se que uma a cada 1.700 mulheres no Brasil tenham a 
doença. Objetivo: O objetivo é analisar pacientes que buscaram serviço do Laboratório Clínico 
da PUC-Go (LAC) e apresentaram características clínicas e laboratoriais, compatíveis com 
LES. Método: Será realizada uma busca ativa no banco de dados do LAC para resultados de 
pacientes que buscaram os serviços laboratoriais desta instituição, e que realizaram teste para 
doenças autoimune no período de janeiro a dezembro de 2017. Resultados: Um total de 1022 
pacientes atenderam aos critérios de inclusão na pesquisa, por terem realizados exames 
laboratoriais como pesquisa de autoanticorpos e outros marcadores, onde, 958 foram 
negativos e 64 apresentaram características compatíveis com a doença. Conclusão: O Lúpus 
Eritematoso Sistêmico por se tratar de uma doença autoimune que acomete mulheres da 
população brasileira e mundial, se faz necessário destacar a prevalência dessa patologia nesta 
população em estudo, visto que um grande número de pacientes, a maioria mulheres, 
apresentaram resultados positivos para essa enfermidade. 
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PREVALÊNCIA DO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) 
EM ESTUDANTES DE MEDICINA 

MATEUS FERNANDES DE FREITAS, PAULO VERLAINE BORGES E AZEVEDO, VÍTOR 
VALADARES REZENDE  

III Jornada de Produção Científica da Escola de Ciências Médicas, Farmacêuticas e 
Biomédicas 

Introdução: Os estudantes de medicina sofrem altos níveis de estresse, frequentemente 
apresentam burnout e são particularmente vulneráveis a transtornos psiquiátricos e por uso de 
substâncias. Pouco se sabe sobre a prevalência e as características do Transtorno do Déficit 
de Atenção e Hiperatividade (TDAH) nessa população. Objetivo: Estudar a prevalência de 
sintomas de TDAH, as características demográficas e clínicas entre estudantes de 
medicina. Método: Realizamos um estudo transversal em uma escola de medicina privada 
brasileira (n = 289). As Escalas de Auto Relato Adulto 18 (ASRS-18) e de Swanson, Nolan e 
Pelham-IV (SNAP-IV), foram utilizadas como instrumentos de 
rastreio. Resultados: Encontramos prevalência de 2,8% para o tipo predominantemente 
desatento; 1,7% para o hiperativo/impulsivo e 4,8% para o combinado. As mulheres 
representam 70% dos casos de TDAH. A prevalência total do TDAH foi de 
9,3%. Conclusão: Os sintomas de TDAH têm uma alta prevalência entre estudantes de 
medicina e podem resultar em prejuízo no desempenho acadêmico. O quanto este problema 
pode repercutir na vida profissional merece atenção, principalmente pela possibilidade de erros 
médicos. 
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QUIMERA HUMANA E EXAMES DE DNA NA PRÁTICA MÉDICA: RELATO DE UM CASO. 
PATRICIA FERREIRA DEMUNER, MARC ALEXANDRE DUARTE GIGONZAC, IZABELLA 

CRISTINA MORAIS BARBOSA BATISTA  
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Introdução: O quimerismo é uma alteração genética em que o ser vivo acometido possui mais 
de um código de DNA em seu corpo. Esta rara condição já é conhecida por seu acometimento 
em vegetais e animais, porém se torna ainda mais rara quando relacionada ao ser humano, 
contando com poucos relatos na literatura e poucos estudos científicos. Objetivo: Relatar o 
caso de uma quimera humana, determinada após testes de paternidade falsos negativos, que 
por consequência encontrou mais de um código genético no paciente. Além de uma breve 
revisão de literatura sobre o tema e sua influência na confiabilidade dos testes de DNA em 
detectar tal fenômeno. Método: Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo, do tipo relato 
de caso, cujos dados foram coletados em um laboratório especializado em exames de DNA em 
Goiânia, em que após testes de paternidade com resultado negativo em outros laboratórios, 
coletou material para análise em diferentes tecidos do paciente, detectando o 
fenômeno. Resultados:  Conclusão: Embora este fenômeno conte com uma multiplicidade 
genética em um mesmo ser vivo, nos seres humanos são raras as manifestações clínicas e 
fenotípicas, sendo comum que estes pacientes passem desapercebidos no meio médico, 
apenas diagnosticados quando surtem maiores repercussões da correlação fenótipo e genótipo 
que diferem. 
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SOBREPOSIÇÃO COM A TELA NA HÉRNIA VENTRAL: NO MÍNIMO QUANTO? 
GUILHERME SERONNI, RENATO MIRANDA DE MELO, GABRIELA FERNANDES CARNOT 

DAMACENA  
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Introdução: Hérnias abdominais são condições frequentemente encontradas na prática 
cirúrgica, sendo possível seu reparo aberto ou laparoscópico. O uso de telas para a correção 
cirúrgica do defeito herniário favoreceu a minimização das recorrências. A área ideal de 
sobreposição das telas permanece desconhecida, mas a maiora dos autores concorda que ela 
deve sobrepor o defeito em pelo menos 5 cm em todas as direções, valor que vem sendo 
utilizado como referência mesmo em defeitos de diferentes dimensões. Objetivo: Avaliar a 
relação entre a área de um defeito circular fixo e a área de sobreposição de uma membrana 
necessária para manter a estabilidade, sob determinada pressão, em um sistema 
fechado. Método: Resumo: A partir das condições existentes na parede abdominal com um 
defeito (hérnia) formulou-se um modelo (protótipo) capaz de simular diferentes situações de 
pressão (carga) com a utilização de diferentes sobreposições (membranas). O Protótipo 
possuía um defeito fixo de 10cm de diâmetro que era sobreposto com uma membrana 
(tamanho e forma variáveis) e era verificada a carga de água suportada por este sistema, 
utilizando-se uma balança digital calibrada. Os dados foram analisados com os programas 
Microsoft Excel 2013 e Easyfit 3.0 e foi realizada uma regressão linear simples para construção 
de uma equação que relacionasse a dimensão da membrana e a carga 
suportada. Resultados: De acordo com a análise dos dados foi possível formular a seguinte 
equação em que y representa a dimensão da membrana de sobreposição e x representa a 
carga suportada por ela, em um defeito fixo de 10 cm de diâmetro. y = 7E-11x3 - 7E-07x2 + 
0,0033x + 10,28 R² = 0,7585 Conclusão: A sobreposição de uma tela na correção cirúrgica de 
um defeito na parede abdominal tem seguido uma regra empírica de avanço linear 
multidirecional de 5cm sem que houvesse uma explicação de como se chegou a este valor. A 
partir do trabalho realizado demonstra-se que o avanço linear de uma membrana em relação 
ao defeito deve variar em função da pressão exercida sobre o sistema, sendo incorreto utilizar 
a sobreposição de 5cm para qualquer reparo da parede abdominal. 
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TRATAMENTO DO ESÔFAGO DE BARRET: ENDOSCOPIA OU CIRURGIA? 
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Introdução: O Esôfago de Barrett (EB) caracteriza-se por uma substituição do epitélio 
esofágico em epitélio metaplásico intestinal no terço distal do esôfago. O EB pode sofrer 
transformação neoplásica. A oncogênese ocorre sequencialmente de metaplasia intestinal para 
displasia de baixo grau (DBG), displasia de alto grau (DAG) e, por fim, para adenocarcinoma 
de esôfago (ACE). O diagnóstico do EB é endoscópico e histopatológico. Uma vez 
diagnosticado, a conduta varia conforme o grau de displasia 
encontrado. Objetivo: Estabelecer, com base em evidências, o manejo mais adequado para os 
diferentes estágios do Esôfago de Barrett. Método: Trata-se de uma revisão integrativa de 
literatura. Foram selecionados estudos, em inglês, publicados entre 2007 e 2017, na base de 
dados Medline. O descritor utilizado foi: Barrett¿s esophagus. Dos 1796 artigos listados, 211 
eram sobre conduta e manejo do EB. Os 211 foram sistematizados através de um fichamento 
que especifica a identificação do artigo, o tipo de publicação, as características metodológicas 
do estudo, o nível de evidências e os principais resultados do estudo. Após o fichamento, foram 
selecionados 70 estudos para compor os resultados. Com base nesses estudos, as evidências 
foram integradas, sintetizadas e discutidas. Resultados: Sobre a terapia farmacológica do EB, 
está bem estabelecido o uso de inibidores da bomba de prótons nos pacientes com sintomas 
de refluxo ou com esofagite erosiva. Recomenda-se vigilância endoscópica a cada 3 a 5 anos 
para os pacientes com EB não displásico. O manejo do EB com DBG é controverso. Enquanto 
a sociedade britânica de gastroenterologia recomenda apenas a vigilância endoscópica a cada 
seis meses, o colégio americano de gastroenterologia discute o benefício da terapia 
endoscópica nesses casos. O tratamento de escolha para EB com DAG e ACE confinado à 
mucosa é a terapia ablativa endoscópica, a mais utilizada é a ablação por radiofrequência. A 
indicação de esofagectomia atualmente se limita aos casos de ACE que ultrapassam a 
mucosa. Conclusão: As técnicas endoscópicas evoluíram muito ao longo dos anos, 
aumentando seu perfil de segurança e eficácia. Apesar das várias opções disponíveis, os 
guidelines determinam a ablação por radiofrequência, precedida ou não por ressecção 
endoscópica mucosa, como a técnica endoscópica ablativa de escolha para o EB displásico. 
Com a evolução dessas técnicas, a indicação do tratamento cirúrgico no EB se restringiu. 
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USO E BENEFÍCIO DA BIOLOGIA MOLECULAR NAS CIÊNCIAS FORENSES E SUA 
APLICAÇÃO NO BANCO DE PERFIS GENÉTICOS 
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Introdução: A biologia molecular no contexto forense é considerada uma poderosa ferramenta 
discriminatória, pois realiza diversos procedimentos em prol da integridade da amostra, 
refletindo em laudos precisos. Os perfis genéticos gerados podem ser incorporados em bancos 
de dados, assim podendo identificar autores de crimes. A Lei 12.654/12 possibilitou a coleta de 
material genético de condenados por crimes hediondos ou de natureza grave contra a pessoa 
com a inserção dos perfis no banco de dados. Objetivo: O trabalho tem como objetivo mostrar 
a importância do uso da biologia molecular no âmbito forense, os benefícios da aplicação da 
Lei, bem como a evolução e a contribuição do banco de dados de perfis genéticos no país, 
através de relatórios emitidos pela Rede Integrada de Banco de Perfis 
Genéticos. Método: Para esta revisão bibliográfica foi realizado uma análise de periódicos 
nacionais e internacionais referentes as ciências forenses, genética forense e banco de dados 
de perfis genéticos. Embasamos na pesquisa a legislação pertinente e relatórios da Rede 
Integrada de Banco de Perfis Genéticos (RIBPG) nos quais os dados foram 
compilados. Resultados: Os relatórios da RIBPG demonstram, a nível nacional, o grande 
crescimento na inserção de perfis genéticos de todas as categorias. Dessa forma, observa-se o 
índice de resolução de crimes com indicação de autoria se tornando uma realidade nacional. 
Conclui-se então que o investimento realizado nessa metodologia científica está conseguindo 
dar respostas à população aumentando a sensação de segurança. Conclusão: A ferramenta 
mostrou ser indispensável na elucidação de crimes demonstrando avanços a nível molecular. A 
inserção desses perfis proporcionou aumento no número de investigações auxiliadas e 
coincidências entre os estados. Goiás, em três anos de participação, ocupa o quarto lugar 
nacional inserindo todas as categorias de perfis. Um laudo bem elaborado fortalece o processo 
judicial, auxilia no julgamento garantindo segurança e justiça no país. 
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VARIAÇÃO NA OSMOLARIDADE DE RATOS TRATADOS COM SALINA HIPERTÔNICA 
ANDREA DE SOUZA ARAUJO, CLAYSON MOURA GOMES  

III Jornada de Produção Científica da Escola de Ciências Médicas, Farmacêuticas e 
Biomédicas 

Introdução: O modelo de Hipertensão Arterial (HA) em ratos Wistar por meio de uma dieta 
hipersódica tem se avigorado, sendo assim relevante compreender os componentes 
relacionados nesta enfermidade, assim como observar o comportamento de outras linhagens, 
como a Holtzman neste modelo. Através da dosagem na urina é possível avaliar se existe 
variação de osmolaridade de eletrólitos (ureia, creatinina, cloro, cálcio, fosfato, magnésio), com 
a finalidade de verificar o papel destes eletrólitos nos modelos de HA Objetivo: Avaliar 
concentração da osmolaridade de urina de ratos Holtzman tratados com salina hipertônica 
após o desmame. Método: Foram utilizados 20 ratos de linhagem Holtzman, desmamados 
após 21 dias. Os animais foram divididos em dois grupos: Controle (água e ração padrão), e 
Experimental (EXP) (salina hipertônica e ração padrão), por um período de tratamento de 60 
dias. Após o tratamento, a urina foi coletada no final de 24 horas, acumuladas em béqueres, e 
posteriormente dosado e analisado com os parâmetros que avaliam os níveis de eletrólitos. A 
pressão arterial foi mensurada através de um esfignomanômetro que foi posicionada na cauda 
do animal. Todos os procedimentos foram realizados de acordo com as diretrizes e com a 
regulamentação da utilização de animais para fins científicos (Lei11.794/08) CEUA 
023/15. Resultados: Não foi observado um aumento da pressão arterial em ratos da linhagem 
Holtzman submetidos ao tratamento com salina hipertônica. Também não foi observada 
alteração significativa na concentração dos níveis de magnésio e cálcio na urina desses 
animais, comparado com o grupo controle (CT), sendo p=0,98, onde a média do grupo CT 
apresentou 5,16 ± 0,99 mg/dl e do grupo EXP 5,15 ± 0,39 mg/dl. Porém apresentaram, em 
média, maiores níveis de Creatinina, Ureia, Cloro e Fosfato 148 ± 3,68 mg/dl, quando 
comparados com o grupo controle (CT) média de 142 ± 2,98 mg/dl, sendo que 
p=0,003. Conclusão: Os dados apresentados permitem concluir que os animais da linhagem 
Holtzman não apresentaram Hipertensão arterial, mesmo após o tratamento com salina 
hipertônica, porém apresentaram uma diferença estatística na osmolaridade da concentração 
de creatinina, ureia, cloro e fosfato comparado com os animais do grupo controle. Esta 
alteração deverá ser investigada para concluir se é responsável pelo consumo da salina 
hipertônica nestes animais. 
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A (IN)EFICÁCIA DO ACOMPANHAMENTO DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE 
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (MSE). 

CLAUDIANE DE SOUZA BRANDÃO PRADO, VERA LUCIA DOS SANTOS, JOANA DALVA 
ALVES MENDES  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Durante o período de observação da atuação profissional do assistente social em 
um Centro Especializado de Assistência Social (CREAS), o que mais destacava era a 
dificuldade de colocar em prática o plano para o atendimento dos adolescentes em 
cumprimento de Medidas Socioeducativas (MSE), a ineficácia tinha como causa os escassos 
recursos materiais e humanos. Objetivo: Conhecer como é realizado o trabalho da equipe 
técnica do CREAS e entender a realidade a os desafios dessa equipe no acompanhamento 
aos adolescentes em cumprimento MSE e suas expectativas de vida pessoal e 
profissional. Método: O estudo realizado teve como lócus o campo de estágio I, II e III do 
Curso de Serviço Social, CREAS de Senador Canedo, 2016-2017. Para elaboração deste 
trabalho realizou a pesquisa qualiquantitativa. Foram entrevistados por meio de questionário 
semi-estruturado os profissionais da equipe multiprofissional do CREAS, que atenderam os 
adolescentes em cumprimentos das MSE. Além disso, foi realizada pesquisa documental para 
de 100% dos prontuários dos adolescentes que foram atendidos pela unidade no período 
referenciado para compreender as dificuldades e objetivos que estes adolescentes encontram 
em sua vida. Resultados: A maioria dos adolescentes que cometeram ato infracional, estão 
expostos a situações de vulnerabilidade social e convivem com as mais variadas expressões 
da questão social. A etnia dos adolescentes em sua maioria era negra, filhos que o chefe de 
família eram as mães, os adolescentes em sua maioria faziam uso de algum tipo de droga. São 
os inúmeros os fatores que contribuem para que o trabalho da equipe técnica se torne ineficaz 
como sociais, econômicos e dificuldade um quadro permanente para desenvolver este 
trabalho. Conclusão: Para entender a atuação dos profissionais tornou-se necessário ir além 
de pesquisar os profissionais, pois a compreensão do papel do Estado, sociedade, família e 
justiça na execução da medida socioeducativa de meio aberto foram importantes. O êxito da 
proposta nacional elaborada no Sistema Nacional de Medidas Sócio educativas, que é 
construir junto aos adolescentes formação profissional, cidadãos conscientes de seu papel na 
sociedade e capazes de construir autonomia e a sua emancipação humana. 
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A APLICABILIDADE DA GOVERNANÇA CORPORATIVA NO ÂMBITO DAS EMPRESAS 
ESTATAIS 

FERNANDA CAROLINA DE MEDEIROS PEREIRA, CARLOS VINICIUS ALVES RIBEIRO  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A governança corporativa é um sistema de gestão que busca resultados 
satisfatórios de desempenho com base em quatro princípios: transparência, equidade, 
responsividade e conformidade legal. Tais premissas, quando inseridas no âmbito das 
empresas estatais, se mostram como formas eficazes de combate à corrupção e ao melhor 
cumprimento do objetivo a que se destinam. Objetivo: No processo de desenvolvimento da 
pesquisa pretendeu-se alcançar, em sede de objetivo geral, a compreensão o funcionamento 
da Governança Corporativa e sua aplicabilidade perante as empresas estatais. Método: A 
metodologia utilizada na elaboração da pesquisa envolveu o método dedutivo e a pesquisa 
teórica. Tendo em vista o tema a ser tratado, o trabalho foi realizado a partir de estudos 
bibliográficos em artigos científicos, livros especializados, revistas, monografias, 
disponibilizados na Internet ou em meio físico. Assim, a pesquisa científica foi materializada em 
forma de monografia, que se submeteu às normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). Resultados: Do estudo realizado pode-se auferir que esse sistema de 
gestão auxilia nos índices de confiabilidade da empresa e, dentro do ambiente das empresas 
estatais, a transparência, equidade, compliance e prestação de contas impedem que estas se 
tornem instrumentos de corrupção política, além de dirimir conflitos entre o controlador e os 
acionistas privados em empresas de capital misto. Todavia, ainda que haja obstáculos para a 
inserção desse sistema de gestão à realidade social das empresas estatais, existem algumas 
diretrizes a fim de evitar esses problemas, além de que se deve considerar a sociedade como 
principal interessada no resultado e no desempenho dessas instituições. Conclusão: A 
aplicabilidade da governança corporativa, de modo geral, preceitua a necessidade de um 
avanço em três aspectos: no arcabouço institucional-legal, nos modelos de prestação de 
contas da gestão e no tratamento aos acionistas minoritários. As empresas estatais possuem 
deficiências nesses três aspectos e, além disso, dispõem de um controlador amplo (Estado) e 
de um ambiente fartamente político, o que torna necessária a efetivação (já positivadas em lei) 
da aplicabilidade da Governança Corporativa. 
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A APLICAÇÃO DA RESERVA LEGAL NO CERRADO - DISCUSSÃO DOS PONTOS 
POLÊMICOS DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL 

DAYANNE KÁSSIA MENDES, PAULO HENRIQUE FARIA NUNES  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O presente trabalho foi feito, baseando-se na discrepância de porcentagem entre 
as áreas da Amazônia e dos outros biomas, principalmente o Cerrado. A problemática é que o 
Cerrado é caracterizado como um hotspot, sendo um dos biomas mais importantes para o 
equilíbrio ambiental do Brasil. Além dos problemas ambientais, temos também problemas 
econômicos e sociais. Desse modo, cabe a comunidade discente a exposição de teses e 
confronto de informações para que possíveis soluções sejam levantadas. Objetivo: O objetivo 
deste trabalho foi reafirmar a inconstitucionalidade do novo Código Florestal e, mostrar que não 
há explicação legal para a manutenção de porcentagens diferenciadas a depender do tipo de 
bioma, na Reserva Legal. Método: O método de pesquisa utilizado foi o hipotético-dedutivo, 
com base na análise de textos científicos, teses, artigos, e doutrinas. Além, da análise do 
julgamento das ADI's 4901, 4902 e 4903. Para que se assim, pudesse dissertar sobre o novo 
código florestal e suas problemáticas. Resultados: Lamentavelmente, não há doutrina 
suficiente que trata da diferença de porcentagens na Reserva Legal. A ¿supremacia¿ da 
Amazônia em relação aos outros biomas não é tomada como um ponto de discussão forte 
dentro da comunidade científica brasileira. Desse modo, só poderemos colocar este assunto 
em evidência se partir-se primeiramente de um ponto de vista regional para depois ampliar-se 
para o nacional e, quem sabe o internacional. A comunidade internacional, já reconhece a 
importância do bioma Cerrado. Desse modo nos resta, lutar pela educação ambiental nas 
escolas e faculdades. Pois só, com a consciência ambiental, a nossa nação poderá se blindar 
de leis tão evasivas para a coletividade - como é o novo código. Conclusão: No que tange ao 
novo código florestal, as manifestações da PGR e do PSOL, via ADI não foram suficientes para 
que o novo código fosse revogado. Os estudos científicos da ABC - Associação Brasileira para 
o Progresso da Ciência, SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, foram 
acolhidos em parte, mas, os dispositivos mais importantes, foram mantidos pelo STF, sem 
alterações ou ainda, com alterações que, não representam evolução para o direito ambiental. 
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A ASCENSÃO DAS MULHERES NO CRIME SIGNIFICA PROTAGONISMO? 
JULIANY FERREIRA DE SOUSA, NURIA MICHELINE MENESES CABRAL  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O presente trabalhou tem o intuito de identificar as razões motivadoras que levam 
as mulheres ao mundo do crime. Além disso, busca-se verificar em segundo plano, como é o 
dia-a-dia das mulheres dentro do sistema carcerário, quais as condições a que são submetidas 
estas mulheres, se elas recebem tratamento adequado, se o lugar onde cumprem pena é 
apropriado para sua necessidades, enquanto mulher e enquanto mãe. Objetivo: Investigar as 
condições das mulheres no sistema carcerário; demonstrar a desigualdade existente entre o 
homem e a mulher, e os motivos que a fazem ingressar no mundo criminoso. Além disso, 
comparar o tratamento recebido por parte da sociedade, família e do Estado, pelas mulheres e 
homens. Método: A pesquisa foi realizada por meio de estratégias bibliográficas, onde será foi 
uma leitura apropriada e, para tal, utilizou-se o método hipotético dedutivo, onde os problemas 
foram testados e confrontados bibliograficamente. O uso de citações e narrativas se justifica 
pelo método bibliográfico. Resultados: Foi verificado que a maioria das mulheres ingressam 
no mundo do crime pelo tráfico de drogas. Trançando um perfil desta mulher, é possível 
verificar que se tratam de mulheres geralmente negras, de pouca escolaridade, pobres. Além 
disso, também foi verificado que as mulheres vivem em péssimas condições dentro do sistema 
carcerário, sendo que não possuem lugares adequados, as mulheres e principalmente 
ambientes destinados as mães e parturientes, bem como aos bebês e as crianças, filhos das 
detentas. Conclusão: Foi verificado que a ascensão das mulheres no crime não significa 
protagonismo, pois as mulheres não são consideradas protagonistas de suas próprias histórias, 
porque sua imagem sempre está relacionada ao homem, quer seja como seu instrumento, quer 
seja como vítima. Deste modo, verifica-se a necessidade de buscar medidas alternativas a 
prisão das mulheres, bem como mudar a perspectiva de visão com relação a submissão da 
mulher para com o homem. 
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A ATUAÇÃO DO GRUPO DE AÇÃO FINANCEIRA INTERNACIONAL PÓS ATAQUES DO 11 
DE SETEMBRO DE 2001 SOB A ANÁLISE DA TEORIA CRÍTICA E CONSTRUTIVISTA DAS 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
RAFAEL BARROS SANTANA, ADRIANO PIRES DE ALMEIDA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Reunião do Grupo dos 7, na cidade de Paris, países nasceu o Grupo de Ação 
Financeira Internacional ¿ GAFI (em inglês, Financial Action Task Force ¿ FATF ¿; em francês, 
Groupe d¿Action Financière ¿ GAF) com o propósito de combater a lavagem de dinheiro e a 
proliferação do crime transnacional. Os EUA, como genitores de leis nacionais de combate a 
lavagem de dinheiro, participaram ativamente na Reunião de 1989. Objetivo: O objetivo deste 
trabalho é analisar o papel da criação do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) como 
ator regional e global a partir da sua criação no contexto do G-7 em 1989, da sua expansão a 
partir do atentado do 11 de setembro de 2001. Método: O Metodo utilizado nessa monografia e 
o Estudo de Caso baseado na concepção dada pelas teorias das Relações Internacionais, que 
são a Teoria Critica e a Construtivista; Metodo Historico abordando conceitos desde a sua 
criação em 1989 ate o pos atentado do 11 de setembro de 2001; Resultados: Como resultado 
desta pesquisa, conclui-se que o GAFI inaugurou uma nova era no que tange às características 
de uma organização intergovernamental de caráter internacional, além de ter exercido sua 
influência no mundo todo. Conclusão: Concluir que o GAFI trata das normas e 
recomendações globais e que sua influência no sistema internacional representa, de fato, uma 
ajuda no combate a lavagem de dinheiro e ao financiamento dos atos terroristas mediante o 
estabelecimento de um arcabouço jurídico internacional capaz de lidar com essas ameaças no 
sistema internacional. 
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A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO: UM 
ESTUDO DE CASO. 

DANIELLE DUARTE KAMIMURA SANTOS, CAROLINA CARDOSO DE SOUZA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O presente trabalho trata de uma visão geral sobre o psicodiagnóstico, bem como 
os transtornos globais do desenvolvimento, em especial o Transtorno do Espectro 
Autista. Objetivo: Esclarecer perspectivas futuras do indivíduo com Transtorno do Espectro 
Autista  bem como observar melhor o funcionamento do indivíduo frente a conflitos vivenciados 
em seu âmbito familiar e social. Método: O presente trabalho trata-se de uma avaliação 
psicológica em âmbito clínico, o psicodiagnóstico, processo científico no qual se utiliza técnicas 
e testes psicológicos para entender problemáticas e prever seu possível curso. Foi realizado no 
Centro de Práticas e Pesquisas Psicológicos. Foram realizadas um total de oito sessões com a 
paciente, todas com duração de cerca de uma hora cada, uma vez por semana durante um 
período de dois meses de atendimento. Durante as sessões foram utilizados técnicas e testes 
psicológicos e a integração de informações provenientes de diversas fontes, fruto de entrevista 
realizada com familiares da paciente. Durante a aplicação dos instrumentos psicológicos foi 
investigado a história de vida da paciente, bem como aspectos de sua personalidade, aspectos 
afetivos e aspectos de sua cognição. Ao final do período de teste foi realizado a correção, 
discussão e confecção do relatório psicológico. Ao final do processo foi dado a devolutiva à 
paciente e família. Resultados: Foram evidenciados vários prejuízos na forma como a paciente 
se comporta, pensa e sente. Observou-se uma dificuldade em contenção emocional, bem 
como insegurança e instabilidade, o que denota sua desadaptação ao meio em que vive e se 
relaciona. Contudo observou-se também, que apesar das limitações na área cognitiva, no que 
se refere à comportamento verbal, a paciente ainda preserva sua capacidade de articulação e 
compreensão, evidenciando uma capacidade e potencial para evolução dentro de suas 
limitações. Tais características nos remeteu ao transtorno do espectro autista que caracteriza-
se por déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, 
incluindo déficits cognitivos e sociais. Conclusão: Diante a realidade vivenciada pelo sujeito 
em questão e seu círculo relacional, foram feitos algumas sugestões e encaminhamentos. 
Dentre eles uma reestruturação de interação social e familiar, uma possível volta à escola e 
outros recursos como atendimento multiprofissional, psicoterapia e terapia ocupacional, para 
uma obtenção e aprimoramento de recursos, maior interação com seus pares e uma 
minimização de prejuízos decorrentes de sua condição. 
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A EXIGIBILIDADE DOS DIREITOS SOCIAIS PRESTACIONAIS SOB À LUZ DA 
CONSTITUIÇÃO DE 1988 

TARIANE GUSSON, CARLOS VINICIUS ALVES RIBEIRO  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A presente análise tem por objetivo central a natureza jurídica da exigibilidade dos 
direitos sociais prestacionais no Brasil, examinando a construção dos direitos sociais como 
direitos exigíveis. Para tanto, uma abordagem histórica inicialmente foi apresentada, 
relacionando o modelo de Estado Liberal e de Estado Social, a busca pela liberdade e pela 
igualdade, perpassando pela análise a eficácia e a consequente classificação das normas 
constitucionais e pela questão da fundamentabilidade. Objetivo: Examinar a natureza jurídica 
da exigibilidade dos direitos sociais; interpretar o processo de construção dos direitos sociais 
como direitos exigíveis; pontuar mecanismos de exigibilidade dos direitos sociais; examinar a 
relação dos direitos sociais com o mínimo existencial e a reserva do possível. Método: Para a 
produção da pesquisa, foi majoritariamente utilizado o método dedutivo, uma vez que partimos 
de enunciados amplos para uma conclusão específica. A confecção do projeto seguiu a técnica 
de documentação indireta, já que abrange em sua quase totalidade uma pesquisa documental 
e bibliográfica. Resultados: A exigibilidade dos direitos sociais decorre do caráter prestacional 
destes direitos, bem como da positivação destes direitos no corpo do texto constitucional. 
Neste contexto, ao haver a omissão estatal em garantir e concretizar tais direitos, o que ocorre 
com frequência, surge a chamada exigibilidade judicial, que é uma forma do cidadão exigir 
atitude de concretização do direito social através de uma ação perante o Poder Judiciário. Em 
uma perspectiva geral, os direitos sociais prestacionais demandam comportamento ativo do 
Estado, é evidente que eles possuem caráter econômico relevante. Neste sentido, a doutrina 
tem afirmado que a efetivação dos direitos sociais prestacionais estariam adstritos à reserva do 
possível. Conclusão: A positivação dos direitos sociais nas Constituições após o advento do 
Estado Social implicou na posição mais ativa do Estado na concretização de direitos, adotando 
condutas intervencionistas. Entretanto, a previsão de viabilização destes direitos pelo Estado 
não reverbera na concretização eficaz. Quando o Estado Brasileiro se furta da imposição 
constitucional, não trai somente a concretização dos direitos sociais, viola os fundamentos do 
Estado Democrático de Direito e os objetivos fundamentais 
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A IMPORTÂNCIA DO RECONHECIMENTO JURÍDICO DAS RELAÇÕES HOMOAFETIVAS E 
A PROTEÇÃO DE SEUS DIREITOS. 

ISABELLA FERNANDES VIDAL, MARIA CRISTINA VIDOTTE B TARREGA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Atenta-se em demonstrar a luta e anseio dessas relações por reconhecimento 
social, respeito e dignidade. Além de retratar a carência por uma legislação consistente que 
garantirá tais direitos, principalmente no quesito familiar, pois ainda há muitas dificuldades a 
serem superadas para que se alcance tais direitos, sendo assim é importante lembrar que 
mesmo com os poucos avanços que tivemos, ainda existem famílias que abandonam seu(s) 
membro(s) familiar LGBTIQ+, por conta do preconceito. Objetivo: Demonstrar a necessidade e 
importância do reconhecimento jurídico das relações homoafetivas por meio de uma legislação 
concreta e visível, como também ter seus direitos protegidos e informar a dificuldade que as 
pessoas homoafetivas enfrentam por não ter os direitos protegidos. Método: Para a busca de 
conhecimento necessário e para que se esclareça os principais conceitos e fundamentos foi 
feita pesquisa bibliográfica e eletrônica, uma vez que por meio da busca eletrônica encontrar-
se artigos mais recentes. Resultados: Mesmo com toda movimentação no âmbito jurídico, as 
relações homoafetivas de longe são respeitadas ou possuem dignidade, até mesmo como ser 
humanos, pois o preconceito e a discriminação ainda corrompem boa parte da sociedade, 
porque o pensamento social ainda é influenciado por concepções tradicionais advindas das 
concepções judaico-cristãs. As pessoas homoafetivas ainda assim continuaram a persistir e 
lutar por direitos, ao passo que obtiveram grandes conquistas, tanto no âmbito social como no 
âmbito jurídico. Logo em 2011 o STF, através da ADI 4277 e a ADPF 132, reconheceu a união 
estável homoafetiva e também reconheceu esta como entidade familiar. Conclusão: O que se 
tem no ordenamento jurídico atualmente são decisões dos tribunais e projetos de leis. 
Trazendo a reflexão de que a transformação do reconhecimento natural para essas relações, 
caminha gradual e lentamente. Mas que a cada passo existe uma conquista e a cada conquista 
estão a um passo mais próximo da tão sonhada normatização. 
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A LEI MARIA DA PENHA NO MBITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 
SARA BARBOZA MEIRA, YSABEL DEL CARMEN B BALMACEDA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O presente trabalho vem tratar da lei maria da Penha de forma direcionada na 
aplicação da lei em menção no âmbito da audiência de custódia como instrumento hodierno de 
garantia às liberdades durante o curso da ação penal. Aborda a celeuma da aplicabilidade da 
audiência de custódia aos autores de crimes constantes na lei 11.340/06 diante da 
implementação recente de tais audiências conforme orientação do CNJ. Objetivo: O objetivo 
do trabalho foi analisar a aplicabilidade da Lei Maria da Penha no âmbito da audiência de 
custódia, com o intuito de esclarecer inúmeras críticas e desentendimentos acerca do 
tema. Método: O método utilizado para a elaboração do trabalho foi o método dedutivo. Foram 
estudadas diversas bibliografias, a origem e a finalidade teleológica da Lei, além de serem 
analisados índices de audiências realizadas dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
(TJGO). Resultados: As hipóteses levantadas no projeto de pesquisa foram confirmadas vez 
que manutenção da prisão em casos de descumprimento de medidas protetivas e de flagrância 
é amplamente aceita pelos tribunais superiores e pacificado o entendimento de que há 
aplicabilidade de audiência de custódia em delitos dessa natureza e que a conversão da prisão 
em sede de custódia é totalmente legal e aceita pelo sistema legal brasileiro. Conclusão: Ora 
se falava sobre a necessidade de manutenção da prisão, ora se falava sobre antecipação de 
pena diante do inicialmente dito, contudo, a discussão se encerra quando da análise do Código 
de Processo Penal e seus requisitos para a conversão da prisão em flagrante em prisão 
preventiva. É pacificado o entendimento de que há aplicabilidade de audiência de custódia em 
delitos dessa natureza e que a conversão da prisão em sede de custódia é totalmente legal e 
aceita pelo sistema legal brasileiro. 
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A MOBILIDADE ACADÊMICA SOB A PERSPECTIVA DOS INTERCAMBISTAS DA 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 

ISABELA ARAGÃO MAIA, TEREZA CRISTINA P DE L OLIVEIRA, WANESSA PAZINI ROCHA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Com a globalização, o mundo está cada vez mais conectado através dos meios 
de comunicação, permitindo, assim, que o conhecimento rompa fronteiras. Tal mudança 
pressiona às Universidades a se adaptarem. Dentre outras formas, deu-se através da 
mobilidade acadêmica, que permite ao aluno realizar seus estudos fora da instituição a qual 
pertence, proporcionando produção de conhecimento e experiência 
multicultural. Objetivo: Como objetivo geral, o estudo visa identificar como ocorreu o processo 
de expansão da mobilidade acadêmica na PUC Goiás, demonstrando a relevância do tema, os 
benefícios obtidos e as dificuldades encontradas sob o olhar dos alunos que realizaram 
intercâmbio. Método: Como campo de ciência, o estudo é interdisciplinar, de caráter 
longitudinal. Foi feita análise a partir de pesquisas bibliográficas, documental e de campo. 
Assim, trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva aplicada com análise qualitativa, 
estruturada como estudo de caso, pois coleta dados primários a respeito da percepção dos 
alunos que realizaram a mobilidade acadêmica nos últimos 5 anos por meio de entrevistas 
informais e aplicação de questionário. O número de estudantes que realizaram a mobilidade 
estudantil, possui uma população de 385 alunos, tendo por critério de acessibilidade, 107 
respostas. O questionário, com 19 perguntas, foi aplicado no mês de abril de 2018 por meio 
dos e-mails cadastrados. Resultados: Os resultados revelam fator de crescimento pessoal e 
psicológico por meio da vivência multicultural. Possibilita aprimorar idiomas, abranger 
conhecimentos, conhecer outros lugares, sendo necessário desenvolver a inteligência 
emocional e capacidade de adaptação. Quanto às dificuldades, 48,6% informa a diferença no 
método de ensino, sendo que 49,5% aproveitou de 0% a 25% os créditos. Mesmo diante das 
adversidades em relação ao ensino ou cultura, os intercambistas ainda acreditam que todos os 
alunos deveriam passar por essa experiência (quase 60%), e ao pontuarem o intercâmbio, 
90,6% deram a nota igual ou superior a 8, considerada muito satisfatória, pois torna-se uma 
experiência para a vida. Conclusão: O estudo apresentado revela os amplos benefícios 
obtidos pelos alunos através do intercâmbio, como o crescimento pessoal e profissional, 
desenvolvimento de habilidades, criação de novas perspectivas, possibilitando assim uma 
maior resiliência a um ambiente multicultural. Se torna necessário difundir nas Universidade, 
para que assim um maior número de alunos possa ter essa experiência e esteja preparado 
para enfrentar as incertezas e diversidade desse mundo globalizado. 
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A NATUREZA JURÍDICA DOS ANIMAIS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO E 
NO DIREITO COMPARADO 

INGRID ELIAS SILVESTRE OLIVEIRA DE DEUS, ROBERTA CRISTINA DE M SIQUEIRA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A presente Monografia Jurídica tem por objetivo explorar o tema do status jurídico 
conferido aos animais não humanos pelo ordenamento jurídico brasileiro. Pretende-se fazer 
uma análise do desenvolvimento histórico, filosófico, legislativo e jurisprudencial que permeiam 
a relação entre animais humanos e não humanos, que embasam e refletem a concepção 
humana em relação aos animais, tanto em âmbito nacional e internacional, bem como o 
comparativo entre os ordenamentos jurídicos estudados. Objetivo: Analisar, com amparo na 
filosofia e na história, como foram e como são compreendidos os animais; Comparar o 
ordenamento jurídico brasileiro atual com o de outros países; Discutir a adequação da natureza 
jurídica atribuída aos animais no Brasil, bem como em países europeus. Método: Método 
comparativo dedutivo, com pesquisa bibliográfica, estudo e análise de artigos, doutrinas, 
entendimentos de tribunais superiores, e o direito na forma comparada, com suporte de 
doutrina e legislação estrangeira. Inicialmente foi feito um estudo sobre a visão do homem em 
relação aos animais, o porquê de uma relação pautada tão somente no antropocentrismo. Em 
seguida foi realizado um paralelo entre o Direito brasileiro e o cenário internacional, através de 
comparativos dos ordenamentos jurídicos de vários países que adotam uma postura 
vanguardista em defesa dos animais. Ao final, será feito um estudo do cenário brasileiro, da 
visão da sociedade brasileira para com os animais, das atuais demandas judiciais, e outros 
aspectos jurídicos. Resultados: A natureza jurídica dos animais em todos os ordenamentos 
estudados nesta pesquisa é basicamente a mesma, qual seja sujeitos de direito sem 
personalidade jurídica, e o que diferencia é a abordagem legislativa e a amplitude desta. A 
proteção dos animais em seus diversos graus de efetividade, o reflexo cultural e social desta, o 
caminho percorrido por diversos ordenamentos até hoje é o que difere a abordagem do direito 
dos animais. Conclusão: O ordenamento jurídico brasileiro, e um novo Estado de Direito, não 
antropocêntrico e que valoriza a vida, vem se construindo. Cabe agora ao Direito Civil se 
desenvolver nesse sentido, ou ao menos adequar-se. O que já é notório nos demais países 
estudados. Embora já se tenha dado alguns pequenos passos, ainda há muito em que se 
avançar, juridicamente, socialmente, culturalmente. 
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A PEDAGOGIA DE DELIZOICOV E ANGOTTI APLICADA AO ENSINO DE 
ELETROMAGNETISMO 

MILTON RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR, LILIAN RODRIGUES RIOS  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A Física oferece conhecimentos e valores científicos que devem compor uma 
visão do mundo natural necessária a todo indivíduo beneficiário dos processos formativos 
básicos, ao lado de outras disciplinas como a química e a biologia. Sabendo dos gargalos que 
assolam a educação pública brasileira, urge aos educadores a proposição de metodologias 
inovadoras de ensino, que visem o desenvolvimento de uma verdadeira e fundamental 
educação científica. Objetivo: O projeto pretende investigar, qualitativamente, os êxitos e as 
limitações da metodologia de ensino conhecida por ¿momentos pedagógicos¿, pensada por 
Delizoicov e Angotti, aplicada ao estudo de eletromagnetismo com estudantes secundaristas 
de uma escola pública do município de Aparecida de Goiânia. Método: A metodologia proposta 
por Delizoicov e Angotti (1994) caracteriza-se pela aplicação de três momentos pedagógicos 
distintos: i) problematização inicial, ii) organização do conhecimento e iii) a aplicação do 
conhecimento. A metodologia consistirá em aplicar os momentos pedagógicos e terá como 
coleta de dados um questionário relativo à assimilação dos fundamentos de eletromagnetismo, 
contextualizado ao uso de motores elétricos presentes no cotidiano e instrumentos de medida 
baseados em ponteiros imantados. Resultados: O projeto está em andamento e não foi 
devidamente concluído até a data final de submissão. O instrumento de coleta de dados foi 
aplicado no mês de agosto. A análise dos resultados, por sua vez, ganhando corpo no mês de 
setembro e doravante, na medida em que os critérios qualitativos de avaliação têm sido 
empregados, organizando a pesquisa. Conclusão: O trabalho ainda necessita de revisão 
quanto aos seus desdobramentos. No entanto, um teste de viabilidade foi aplicado no primeiro 
semestre de 2018 e mostrou que a proposta foge do ensino tradicional de física, e provoca um 
maior interesse por parte dos alunos nos temas trabalhados segundo a metodologias 
investigada. 

Palavras-chave: ensino de física, pedagodia de Delizoivov e Angotti, eletromagnetismo 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 69 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

A PUBLICIDADE E A OPERAÇÃO CARNE FRACA - MARCAS FRIBOI E SEARA 
PEDRO HENRIQUE MARCELINO HONORATO, NUBIA DA CUNHA SIMAO  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O tema deste trabalho foi "O papel da publicidade brasileira no gerenciamento de 
crise e reputação da organização JBS durante a Operação Carne Fraca em 2017". Neste 
estudo a questão problema é: Como a publicidade foi utilizada no gerenciamento de crise da 
organização do setor alimentício JBS, particularmente para as marcas Friboi e Seara, durante o 
processo "Operação Carne Fraca" em março de 2017? Objetivo: O presente estudo tem como 
objetivo geral, analisar como a organização JBS utilizou da publicidade para gerir a crise da 
Operação Carne Fraca, e também para manter a reputação de suas marcas: Friboi e 
Seara. Método: A metodologia de pesquisa deste estudo apresenta como forma de coleta, 
dados secundários. Dessa forma, o estudo parte de uma pesquisa bibliográfica e também de 
uma pesquisa documental, pois serão identificados autores, bibliografias básicas e 
complementares, assim como notícias acerca do tema. Posteriormente será aplicada a 
metodologia de análise de conteúdo. Dentre as muitas técnicas presentes na análise de 
conteúdo, será utilizada a análise estrutural. Como o intuito será aprofundar-se no assunto, a 
análise acontecerá de maneira qualitativa. Serão levantados dois VT´s e uma nota digital, 
ações veiculadas em março de 2017, para ilustrar este estudo. Resultados: Ao analisar o 
conteúdo publicitário foi possível verificar que a organização estava preocupada com o 
consumidor, mas também com a exportação dos alimentos, para os outros países. Ao tentar 
afirmar que a organização era de qualidade e de confiança, muitos termos quantitativos foram 
utilizados, e apesar de demonstrar credibilidade faltou demonstrar que havia qualidade 
organizacional. Os escândalos de corrupção denegriram ainda mais a imagem de qualidade 
organizacional; era necessário qualidade não só no alimento, mas também na conduta. Além 
disso, é inegável que a ausência das personalidades famosas que estavam sempre presentes 
nas campanhas anteriores, foi extremamente prejudicial para manter a reputação positiva das 
marcas. Conclusão: A crise da JBS é um caso que demonstra que se fosse apenas pelos 
alimentos, possivelmente teria tido êxito seu gerenciamento por meio da publicidade, entretanto 
a organização ficou manchada pelas questões políticas, e isso a publicidade não foi capaz de 
reverter. Foi uma crise que serviu de modelo para qualquer organização e também para a área 
comunicacional; pois, apesar de uma crise ser uma surpresa, toda organização deve estar 
preparada. 
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A REDE DE ATENÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA REGIÃO LESTE DE GOIÂNIA 
PÓS-MEIA PONTE, 2017 

FERNANDA PIRES PEREIRA, VERA LUCIA DOS SANTOS, BRUNA ALMEIDA MORALES, 
SARA LOUISE DE OLIVEIRA E SILVA, SANTANA FARIAS DE FRANÇA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A temática deste estudo relaciona-se a atuação da Rede de Atenção a crianças e 
adolescentes instituída no âmbito do Sistema de Garantia de Direitos. A pesquisa abrangeu 
unidades de assistência social, saúde e educação da Região Leste. Apontou-se como questão 
norteadora se há articulação entre as instituições que compõem a Rede de Atenção que seja 
capaz de cumprir o que determina o Estatuto da Criança do Adolescente (ECA) em relação aos 
seus direitos. Objetivo: Apreender e analisar a forma como a Rede de Proteção tem atuado no 
sentido de garantir os direitos de crianças e adolescentes residentes na Região Leste de 
Goiânia, conforme preconiza o Sistema de Garantia de Direitos. Método: Foram utilizadas 
durante todo o processo a pesquisa bibliográfica, que abrangeu autores que abordam a 
temática. Utilizou-se, ainda, a pesquisa documental com Decretos e Leis relacionados às 
políticas e documentos institucionais. A pesquisa de campo foi realizada na região Pós Rio 
Meia Ponte, Região Leste, que é composta de vinte e quatro bairros e trinta e sete instituições 
que atendem crianças e adolescentes, dentre elas unidades de saúde, assistência social e 
educação. Foi realizada pesquisa com representantes de dezessete instituições, sendo sete 
instituições que prestam serviços assistenciais, nove escolas e uma unidade de saúde. 
Utilizou-se de questionário, com questões abertas e fechadas, entregue aos responsáveis das 
instituições. Resultados: Os resultados demonstram que a maioria dos entrevistados 
conhecem as instituições que compõe a Rede de Atenção, mas superficialmente, não sendo 
capazes de informar quais atividades de fato são realizadas nas mesmas. Um terço relatou a 
existência de parceria entre elas, que se restringe a palestras para os usuários ou de 
encaminhamentos realizados a outras instituições. Perez e Passone (2010), afirmam que a 
efetivação do SGD é primordial e que as instituições devem atuar de forma articulada e 
integrada, conforme o ECA. Há desconhecimento dos entrevistados em relação às instituições 
existentes na região e que as parcerias se restringem a encaminhamentos aos demais 
equipamentos sociais, constata-se precariedade e desarticulação na rede. Conclusão: Vários 
problemas foram detectados na articulação entre as instituições que compõem a rede, pois ela 
de fato não ocorre. O que há são iniciativas pontuais de demandas especificas, que são 
tratadas na maioria da vezes de maneira informal, o que há são iniciativas pontuais para a 
resolução de demandas específicas, que são tratadas, na maioria das vezes, de maneira 
informal diante da necessidade de superação dos problemas que acometem crianças e 
adolescentes em condição de vulnerabilidade social. 
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A REFORMA TRABALHISTA QUANTO À TERCEIRIZAÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES NA 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

MARCIO ALEANDRO DA SILVA, MARCIO ALEANDRO DA SILVA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A dinâmica da terceirização, e as mudanças observadas, bem como suas 
questões normativas, concluindo-se com a apresentação de vantagens e desvantagens da 
terceirização, as possíveis perdas de garantias, da provável precarização do trabalho, da 
geração ou perda de postos de trabalho formais e da garantia da segurança jurídica nas 
relações de emprego. Objetivo: Refletir sobre as implicações e modelos de 
contratosterceirizado trazidos com a promulgação da Lei Nº 13.429/ 2017, analise e 
interpretação na tomada de decisão do que se configura lícito e do que é violação da norma 
quanto à regulação da relação justrablhista, frente a essa nova realidade 
jurídica Método: Modalidade de Pesquisa Bibliográfica no método dedutivo. Pela relevância do 
tema e da complexidade do assunto a ser tratado, realizada em duas fases, primeiramente com 
o levantamento crítico, junto aos doutrinadores e analise da jurisprudência quanto ao tema, 
para posteriormente passar ao apontamento já filtrado e delimitado das respostas 
encontradas. Resultados: A Lei nº 13.429/2017, representa revisão das estruturas clássicas 
dos moldes laborais formais, trouxe novos meios de se aferir o que é licito e ilegal, esvazia 
garantias, traz a possibilidade da terceirização irrestrita, não traz óbices a que uma empresa se 
mantenha lucrativa e atuante sem nenhum empregado que seja. Observa-se que nenhum 
ganho real se comprovou quanto à taxa de emprego e ocupação, a perda de direitos e 
garantias não se traduz em empregabilidade. A terceirização em conformidade com a nova 
legislação demonstra, justamente, a precarização do trabalho e a vulnerabilização do 
trabalhador frente ao empregador, vez que a lógica da terceirização está perfeitamente 
alinhada com a ideologia da mais valia financeira do capitalismo. Conclusão: A principal 
justificativa da Lei nº 13.429/2017, seria o acréscimo da ocupação formal e o aumento dos 
níveis de emprego. No entanto, o que se observa é que nenhum ganho real se comprovou, 
houve decréscimo na ocupação formal, redução nos níveis de emprego, aumento da 
informalidade e perdas de garantias e direitos trabalhistas já consagrados e basilares da CLT. 
O trabalhador se vê levado à informalidade, assombrado pelo desemprego. Terceirzação pode 
ser vista como sinônimo de trabalho precarizado 
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A RELAÇÃO ENTRE FORMAÇÃO ACADÊMICA E RENDIMENTOS NO CENTRO-OESTE 
BRASILEIRO EM 2001 E 2015. 

PLÍNIO PERSEU DE MELO CASTRO, MIGUEL ROSA DOS SANTOS  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O aprimoramento da mão de obra no mundo todo é visto com suma importância, 
levando em consideração que a mão de obra especializada proporciona produtividade. Dessa 
forma o mercado demanda mão de obra especializada e em contrapartida oferece uma 
remuneração maior para os possuidores desta, quando comparado com os que não se 
especializaram. Objetivo: Avaliar se no Centro-Oeste os indivíduos que detém formação 
acadêmica possuem rendimentos maiores quando comparado com os indivíduos que não 
detiveram formação acadêmica. Método: realizar uma revisão bibliográfica e também o uso e 
interpretação de dados fornecidos por órgãos de pesquisa, sendo IBGE. Preferiu-se por adotar 
os métodos dedutivo aliado ao histórico nesta monografia. Resultados: A presente monografia 
possibilitou uma análise de como a formação acadêmica influencia no rendimento do indivíduo 
no Centro-Oeste brasileiro. Fez uma reflexão acerca dos benefícios auferidos pelo investimento 
em capital humano, também permitiu utilizar diferentes ferramentas, dados e referencial teórico 
para estudo e avaliar como tais ferramentas auxiliam na análise de tal pesquisa. De um modo 
geral a formação acadêmica mostrou-se de acordo com os dados colhidos, ser a base para o 
crescimento da renda do indivíduo. Em 2001 mesmo sendo menor em quantitativo, as pessoas 
com ensino superior mostravam resultados maiores que os demais sem o mesmo nível 
educacional quando relacionados. Conclusão: A formação acadêmica permite aos indivíduos 
que a detém, a oportunidade de terem seus rendimentos maiores frente àqueles que não 
possuem o mesmo nível de conhecimento, e também o fato dos empregadores preferirem os 
profissionais com graduação, contando com a bagagem de conhecimento destes, e pela 
produtividade de sua mão-de-obra. 
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A SUPLEMENTAÇÃO DE BETA-ALANINA E SEUS EFEITOS NO DESEMPENHO 
ESPORTIVO: UMA REVISÃO 

BEATRIZ DUARTE OLIVEIRA, ALLYS VILELA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A suplementação de beta-alanina tem sido utilizada como uma estratégia 
nutricional por atletas ou praticantes de exercício físico com o intuito de aumentar os níveis de 
carnosina intramuscular, diminuindo assim, as chances de fadiga muscular e melhorando 
fatores relacionados ao desempenho físico durante o treinamento e/ou 
competições. Objetivo: Analisar as evidências científicas sobre a suplementação de beta-
alanina em indivíduos saudáveis e sua influência no desempenho esportivo. Método: Foi 
realizada uma revisão sistemática na base de dados PubMed com os termos ¿Beta-alanine 
exercise¿ e ¿Carnosine exercise¿. A partir de artigos originais, em humanos e publicados nos 
últimos cinco anos em inglês ou português, os estudos foram selecionados para a revisão e 
escolhidos por leitura de título, resumo e artigo completo. Resultados: Segundo a análise dos 
19 artigos selecionados, foi possível observar que em mais de 80% deles houve resultado 
positivo com a suplementação de beta-alanina. Portanto, pode ser considerada benéfica em 
doses de 3,2 a 6,4g/dia, ingeridas de forma fracionada para evitar o único efeito colateral, a 
parestesia. A ingestão aguda pode ser mais arriscada, mas 1,6g/dia diluída em água não 
demonstrou causar sintomas de parestesia, porém são necessários mais estudos para a 
comprovação de uma dose segura para ingestão aguda deste recurso 
ergogênico. Conclusão: A suplementação de beta-alanina em exercícios com duração de 60 a 
240 segundos, demonstrou efeito positivo na melhora do tempo de execução e na percepção 
de esforço ao exercício físico, bem como a redução da fadiga e aumento da carnosina no 
músculo. 
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A UTILIZAÇÃO DA PERFORMANCE BOND NAS LICITAÇÕES COMO FORMA DE 
GARANTIR A BOA EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS 

MARIA EMILIA DUTRA PINHEIRO, CARLOS VINICIUS ALVES RIBEIRO  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Não é novidade que o procedimento licitatório e as contratações públicas 
brasileiras enfrentam grandes problemas de ineficiência no que pertine a garantir a efetividade 
das políticas públicas e da execução e conclusão das obras. Diante deste cenário, surge como 
solução a obrigatoriedade do Performance Bond ( seguro-garantia) nas licitações e nas obras 
públicas da Administração. Objetivo: Demonstrar como o Performance Bond pode auxiliar na 
conclusão das obras públicas brasileiras que enfrentam grandes obstáculos desde a fase 
contratual até a fase pós contratual. Método: A presente pesquisa tem, quanto ao 
procedimento de investigação, o caráter bibliográfico, por partir de referências publicadas por 
meios escritos e eletrônicos, bem como um estudo de caso, onde foi analisado o contrato para 
a construção do Tribunal de Constas do Estado de Goiás. Resultados: Esperava-se que o 
Performance Bond pudesse ser aplicado no Brasil conforme o modelo dos Estados Unidos, 
onde se originou o instituto, vez que lá o seguro garantia é exigido obrigatoriamente em relação 
a cem porcento do valor do contrato. Conclusão: A utilização do seguro garantia nas 
licitações, nos termos do Projeto de Lei do Senado n 247 de 2016, se mostra uma saída 
eficiente para garantir a boa execução das obras públicas brasileiras, contudo para se aplicar o 
instituto no Brasil necessita-se de muita discussão sobre o instituto. 
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A UTÓPICA LEGITIMIDADE DO PODER DE PUNIR - O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO 
DA COCULPABILIDADE NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

MARCELLA LEITE DE ANDRADE VIEIRA, KENIA CRISTINA F DE DEUS LUCENA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O Princípio é oportuno a gerar conseque‚ncias pra•ticas no Direito Penal pela 
reprovac§aƒo conjunta dos responsa�veis por um delito, o qual e� produto da tensaƒo social. 
Surge como uma forma de justic§a social na medida em que identifica os fatores 
socioecono‚micos aptos a determinar o contexto e condic§oƒes sociais dos indivi•duos, os 
quais, muitas vezes, estaraƒo destinados ao menosprezo da sociedade junto a€ 
autodeterminac§aƒo reduzida pela supressaƒo dos seus direitos. Objetivo: Verificar na 
conduta delitiva a influe‚ncia da discrepa‚ncia social existente no Brasil associada a€ 
limitac§aƒo de oportunidades e obrigac§aƒo Estatal em garantir meios capazes de sanar as 
conseque‚ncias histo•ricas e assegurar direitos inerentes ao ser humano constitucionalmente 
previstos. Método: No quesito metodologia, utilizou-se o me•todo hipote•tico-dedutivo 
mediante revisaƒo bibliogra�fica, pesquisa em artigos cienti�ficos e na legislac§aƒo, a fim de 
se verificar a aplicac§aƒo e positivac§aƒo do princi•pio. Resultados: Há imensurável 
coere‚ncia nos fundamentos acerca da coculpabilidade aduzidos no trabalho. Em que pese tal 
fato, a totalidade das decisoƒes proferidas pelos Tribunais Superiores se mostra resistente ao 
instituto, de modo a inviabilizar o reconhecimento da culpa compartilhada do Estado que tem 
sobre si a obrigac§aƒo de erradicar a pobre, a marginalidade e reduzir as desigualdades 
sociais. Conclusão: O estudo do Direito Penal sob a visaƒo histo•rica, filoso•fica e social, 
diante da desigualdade existente, torna indispensa�vel a aplicac§aƒo do princi�pio da 
coculpabilidade que pressupoƒe a responsabilidade do Estado quando se evidencia que sua 
omissaƒo na garantia de direitos ba�sicos saƒo capazes de influenciar a pra�tica de delitos. 
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ABORDAGEM DA TRANSAÇÃO PENAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS 
LUCAS AUGUSTO LIMA, MARCIA ROSANA RIBEIRO CAVALCANTE  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Este tema é de grande relevância para a sociedade, uma vez que se tratando dos 
Juizados Especiais criminais, instituto pelo qual foi criado com a aprovação da Lei n°: 9.099/95, 
tendo como uma de suas principais finalidades, atender a precarização do Poder judiciário e 
resolver o problema de mora que os nossos tribunais brasileiros sofre, com o abarrotamento de 
processos e a excessiva demanda para os juízes. Objetivo: Abordar a transação penal nos 
Juizados Especiais Criminais Brasileiros; Apresentar o conceito e a fundamentação legal dos 
Juizados Especiais Criminais Brasileiro; Conceituar a transação penal; Abordar a aplicabilidade 
da transação penal no ordenamento jurídico brasileiro. Método: O presente trabalho utilizará 
de métodos científicos para melhor compreensão do tema. Sempre nos limites dos objetivos 
propostos, a pesquisa se desenvolverá da seguinte forma: será utilizado o método de 
investigação histórica, na medida em que serão observados os processos de evolução dos 
sistemas processuais penais. A pesquisa bibliográfica será essencial e de maior destaque, uma 
vez que fornecerá subsídios fáticos e jurídicos capazes de analisar o tema proposto. Serão 
realizados vários procedimentos metodológicos, a partir da pesquisa bibliográfica, a saber: 
levantamento bibliográfico referente à origem histórica Juizados Especiais criminais e da 
aplicação da transação penal em tal instituto, as características de tais 
sistemas. Resultados: A Lei n° 9.099/95 dos Juizados Especiais foi criada justamente com 
esse pensamento, com o objetivo de atender as necessidades do Poder Judiciário com o 
abarrotamento de processos, dando assim aos processos que tem como tipificado crimes de 
menos potencial ofensivo uma solução mais célere. A aplicabilidade da transação penal não se 
discute o mérito, não se analisa provas, o autor do fato ali em audiência entra em acordo com o 
Ministério Público abrindo mão assim de sua defesa. A transação será proposta se houver 
representação da vítima contra o autor, quando não for caso de arquivamento e sempre 
respeitando o disposto no artigo 76, § 2° e incisos da Lei n° 9.099/95 que trata sobre as causas 
impeditivas para aplicação da transação. Conclusão: Mesmo tendo natureza jurídica de 
sanção penal esta sentença que homologa a transação penal não terá efeitos cíveis, como 
também não terá o reconhecimento da culpabilidade penal, como já foi exposto que ao aceitar 
a transação penal por parte do autor do fato não poderá ser considerado sua culpa. Devendo 
se for o caso de se propor ação de conhecimento se quisera reparação dos seus danos, junto 
ao juízo competente, não podendo valer-se da sentença homologada para tal reparação. 
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ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM AOS FAMILIARES DE PACIENTES INTERNADOS EM 
UTI 

ELIZAMARA BARBOSA DIAS, MARCELA MARIA F PERES CAVALCANTE, ALINE DE JESUS 
BERNARDES  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: As Unidades de Terapias Intensivas (UTIs) foram criadas devido à necessidade de 
um local provido de equipamentos tecnológicos avançados e uma equipe especializada para 
melhor assistência àqueles cuja necessidade provê de atendimentos e observações 
constantes. Objetivo destas unidades é recuperar as funções vitais, garantir um melhor 
prognóstico e dar suporte melhor ao paciente. Local de referência na prestação da assistência 
de forma ininterrupta, com a atuação de uma equipe multiprofissional. Objetivo: Analisar a 
percepção de familiares quanto ao acolhimento comunicação realizados pela equipe de 
enfermagem em uma UTI Método: Pesquisa descritiva exploratória . Cujo os dados serão 
coletados no mês de agosto de 2018, por meio de um roteiro gravado de entrevistas , utilizando 
um gravador Sony com mídia para MP3. Posteriormente as entrevistas serão transcritas na 
íntegra para elaboração de tabelas e categorias de análises. Resultados: A pesquisa busca 
identificar se os familiares se sentem bem orientados e bem acolhidos durante a hospitalização 
em uma UTI? Até que ponto o acolhimento e uma boa comunicação poderão favorecer o 
surgimento de um bom prognóstico? É possível que o acolhimento e a comunicação possam 
transmitir confiança e segurança ao familiar? Conclusão: Dentro de uma UTI a comunicação e 
o acolhimento aos familiares se torna algo de suma importância. Uma vez que estão 
vivenciando uma situação não esperada e que gera sentimentos de dúvidas, medo e tristeza. 
Para tanto quando bem feito minimiza e impede a geração desses sentimentos, pelo fato de 
transmitir confiança e segurança aos familiares. 
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ADOÇÃO - A BUROCRACIA QUE ENVOLVE O PROCEDIMENTO, BEM COMO AS 
CONSEQUÊNCIAS PSICOLÓGICAS CAUSADAS A QUEM ESPERA POR UM LAR. 

ANNA LAURA MORATO DE ARAÚJO, KENIA CRISTINA F DE DEUS LUCENA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Analisando a burocracia no que se refere ao processo de adoção no Brasil e as 
consequências psicológicas que o abandono é capaz de produzir em suas vítimas,vale 
ressaltar a forma que o Direito Brasileiro trata o Instituto da Adoção.Um processo lento e muito 
doloroso me fez escolher minuciosamente este tema,como forma de critica a esta burocracia 
que visa muito mais o sangue do que afeto a se compartilhar entre filhos e pais 
adotivos. Objetivo: Demonstrar a evolução dos moldes da Família no Brasil, culminando com 
as inovações das relações interpessoais, e um entendimento crítico a burocracia dos 
parâmetros da Adoção pela Lei nº 12.010/2009, suas implicações jurídicas e seus 
desdobramentos nos limites da atuação lícita. Método: O presente trabalho trata-se de uma 
pesquisa, que utilizará como estrutura a modalidade de Pesquisa Bibliográfica no método 
dedutivo. Pela relevância do tema e da complexidade do assunto a ser tratado, o trabalho será 
realizado em duas fases, primeiramente com o levantamento crítico, junto aos doutrinadores e 
jurisprudência quanto ao tema, para posteriormente passar ao apontamento já filtrado e 
delimitado das respostas encontradas. A metodologia utilizada baseou-se na Lei, em doutrinas, 
livros e citações civis e psicológicas. Resultados: Desta forma, com o intuito de dar celeridade 
ao processo de Adoção, foi sancionada, no dia 03 de Agosto de 2009, pelo Ex. Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, a Lei que ampara os requisitos de Adoção, esta pretendia reformular a 
legislação civil e foi aguardada por inúmeros pretendentes, concomitantemente crianças e 
adolescentes que vivem uma realidade dura nos abrigos do nosso país. Esta presente 
monografia tem como resultado compreender e analisar todo o contexto no âmbito da Adoção, 
instituído pelo Direito Brasileiro, e pela Psicologia. Conclusão: Diante disso de todos os 
requisitos estudados e mencionados nesta monografia,o de grande evidencia é o anseio em 
constituir família,de gerar e amar filhos advindos do coração e entender que assim como você 
procura a parte que falta para completar,existe outra vida pronta pra ser encaixada na 
sua.Adoção é acima de tudo amar,zelar,e dirimir todo o sofrimento decorrente de um abandono 
a quem vive com um sentimento desprezo,pra ter a sorte modificada. Adoção é escolher com 
os olhos de amor. 
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ADOÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO LEAN SIX SIGMA NOS PROCESSOS LABORATORIAIS DE 
UMA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 

ISADORA NICKERSON DO PRADO PERES, MARIA XIMENA VAZQUEZ FERNANDEZ  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Os processos industriais no setor alimentício devem por si só garantir aspectos de 
segurança e qualidade.para que os processos industriais possam ser melhorados é necessário 
conhecimento de todos os aspectos que possam gerar ¿defeitos¿, esse conhecimento ocorre 
na prática através da identificação de problemas e correção para que os mesmos não voltem 
acontecer. A identificação pode ser realizada através das análises executadas por meio do 
serviço desempenhado pelo laboratório interno de análises. Objetivo: O objetivo do trabalho é 
aplicar a metodologia DMAIC, para analisar os resultados das análises físico químicas de 
derivados de atomatados e identificar estabilidade entre amostras que são formuladas juntas e 
assim propor uma redução da quantidade de amostras analisadas. Método: Metodologia 
DMAIC. A primeira fase D (Definir) serão definidos os objetivos e metas do projeto, além de 
identificar os produtos e análises de aplicação. A segunda fase M (Medir) os resultados das 
análises serão levantados através da análise de planilhas internas bem como a frequência e o 
tempo de realização das mesmas. Na terceira fase A (Analisar) os resultados serão submetidos 
ao software minitab e aos testes estatísticos de normalidade e igualdade de variâncias. Já na 
fase I (Melhorar) os resultados serão analisados e será proposta uma revisão da frequência 
analítica. Por fim na ultima fase C (Control) os resultados serão acompanhados por três meses 
e serão submetidos aos mesmos testes para identificar a estabilidade das 
mudanças. Resultados: Considerando um total máximo de análises realizadas pelo 
laboratório, ou seja, quando todas as linhas da manufatura estão em produção (12 linhas), 
antes da aplicação da metodologia eram realizadas 432 análises por dia. Uma vez que a 
frequência analítica é de seis análises por produto e por linha a cada 4 horas. Após a aplicação 
e avaliação do valor de p dos testes estatísticos, os resultados físico químicos revelaram 
estabilidade entre as amostras que são formuladas no mesmo tanque e que se dividem em 
linhas de envase diferentes. Desta forma o número de análises realizadas por dia reduziu para 
270. Revelando assim uma redução de 37,5% do número de análises realizadas por dia. Assim 
as amostras devem ser analisadas de forma intercalada. Conclusão: Com o seguinte trabalho 
concluiu-se que através das análises estatísticas é possível observar diversos desperdícios de 
processos que aparentemente estavam perfeitos. Os resultados positivos demonstram também 
que a manufatura está alinhada com os procedimentos de formulação uma vez que as 
características físico químicas do produto foram mantidas mesmo quando separado para 
envase. Outro ponto importante são os impactos positivos que a redução gera como a 
economia de tempo por parte dos técnicos. 
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ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
GLEFFERSON ALVES DE MELO, ROBERTA CRISTINA DE M SIQUEIRA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A problemática da presente investigação reside na analise dos efeitos da 
alienação fiduciária na recuperação de empresa, tendo como pressuposto a Lei n. 
11.101/2005, que regula os procedimentos falimentares e de recuperação judicial de 
sociedades empresárias, prevê em seu artigo 49 e parágrafos, normas disciplinadoras dos 
direitos de determinadas qualidades de credores no momentos em que a sociedade 
empresária atravessa a fase de recuperação judicial. Objetivo: Objetiva-se analisar os 
diferentes prismas da alienação fiduciária no processo de recuperação judicial. Desenvolvendo 
uma linha dupla de raciocínio, possibilitando que seja identificado os benefícios e dissabores 
da aplicabilidade do artigo 49, §3º. Método: Utilização de material áudio visual para 
explanação do conteúdo que circunda a problemática em estudo, realizando de forma 
elucidativa a exposição, criando um ambiente propicio para questionamentos e debates entre 
os estudantes. Ao realizar a explanação pretende-se ainda utilizar-se de métodos 
exemplificativos para tornar o mais palpável possível e claro a exposição do 
assunto. Resultados: Demonstrar que a inoperância da maquina jurídica é causa obstante ao 
processo de progresso social e econômico do país. Apresentando assim, que, o detrimento de 
preceitos fundamentais da Lei de Falências e recuperação judicial, bem como a displicência de 
preceitos determinados pela Constituição Federal , é fonte de incalculáveis danos ao devedor 
empresário. Outrossim, é de caráter justo, que seja a maquina também operada em favor do 
credor, uma vez que este tem prejuízos também com a aplicação de um direito apenas do 
devedor. Conclusão: Ante o exposto observa-se que é de se esperar que quando nossos 
julgadores forem provocados, estes se manifestem perante a importância desta questão. E 
assim esmiúcem qual o maior interesse do Estado, colocando nos pêndulos da justiça as 
consequências devidas da sua decisão. É claro que, havendo a possibilidade de inserção da 
alienação fiduciária no processo de recuperação judicial, poderia a empresa ter uma 
recuperação bem mais vantajosa, o que visaria o sucesso da mesma. 
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ANÁLISE DA COBERTURA VACINAL CONTRA INFLUENZA NA POPULAÇÃO 
GOIANIENSE NO ANO DE 2018 

MANUELLA CRISTINA SILVA COUTO, ANA LUCIA FERREIRA DE SOUZA, SARA RIBEIRO 
VILLAÇA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A influenza é uma infecção viral aguda que prejudica o sistema respiratório, e de 
acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), essa infecção varia de leve, grave e até 
a morte. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC) e o Ministério da Saúde, 
recomendam a vacinação anual, sendo a principal forma para se prevenir da infecção e de 
suas complicações. Em 2018, o Ministério da Saúde lançou a 20ª Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Influenza. Objetivo: Apresentar a cobertura vacinal no período da 
Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza 2018 no município de Goiânia 
(GO). Método: Trata-se de uma pesquisa descritiva de caráter quantitativo através de dados 
secundários sobre a cobertura vacinal da Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza 
2018, do município de Goiânia (GO), obtidos pelo Sistema de Informação do Programa 
Nacional de Imunização (SIPNI) disponível no Departamento de Informática do SUS 
(DATASUS). Resultados: Os dados obtidos pelo SIPNI revelam que no município de Goiânia 
houve 302.993 pessoas vacinadas contra Influenza, sendo elas do grupo prioritário, como 
crianças, trabalhadores de saúde, gestantes, puérperas, indígenas, idosos e professores. 
Foram disponibilizadas 368.712 doses para a população, e Goiânia superou as expectativas 
dos índices de cobertura vacinal, atingindo valor de 121,69%. A vacina foi atribuída pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) com a finalidade em alcançar bons resultados para o indicador 
de saúde e garantir a universalidade para a população. Decorrente aos resultados, obteve-se 
cobertura vacinal elevada, na qual constituem um bom indicador de saúde 
pública. Conclusão: Analisando os dados supracitados, percebemos que a população 
goianiense foi sensibilizada para obter a imunização. Sendo assim, boa parte da população 
está participando das ações de prevenção do SUS, no que contribui para a qualidade de vida. 
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ANALISE DA EFICÁCIA DA FITA INTUMESCENTE COMO SELO CORTA-FOGO EM FURO 
DE PASSAGEM HORIZONTAL, PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

THAYS TRAJANO, LURI SABINA COSME DA SILVA MATOS, GABRIEL BUCAR, THAYS 
TRAJANO, TATIANA RENATA PEREIRA JUCA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O primeiro código de leis do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás - 
CBMGO foi elaborado no ano de 1979, suas normas técnicas foram embasadas a partir da Lei 
estadual 15.802 de 11 de novembro de 2006 e entraram em vigor no dia 13 de março de 2007. 
Em entrevista realizada pelos autores deste artigo em 2016 com o coordenador de análise de 
projetos do Corpo de Bombeiros de Goiás, Eng. Civil Marcondes Souza, entre os anos de 1979 
e 1989 era exigido pelo CBMGO somente o projeto de arquitetura Objetivo: objetivo avaliar a 
eficiência de um tipo específico de selo corta-fogo: a fita intumescente a qual foi testada 
considerando as especificações de um projeto real cujas furações foram previstas para 
passagem de tubulações hidrossanitárias entre pavimentos em uma edificação em execução 
em Goiânia. Método: Foram moldados seis protótipos de lajes, aplicado o selo corta-fogo e 
levados posteriormente ao forno para aplicação da simulação de incêndio com a finalidade de 
avaliar se de fato bloqueia a passagem de fumaça. Houve o o apoio do Corpo de Bombeiros de 
Anápolis, o qual forneceu o espaço para a realização da simulação de incêndio em seu Centro 
Tecnológico de Incêndio do CBMGO. Resultados: Da análise dos resultados tem-se que dos 
seis protótipos, quatro apresentaram eficácia. Os protótipos 1, 2, 4 e 6 tiveram suas 
compartimentações horizontais eficazes, sendo que apenas o protótipo 4 era a situação 
recomendada pelo fabricante. A simulação realizada não possui base normativa, porém o 
conhecimento do comportamento dos materiais aplicados aos sistemas construtivos é 
relevante para que projetistas e construtores ajustem seus procedimentos e realizem com 
segurança a aplicação dos produtos e tenham o resultado efetivo. Ainda é relevante ressaltar 
que apesar de quatro protótipos terem apresentado eficácia na selagem não se pode esquecer 
que em uma situação real o selo deve ser afixado a um elemento que não entre em 
colapso Conclusão: A aplicação recomendada pelo fabricante é relevante para que as 
garantias e a durabilidade do empreendimento e suas partes sejam alcançadas, não somente 
para atendimento à NBR 15575 (ABNT, 2013), como também para a maior segurança do 
usuário. 
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ANÁLISE DA PERDA D'ÁGUA DO CONCRETO DURANTE A PRÉ-CONCRETAGEM 
JÉSSICA RODRIGUES DOS SANTOS, SERGIO BOTASSI DOS SANTOS, ALYSSON 

FLORES SOARES, JÉSSICA RODRIGUES DOS SANTOS  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Um dos fatores a serem levados em consideração na dosagem do concreto é 
quantidade de água utilizada, pois misturas com uma elevada consistência tendem a sofrer 
exsudação, demonstrando assim, a existência de água livre na dosagem. Essa quantidade de 
água livre na mistura pode vir a ser perdida através do fenômeno da evaporação. Além disso, a 
alta temperatura do concreto combinada com a baixa umidade provoca a perda da 
trabalhabilidade, estimulando assim, a evaporação de parte da água da mistura. Objetivo: O 
objetivo do trabalho é verificar a viabilidade técnica de se mensurar a perda d'água por meio de 
ensaio empírico in loco, com ensaios prévios em laboratório Método: De acordo com Mehta e 
Monteiro, um volume de pasta de cimento tende a permanecer constante ao longo do seu 
processo de hidratação. Estima-se que, nas primeiras horas após a mistura dos componentes 
do concreto haverá água livre disponível dispersa na massa fluida.Considerando que esta água 
é propensa a ser perdida para o ambiente, haverá um aumento na sua massa específica uma 
vez que o espaço deixado por esta água deve ser ocupado por grãos de agregado e cimento. 
Com base nisso, foram feitos alguns ensaios em corpos de prova em laboratório, de forma 
semelhante ao ensaio de moldagem de cp's, retirando amostras antes e após um período de 
espera na betoneira, para posterior pesagem dos mesmos. Resultados: Ao simular uma 
situação real de transporte de concreto da usina até uma obra, utilizando um traço genérico 
(em estudos mais aprofundados, serão utilizados outros traços e outras situações) calculou-se 
a massa específica dos corpos de prova pesados antes e após o tempo de espera. Com os 
resultados, foi possível confirmar o aumento da sua massa específica, comprovando assim a 
teoria descrita na metodologia e, após isso, feito um cálculo (deduzido pelos autores) que 
estima o volume total de água perdida (simulando para um caminhão 
betoneira). Conclusão: O ensaio piloto descrito foi feito na tentativa de se aprimorar uma nova 
metodologia de se mensurar a perda d'água, sendo esta uma forma inusitada que utiliza 
princípios de cálculo e ensaios de massa específica do concreto fresco. Além disso, ao se 
analisar outras possibilidades, como outros traços e outras situações climáticas, é necessária a 
avaliação deste método por meio de análise estatística que possa comprovar a perda de água 
do concreto. 
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ANÁLISE DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE CONCRETO DE ALTA RESISTÊNCIA 
SUBMETIDO A TEMPERATURAS ELEVADAS 

THAYNARA CANEDO PEREIRA, TATIANA RENATA PEREIRA JUCA, THAYS MINELLY 
PACHECO SILVA, THAYNARA CANEDO PEREIRA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O concreto de alto desempenho tem cada vez mais espaço, pois além do aspecto 
da segurança estrutural também se deve considerar peças de menor dimensão. Entre as 
causas que podem levar uma estrutura sujeita a altas temperaturas ao colapso, estão à 
temperatura máxima atingida, o tempo de exposição, o traço de concreto, o tipo de estrutura, o 
elemento estrutural e a velocidade do resfriamento O tempo de exposição e a velocidade de 
resfriamento estão diretamente associados. Objetivo: Levando em consideração as pesquisas 
relatadas literatura, este trabalho busca realizar ensaios de compressão em corpos de prova 
expostos a elevadas temperaturas utilizando procedimentos de ensaio em laboratório e em 
simulação de incêndio. Método: Para realizar os ensaios foram confeccionados 36 corpos de 
prova cilíndricos de 10cm de diâmetro x 20cm de altura para análise da resistência à 
compressão. ¿ 12 unidades de referência; ¿12 unidades aquecidas até 500ºC em forno mufla e 
resfriados lentamente; ¿12 unidades em simulação de incêndio até 800ºC, cujo resfriamento 
ocorreu de forma. Para fins desta pesquisa, resfriamento lento, aplicado aos corpos de prova 
inseridos na mufla, foi considerado alcançar o equilíbrio térmico até chegar a temperatura 
ambiente. Para a simulação de incêndio foram resfriados com emprego de água em 
temperatura ambiente, semelhante ao que ocorre nas situações reais de combate a incêndio. A 
classe de resistência mínima requerida para o concreto foi de 60 
MPa. Resultados: Independentemente do tipo de elevação da temperatura houve redução da 
resistência de compressão. Pôde¿se perceber que no caso da simulação a resistência à 
compressão foi mais afetada. Houve uma variabilidade de 16,73% e no forno mufla de 4,28% 
que justifica ¿ se pela temperatura no forno mufla ter sido inferior que o da simulação. É 
possível notar essa diferença nos tipos de ruptura dos CP¿s, na simulação houve dois tipos de 
ruptura, colunar e cisalhada, em detrimento dos que foram para o forno mufla, que 
apresentaram em 100% o tipo cisalhada. Na simulação ter sido encontrado outro tipo de 
ruptura se explica pelo fato de os corpos de prova de bordo não serem tão afetados pelas 
chamas e não serem tão afetados pelo resfriamento brusco. Conclusão: A partir dos ensaios 
realizados pode-se concluir que as elevadas temperaturas aumentam a perda de resistência do 
concreto, comprovando que o material sofre modificações em suas propriedades mecânicas e 
químicas, influenciando diretamente a perda de resistência. Recomenda ¿ se outras pesquisas 
nos quais o corpo de prova cilíndrico seja substituído pelo prismático. 
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ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA DA INCORPORAÇÃO DE SACOS DE CIMENTO 
RECICLADOS NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS ECOLÓGICOS 

MARESSA DE ALMEIDA SANTOS, FERNANDO ERNESTO UCKER, ANDRESSA DE 
ALMEIDA SANTOS  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A necessidade de preservar o meio ambiente, aliada a escassez de recursos 
naturais, impulsionam o desenvolvimento de novos estudos e técnicas para o reaproveitamento 
de resíduos na construção civil. Levando-se em consideração que grande parte dos sacos de 
cimento são descartados após a utilização do produto, justifica-se este estudo pela tentativa de 
redução do descarte deste resíduo sólido no meio ambiente. Objetivo: Avaliar a viabilidade 
técnica do reutilização de sacos de cimento para fabricação de tijolo ecológico. Método: Foram 
realizados experimentos relacionados ao solo utilizado para produção do tijolo ecológico. Após 
isso, foi feita a reciclagem dos sacos de cimentos transformando-os em fibras de papel. Para o 
preparo do solo-cimento com papel reciclado foi misturado as fibras do papel, o solo, o cimento 
e água a partir de dois traços contendo 0%, 4% de papel kraft na composição, todos com 10% 
de cimento em relação à massa do solo. As amostras dos corpos de prova foram moldadas e 
passaram por cura de 7 e 14 dias. Após isso foram realizados os ensaios de compressão 
simples do novo compósito, que permitiram avaliar o desempenho do material solo-cimento-
papel-kraft frente à amostra referência de solo-cimento e segundo critérios da 
norma. Resultados: Os ensaios de caracterização do solo determinaram que ele apresentava 
boas condições para a produção de tijolos de solo-cimento apresentando uma composição de: 
49,56% de areia, 11,62% de silte e 38,82% de argila. Foi obtido a resistência à compressão 
média dos corpos de prova aos 7 e aos 14 dias . Os resultados de ensaio aos 7 dias foram, 
para o traço 1 - 3,56 MPa e traço 2 - 2,04 MPa. Os resultados aos 14 dias foram, para o traço 1 
- 4,58 MPa e traço 2 - 2,17 MPa. Conclusão: De forma geral, a resistência mecânica é 
reduzida na medida em que é aumentado o teor de papel kraft. Porém, pode-se concluir que o 
reuso dos sacos de cimento para fabricação de tijolo ecológico é viável, uma vez que a 
inserção de papel kraft apresenta resultados de resistência à compressão dentro do 
recomendado pela NBR 10.834 (ABNT, 1994), com resistência à compressão média acima de 
2,0 mpa e individual acima de 1,7 mpa. 
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ANÁLISE DAS CONTROVÉRSIAS JURÍDICAS QUANTO AO MOMENTO DA 
CONSUMAÇÃO NOS DELITOS DE FURTO E ROUBO NO BRASIL 

HARINNA ALVES VIEIRA PINHEIRO, MARCIA ROSANA RIBEIRO CAVALCANTE  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Sobre os delitos em estudo a doutrina divide o roubo em próprio e impróprio, com 
divergência doutrinária. A controvérsia consiste na consumação, com três correntes diferentes. 
O trabalho acrescenta o conhecimento jurídico, abordando as controvérsias, peculiaridades e 
entendimentos pacificados nos Tribunais Superiores. O presente tema possui relevância social, 
vez que existe os impactos da violência e impunidade; jurídica, com previsão na CF e CPB e 
econômica, pois há perda de patrimônio. Objetivo: Gerais: analisar as controvérsias. 
Específicos: Apresentar os tipos penais; expor o conceito, diferenças; examinar o patrimônio, 
coisa móvel e alheia; analisar e demonstrar as teorias; examinar as doutrinas e jurisprudências; 
revelar e apresentar as fases do iter criminis e apresentar divergências. Método: O presente 
trabalho utilizou de métodos científicos sempre nos limites dos objetivos propostos. A pesquisa 
bibliográfica foi essencial e de maior destaque, fornecendo subsídios fáticos e jurídicos, com 
levantamento bibliográfico referente às controvérsias jurídicas dos delitos de furto e roubo, as 
particularidades de cada delito em questão, as teorias concernentes aos delitos em estudo, e 
todo o passo a passo do iter criminis. Houve seleção de artigos publicados na internet, com o 
propósito de elucidar e estudar com detalhe e precisão os objetivos propostos. Resultados: A 
presente Monografia Jurídica, obteve resultados satisfatórios no que tange a todos os objetivos 
propostos, em que foram analisadas as controvérsias jurídicas quanto ao momento da 
consumação nos delitos de furto e roubo; apresentados os tipos penais; expostos os conceitos, 
diferenças, examinados também o patrimônio, coisa móvel e alheia; analisadas todas as 
teorias e apresentada qual é a aplicada no ordenamento jurídico brasileiro; examinadas todas 
as doutrinas e jurisprudências aplicadas na consumação dos delitos de furto e roubo; reveladas 
e apresentadas todas as fases referentes ao iter criminis e por fim, apresentadas todas as 
controvérsias jurídicas quanto ao momento da consumação nos delitos de furto e roubo no 
Brasil. Conclusão: A presente Monografia Jurídica abordou as controvérsias e o entendimento 
pacificado dos Tribunais Superiores. O primeiro capítulo analisou-se a evolução histórica, 
conceitos, classificação doutrinária, tentativa, consumação e o dolo. No segundo capítulo, 
abordou-se o iter criminis. No terceiro capítulo focando nas quatro teorias sobre o momento da 
consumação; as controvérsias presentes na divisão do delito de roubo; à posse tranquila 
pacificada nos Tribunais Superiores, Súmula 582, STJ. 
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ANÁLISE DE COMPARAÇÃO DO CONTROLE DE NÍVEL DE ÁGUA DE RESERVATÓRIOS 
COM SISTEMAS AUTOMATIZADO E MANUAL 

ROGÉRIO MARTINS FERREIRA, VIVIANE VAZ MONTEIRO  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A água é um dos recursos mais importantes do planeta para preservação da 
fauna, flora e de toda a vida humana. Dentro desse contexto, Briscoe (1987), os sistemas de 
abastecimento de água e de esgoto sanitário têm inúmeros impactos sobre a saúde a longo 
prazo, e são maiores do que os efeitos resultantes de intervenções médicas. Logo, a 
implantação de uma Estação de Tratamento de Água no Brasil é de vital importância para fins 
de planejamento dos sistemas de saneamento básico. Objetivo: O objeto desse estudo é de 
analisar e comparar o controle de nível dos reservatórios de água tratada dos municípios de 
Nerópolis, que é um sistema automatizado e de Senador Canedo, que é um sistema manual, 
na busca de apresentar os benefícios econômicos e produtivos que a automação pode 
fornecer. Método: Para análise do sistema de controle de nível dos reservatórios, foram 
realizadas visitas técnicas para levantamento de dados no Município de Nerópolis-GO e no 
Município de Senador Canedo-GO. Constatou-se que o controle de nível de água de Nerópolis 
é automatizado, e de Senador Canedo, o controle de nível de reservação de água é operado 
de forma manual com equipe volante. Para coleta dos dados desses controles de nível dos 
reservatórios de água, no sistema automatizado foi possível obtê-los através de seu 
supervisório on-line. Já por meio do controle manual, apresentaram-se planilhas realizadas 
pelo operador volante. A partir dos dados obtidos, realizaram-se os cálculos de investimento 
inicial dos sistemas em operação. Resultados: A projeção de custo investido para o sistema 
de automação implantado em Nerópolis, com 1 operador volante gerou um custo anual 
estimado de R$ 69.060,00, sendo este custo em 10 anos, equivalentes a R$ 690.600,00. Já 
com o investimento no sistema de automação, sendo este, o custo inicial estimado de R$ 
333.770,18 com previsão mínima de 10 anos. Portanto em 10 anos, totalizou-se um custo final 
estimado de 354.170,18. Todavia, de acordo com os cálculos realizados, no total de 10 anos, o 
investimento da automação auto se paga ao longo de uma média de 5,5 anos 
aproximadamente. Conclusão: Diante dos estudos realizados no sistema de abastecimento de 
água existente em Senador Canedo visto que um sistema de automação de controle de nível 
de seus reservatórios é compensatório, e sob a análise de Castro e Souza (2002) na qual 
afirmam que a implantação do sistema supervisório em um determinado município, o operador 
tem por facilidade o monitoramento e controle dos níveis dos reservatórios, podendo assim, 
diminuir a equipe volante do sistema, em operação. 
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ANÁLISE DE CONTEÚDO DO FEMINISMO NA PUBLICIDADE COM BASE NO COMERCIAL 
"O MANIFESTO" DA CERVEJA FEMINISTA 

ANA CAROLINA MARQUEZ ROSA, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Este artigo estuda o Feminismo na publicidade com base no comercial "O 
Manifesto" da cerveja Feminista, veiculado no canal da cerveja no youtube em 27 de março de 
2015. Trata-se de uma temática social, o movimento feminista, conceito associado aos estudos 
feministas e abarcado por diversos autores da área da comunicação. Objetivo: O objetivo 
geral desta pesquisa foi analisar o conteúdo feminista presente no comercial "O Manifesto" a 
fim de verificar se o mesmo corresponde aos ideais da quarta onda do movimento 
feminista. Método: Este estudo realizou uma Análise de Conteúdo tendo como objeto o 
comercial "O Manifesto" da cerveja Feminista, a fim de verificar se o conteúdo empregado 
corresponde as características centrais da quarta onda do movimento feminista destacadas na 
fundamentação teórica desta pesquisa; a citar: as diferentes vozes presentes no movimento 
que possuem reivindicações múltiplas em busca de uma participação social efetiva, conforme 
expõe Castells (2013) e o empoderamento feminino, que nos dizeres da ONU Mulheres 
significa promover a equidade de gênero em todas as atividades sociais. Resultados: As 
respostas encontradas apontam uma confirmação em relação à questão problema e pontos 
que fazem referência à terceira onda do movimento que conforme Costa (2009) é que 
reconhece, com nitidez, as pluralidades feministas. Conclusão: O comercial analisado atende 
ao conteúdo da quarta onda do Movimento Feminista. É possível afirmar isto no momento em 
que, considerando os dados da ação das personagens, componente dos elementos visuais da 
análise, observamos o empoderamento feminino das personagens e as diferentes vozes 
presentes no comercial, dada análise verbal. 
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ANÁLISE DE DESEMPENHO DE CONVERSORES CC-CC COMO PRÉ-REGULADORES DE 
FATOR DE POTÊNCIA EM RETIFICADORES INDUSTRIAIS 

KAREN LORRANE GOMES DOS SANTOS ANDRADE, WANDERSON RAINER HILARIO DE 
ARAUJO, KAREN LORRANE GOMES DOS SANTOS ANDRADE, DEAN CARLOS ALVES 

SARDINHA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A fator de potência é um dos parâmetros utilizados para avaliar a qualidade da 
energia elétrica e possui influência direta na utilização, quantificação e tarifação da energia 
elétrica. Para amenizar um baixo fator de potência e baixa qualidade de energia é necessário a 
correção do fator de potência pelas indústrias, evitando assim multas por exceder o consumo 
de potência reativa, e as perdas causadas pelas componentes harmônicas, para obter uma 
melhor utilização da energia disponível. Objetivo: Analisar o desempenho do conversor CC-
CC do tipo Boost como pré-regulador do fator de potência em retificadores monofásicos de 
onda completa, controlando o chaveamento do Boost. Método: Utilizar um controle em malha 
fechada para um conversor CC-CC boost na saída de um retificador monofásico de onda 
completa, através dois controladores proporcional-integral, um para controle da tensão na 
saída do conversor e outro para controle da forma de onda da corrente no indutor, tornando a 
forma de onda da corrente mais próxima da onda de tensão e consequentemente aumentando 
o fator de potência. Primeiramente analisar os controles de tensão e corrente em malha aberta, 
posteriormente ajustar os parâmetros por meio de métodos de 
otimização. Resultados: Mediante as análises e simulações computacionais, foi observado 
que o emprego do conversor boost na saída do retificador de fato eleva o fator de potência da 
estrutura. O controlador de tensão permite manter a saída do conversor dentro do valor 
estabelecido pelo setpoint, enquanto o controlador de corrente, que atua no chaveamento, faz 
com que a forma de onda da corrente no indutor esteja em fase e muito próxima da forma de 
onda da tensão, elevando o fator de potência. Conclusão: Observou-se com o estudo do 
desempenho do conversor boost como pré-regulador do fator de potência aplicado a um 
retificador monofásico a necessidade da implementação de controladores que atuem com 
elevada taxa de amostragem, pois esta taxa possui maior sensibilidade no desempenho da 
estrutura do que os ganhos proporcional e integral do controlador. Nota-se também a influência 
positiva do aumento da frequência de chaveamento e do valor da indutância do conversor 
boost. 
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ANÁLISE DE ESFORÇOS EM LAJES MACIÇAS COM ABERTURAS 
RODOLFO MANUEL CORREIA NOVAIS, ALBERTO VILELA CHAER, ISABELA BATISTA 

PEREIRA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A presença de furos e aberturas em lajes maciças ocorre com frequência para 
passagem de tubulações diversas. A compatibilização de projetos pode sugerir uma menor 
interferência das instalações prediais com relação às peças estruturais, contudo haverá 
situações em que se tem a real necessidade de passar tubulações seccionando a peça 
estrutural, a qual provocará o aparecimento de furos ou aberturas, que devem ser 
contempladas no dimensionamento e detalhamento da peça estrutural. Objetivo: O presente 
trabalho tem como objetivo estudar a presença de aberturas seccionando uma laje 
paralelamente a sua espessura, identificar formas, posicionamento e analisar a estrutura com a 
influência dessas aberturas. Método: Para a análise estrutural, utilizam-se critérios 
simplificados de cálculo, bem como análise pelo método dos elementos finitos. Um comparativo 
com as recomendações da ABNT NBR 6118:2014 é apresentado, considerando o caminho dos 
momentos fletores em função da presença de aberturas. Resultados: Para a análise 
comparativa, ao invés de fazer a leitura das tensões, foram feitas as leituras dos momentos 
fletores que produzem tensões normais na direção x. Através do sistema de referência do 
software SAP2000® obteve se tais momentos apresentados em estudos de casos, chamados 
de M, que são os momentos fletores que geram tensões normais na direção horizontal (x) da 
laje em planta (plano xy). Conclusão: A presença de aberturas nas lajes maciças causa uma 
perturbação na trajetória das tensões normais, levando a uma alteração dos valores dos 
momentos fletores. Mesmo que a norma ABNT NBR 6118:2014 estabeleça situações em que 
não haveria necessidade de se recalcular a armadura de lajes com aberturas, o presente 
estudo sugere que lajes com aberturas devem ser analisadas estruturalmente por meio de 
ferramentas mais sofisticadas, como o método dos elementos finitos. 
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ANÁLISE DE ESFORÇOS EM LAJES MACIÇAS DE CONCRETO ARMADO COM BORDO 
LIVRE 

JOÃO FELIPE SILVA DA CRUZ, ALBERTO VILELA CHAER  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Lajes maciças de concreto armado com um bordo livre apresentam ¿ 
paralelamente a esse bordo ¿ faixas de momentos fletores importantes para o cálculo e 
posicionamento das armaduras correspondentes a esses esforços secionais. O presente 
trabalho analisou uma laje retangular maciça de concreto armado com um bordo engastado, 
dois bordos apoiados, perpendiculares ao engaste e um bordo livre, paralelo ao engaste, 
oposto a este. Estudou-se o comportamento dos momentos fletores próximos à região de 
enga Objetivo: Estudou-se o comportamento dos momentos fletores próximos à região de 
engastamento e na faixa de bordo livre da laje, a partir da aplicação de cargas uniformemente 
distribuídas por área e carregamento linear no bordo livre. Método: Para uma análise mais 
precisa foi utilizado o software SAP2000®, que é um programa de análise e dimensionamento, 
que utiliza o método dos elementos finitos, que permite realizar de forma integrada, a 
modelação, análise e dimensionamento de diversos sistemas estruturais. Inicialmente, optou-
se por uma malha de elementos retangulares de placa (sendo lx e ly na convenção do software 
SAP2000®), com dimensões 50x50x12 cm, o que gerou resultados inesperados. Foi utilizada 
então, uma malha quadrada de 25x25cm para a discretização por elementos finitos de placa. 
Foram realizados 2 estudos de caso. Resultados: Após os resultados obtidos através do 
software, foi possível analisar a faixa de influência dos momentos gerados pelo bordo livre, ou 
seja, até que ponto no interior da laje tem-se a influência do momento de bordo. Também, 
outra observação importante foi notar que há, paralelo ao engaste, numa faixa próxima ao 
mesmo, o aparecimento de um momento fletor negativo, tracionando a parte superior da laje, o 
que exige uma armadura calculada, que não aparece através dos cálculos convencionais 
utilizando tabelas auxiliares. A Tabela 6, mostra a influência do momento de bordo em 
percentagem com relação ao vão perpendicular ao bordo livre (ly na convenção do 
SAP2000®), bem como a influência do momento M11, que se apresenta negativo na região 
próxima.. Conclusão: A primeira conclusão significativa, a partir do estudo realizado neste 
trabalho, é que a faixa de influência das tensões normais devido ao momento fletor de bordo 
são distintas em função do carregamento aplicado. Para um carregamento uniformemente 
distribuído por área, considerando a laje com razão vão horizontal dividido por vão vertical 
maior ou igual a 2, observou-se (Tabela 5 e Figura 7) que, para a razão 2 a faixa de influência 
do momento fletor de bordo é de 58% do vão vertical da laje... 
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ANÁLISE DE ESFORÇOS EM LAJES MACIÇAS SUBMETIDAS A CARREGAMENTO DE 
PAREDE 

ANA IZAURA RODRIGUES DE AZEVEDO, ALBERTO VILELA CHAER, ANA IZAURA 
RODRIGUES DE AZEVEDO, HENRIQUE DIAS BATISTA JUNIOR  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Para o cálculo de momentos fletores e reações de apoio de lajes maciças 
submetidas a carregamento de paredes, os processos clássicos recomendam, 
simplificadamente, considerar duas situações: paredes sobre lajes armadas em duas direções; 
paredes sobre lajes armadas em uma direção. Pelos métodos clássicos, para o caso de 
paredes sobre lajes armadas em duas direções, o carregamento da parede é considerado um 
acréscimo de carga distribuída por toda a área da laje. Objetivo: O presente trabalho estudou 
a influência das paredes paralelas ao menor vão de lajes armadas em uma direção. Utilizou-se 
de um carregamento de parede unitário variando sua posição para analisar as faixas de 
influência do respectivo posicionamento da parede. Método: Foi feita a simulação 
computacional através do software SAP2000®, que realiza análise estrutural pelo método dos 
elementos finitos. A partir dos resultados obtidos no software, foi feita a leitura dos valores de 
momentos fletores e esforços cortantes para uma laje maciça de concreto armado de 
dimensões 4 x 10 (m), submetida ao carregamento unitário de uma parede paralela ao menor 
eixo da laje. Resultados: Para o momento fletor os valores obtidos estão dentro da faixa de 
referência da literatura de 0,5Lx segundo CLÍMACO (2008) e 0,667Lx para BASTOS (2005) e 
para esforço cortante os valores obtidos não se encontram dentro da faixa de referência, 
segundo as orientações clássicas. Conclusão: O cálculo manual simplificado não é tão eficaz 
para o cálculo de esforços em lajes maciças de concreto armado submetidas a carregamento 
de parede. A utilização de softwares que fazem a análise estrutural, como por exemplo o 
software SAP2000®, são muito mais eficazes, obtendo resultados mais precisos e com melhor 
apropriação do desempenho estrutural da laje. 
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ANÁLISE DE RENTABILIDADE DA PECUÁRIA BOVINA: UM ESTUDO DE CASO 
DANIELLA VIEIRA OLIVEIRA, ELIS REGINA DE OLIVEIRA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O Brasil ocupa a segunda posição no ranking internacional em exportação, abate 
e produção da carne bovina em 2016 (ABIEC, 2017) com a produção ocorrendo principalmente 
nas regiões Centro-Oeste e Norte do país, respondendo por 56,39% do rebanho bovino 
nacional, em virtude de fatores favoráveis: preço da terra, infraestrutura, condições de relevo, 
clima, pastagens e água (IBGE, 2017, DIAS FILHO, 2010). Objetivo: Esse estudo de caso tem 
por objetivo analisar o custo total, classificado em variável e fixo, da atividade geral de 
produção mista de bovinos (gado de leite e corte) com geração de margem de contribuição 
bruta e líquida e indicadores de rentabilidades para fornecer informações gerenciais ao gestor 
d Método: A presente pesquisa foi realizada por meio de pesquisa quantitativa descritiva e 
utilizou-se de estudo de caso para detalhar os itens de custos de produção de um 
estabelecimento agropecuário com sistema misto de bovinos (gado de corte e gado de leite), 
com ciclo completo (cria-recria-engorda) (MARCONI; LAKATOS, 2015; OLIVEIRA, 2002; 
SANTOS, 2015). Resultados: O sistema predominante de produção da pecuária de bovinos 
está caracterizado pelo uso predominante de pastagens plantadas, principalmente do gênero 
braquiária, como base principal da dieta dos animais (KLINK; MACHADO, 2005). O uso de 
confinamento no estabelecimento pode ser realizado, no entanto, independe do local, ele está 
baseado principalmente nos últimos três meses que antecedem ao abate. Para corte 
predomina o gado nelore, puro ou cruzado. Conclusão: Os custos foram devidamente 
identificados em custos fixos e custos variáveis, conforme referencial teórico e observações 
constantes do fluxo de caixa, relativo às atividades desenvolvidas no ano de 2016. O resultado 
nesse ano foi positivo, sugerindo lucratividade dessa unidade produtora, ratificado pelos 
demais indicadores, com sustentabilidade econômico-financeira em curto prazo, podendo ser 
estendido para longo prazo, caso ele seja mantido nesse patamar (R$1.367.260,69). 
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ANÁLISE DE RENTABILIDADE DA PRODUÇÃO DE BOVINOS DE CORTE: CASO 
SIMULADO 

MAURA NONATO SOARES, ELIS REGINA DE OLIVEIRA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A produção de bovinos no Brasil está em processo de intensificação, pressionada 
principalmente pelo crescimento da demanda mundial por proteína animal, esgotamento do 
processo de abertura de novas fronteiras agrícolas que geravam terras mais baratas e por 
legislação ambiental mais rígida (ABIEC, 2017; MAPA, 2016; MATHIAS, 2014?). A 
intensificação pode ocorrer pelo melhoramento genético, suplementação no período de baixa 
oferta de pastagens, sanidade animal, entre outros. Objetivo: objetivo analisar a rentabilidade 
da produção de bovinos de corte, em 2015, utilizando a mensuração e análise dos indicadores 
de avaliação de desempenho: Lucro, Taxa de Lucratividade, Taxa de Retorno do Investimento, 
Margem Bruta, Margem Líquida e quantidade física de Ponto de Equilíbrio. Método: A presente 
pesquisa foi realizada com a abordagem quantitativa, pois utilizou-se raciocínio lógico e 
cálculos matemáticos para apuração de custos e obtenção de indicadores de rentabilidade, 
para análise de desempenho da atividade, evidenciado, também seu caráter de pesquisa 
aplicada, pois seus resultados subsidiam os produtores na tomada de decisão gerencial da 
atividade de bovinocultura (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 33). Resultados: Foram utilizados 
os custos, despesas e receitas, necessários para a mensuração e análise dos indicadores de 
rentabilidade, considerando rebanho com 1.548 animais distribuídos por fase de 
desenvolvimento (cria-recria-engorda). A Margem Bruta (R$328.763,51) e Margem Líquida 
(284.402,78), positivas indicam que o sistema de produção apresenta sustentabilidade 
econômica em curto e longo prazo, por cobrir o Custo Operacional Efetivo e o Custo 
Operacional Total, respectivamente, gerando excedente. O Ponto de Equilíbrio indica a 
necessidade de produção de 1.428 arrobas de carne para gerar receita bruta equivalente ao 
custo total, no entanto foram produzidas 4.122 em 2015, com excedente resultando em 
lucro. Conclusão: Portanto, o conjunto de indicadores evidencia que o sistema de produção 
apresentou desempenho econômico positivo. Principais custos fixos: remuneração do produtor 
(53%) e depreciação (39%). Principais custos variáveis: alimentação (72%) (pastagens, 
concentrado e suplemento mineral); remuneração de empregados (23%). 
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ANÁLISE DE UM MODELO ORGANIZACIONAL: ESTUDO DE CASO EM UMA CLÍNICA 
MÉDICA 

JEFFERSON ALVES DA SILVA, TEREZA CRISTINA P DE L OLIVEIRA, MARIA BERNADETE 
S. R. BERNARDO  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O presente trabalho faz uma abordagem sobre a estrutura organizacional através 
da análise do modelo organizacional das seis caixas de Weisbord (1976), a partir de um estudo 
de caso na Clínica de Especialidades Jardim América. Os dados serão coletados e analisados 
buscando responder as questões que foram problematizadas: Como o modelo organizacional 
das seis caixas pode influenciar a estrutura organizacional da unidade? Objetivo: O presente 
estudo tem como objetivo analisar o modelo organizacional de Weisbord (1976), interpretando 
cada um de seus indicadores com base na fundamentação teórica e analisar sua importância 
para a organização a partir de um estudo de caso na Clínica de Especialidades Jardim 
América. Método: Metodologicamente, utiliza-se a pesquisa bibliográfica sobre o referido 
modelo e seus indicadores: objetivos, estrutura, relacionamento, recompensa, liderança e 
mecanismos úteis. Utiliza-se também, uma pesquisa de campo com a aplicação de 
questionários aos funcionários de como este modelo pode influenciar na estrutura 
organizacional da clínica. Resultados: Os resultados do estudo de caso mostram a 
necessidade de uma atenção maior quanto às decisões dos objetivos das unidades de 
trabalho, quanto à divulgação do desenho da estrutura, quanto à resolução de conflitos e ao 
incentivo as tarefas. Apesar destas intervenções serem necessárias no presente momento, o 
modelo organizacional das seis caixas de Weisbord mostra que no geral a organização está 
bem estruturada e está atingindo seus resultados e objetivos propostos. Conclusão: Com 
tudo, este estudo atingiu seu objetivo, uma vez que, analisou o modelo organizacional das seis 
caixas de Weisbord, tanto pela perspectiva do próprio criador quanto de outros autores, 
utilizou-se desta ferramenta no estudo de caso para provar sua aplicabilidade e como este 
modelo influencia na estrutura organizacional. E por fim, foi feito as sugestões de melhorias 
como o revezamento de funções, divulgação do desenho da estrutura e a utilização da gestão 
de conflitos. 

Palavras-chave: Diagnóstico Organizacional, Modelo Organizacional das seis caixas de 
Weisbord, Estrutura Organizacional 
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ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA DO PROCESSO DE ORDENHA BALDE AO PÉ 
EM UM SISTEMA DE CONFINAMENTO SEMI-INTENSIVO 

MAURO JOSÉ DA MATA FILHO, RICARDO CAETANO REZENDE  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A produção de leite é uma atividade abrangente que apresenta muitas 
dificuldades para os pecuaristas, principalmente para os de pequeno e médio porte. Para 
alcançar resultados satisfatórios dentro da propriedade é necessário ampliar a produtividade do 
rebanho e fazer investimentos de infraestrutura, por serem animais criteriosos que requer 
cuidados específicos e particularidades no manejo. Objetivo: Analisar por meio dos 
indicadores econômicos, após a construção do fluxo de caixa, a viabilidade do sistema de 
ordenha para tomadas de decisões e novos cenários de melhoria. Método: As etapas 
propostas foram realizadas da seguinte forma: 1. Diagnóstico do Sistema de Ordenha; 2. 
Levantamento das Estimativas Relevantes; 3. Construção e Avaliação do Fluxo de caixa com 
análise de sensibilidade. Resultados: Por ser uma propriedade familiar, as melhorias foram 
construídas ao longo do tempo, mas todas essas sem nenhum projeto estruturado. A partir da 
necessidade que surgia era realizada essas mudanças sem saber se estava correto ou se 
futuramente tudo que foi investido não iria satisfazer mais a propriedade, por isso todas as 
alterações realizadas para o sistema de ordenha teve que fazer modificações dentro do curral e 
novas estruturas para o tanque de resfriamento e a as cocheiras para o confinamento. Nota-se 
que o desempenho das vacas na propriedade é baixo, contendo um número grande de animais 
em lactação com uma média de produção baixa. Conclusão: O presente trabalho se faz 
relevante por investigar e apresentar as análises de investimento para o segmento de ordenha 
balde ao pé no sistema semi-intensivo avaliando a sua viabilidade econômica para melhor 
analisar e direcionar decisões estratégicas de investimento, possibilitando que a partir desses 
dados sejam executadas mudanças de correção no sistema ou de melhorias. 
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ANÁLISE DOS ITENS RELEVANTES E CRITÉRIOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO 
DE UM LOTEAMENTO 

ARTHUR MARTINS LENOX, NINFA REGINA DE MELO CANEDO, PEDRO HENRIQUE 
OLIVEIRA LIMA FERREIRA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A implantação de loteamentos altera a dinâmica sócio espacial da região, sendo 
resposta á demanda de áreas habitáveis. Podem se concretizar positivamente quando 
favorecem um desenvolvimento sócio econômico, gerando qualidade de vida a população. 
Perfazendo assim inovação positiva no mercado imobiliário em seu entorno. Objetivo: Analisar 
os itens de maior valoração do consumidor imobiliário; entender o processo de lançamento, e 
identificar os critérios de maior relevância para a comercialização de 
loteamentos. Método: Desenvolveu-se a partir do estudo de caso de 3 (três) loteamentos, 
situados nas regiões norte e leste de Goiânia. Foram levantados junto a prefeitura dados 
referente a implantação e infraestrutura local; analisadas as distâncias dos loteamentos aos 
equipamentos de facilidades urbanas de acordo com o Plano Diretor; analisou-se os dados de 
comercialização provenientes da SECOVI-GO e por ultimo em visita técnica aplicou-se um 
questionário de 26 perguntas a 25% dos moradores no intuito de identificar o perfil e satisfação 
dos mesmos. Resultados: 100% dos entrevistados apontaram a localização próxima ao 
trabalho o item de maior relevância para a escolha, porem 75% afirmaram ser a forma de 
pagamento o definidor. O loteamento com melhor desempenho de comercialização com 96% 
das unidades vendidas em 30 dias foi o que apresentou maior diversidade de equipamentos e 
facilidades urbanas, apresentando desempenho de até 25% superior aos 
demais. Conclusão: Conclui-se a existência de uma forte relação entre a localização e 
comercialização do produto. Sendo a proximidade e a diversidade aos equipamentos de 
facilidades urbanas o principal motivador de compra. Por serem loteamentos direcionados à 
baixa renda o valor e a forma de pagamento perfizeram itens definidores de compra. Observou-
se também que a atenção ao momento econômico no período de lançamento é definidor na 
velocidade de venda. 

Palavras-chave: loteamento, mercado imobiliário, infraestrutura urbana 
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ANALISE E EXPERIMENTAÇÃO DO WATSON ASSISTANT 
MARCOS PAULO PEREIRA DE ALMEIDA, LUCILIA GOMES RIBEIRO  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A inteligência artificial vem revolucionando o mundo da tecnologia há certo tempo 
em vários campos, como na educação, saúde, entretenimento dentre diversos outros. A área 
de maior estudo atualmente é a da computação cognitiva, redes neurais, daí surge a ideia do 
estudo de um serviço de uma ferramenta cognitiva, o IBM Watson Assitant, um serviço 
cognitivo que tem por objetivo ser uma especie de assistente virtual. Objetivo: Deixar claro e 
propiciar para comunidade acadêmica a viabilidade do uso das ferramentas disponibilizadas 
pelo IBM WATSON. Método: Foi feita inscrição no site da IBM Cloud, feita a leitura de alguns 
artigos da própria IBM sobre o serviço do Watson Assistant, iniciado um projeto do Assistant na 
IBM Cloud a fim de produzir resultados para o trabalho, feito testes de interação das 
¿intenções¿, ¿entidades¿ e ¿dialogs¿, feito estudos de caso de respostas para apurar a 
acurácia. Resultados: Após estudos e teste, percebi que a ferramenta Watson Assistant é sim 
funcional mesmo em seu plano Lite (gratuito). E pode ser usada em benefício próprio para 
auxiliar em estudos e aprendizagem individual ou ate mesmo de terceiros, também pode ser 
utilizada de forma comercial, desde que não se tenha uma demanda de público muito grande a 
atender. Mas vale ressaltar que o Watson Assistant utilizado de forma única é uma ferramenta 
um tanto quanto limitada, porém a IBM oferece integração do mesmo com diversos outros 
serviços Watson. Conclusão: Após implementação, foi constatado a possibilidade de se 
desenvolver algo funcional para ser usado de forma pessoal, para estudos, ou como uma 
ferramenta de auxílio no ensino e aprendizagem, e até mesmo comercialmente aceitável com o 
IBM Assistant de forma gratuita com o plano Lite oferecido pela IBM. 
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ANÁLISE ESTRUTURAL DE LAJES NERVURADAS UNIDIRECIONAIS E BIDIRECIONAIS 
AMANDA MENDES SOARES, ALBERTO VILELA CHAER, BRENO RÉSIO MATSUI  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: As lajes nervuradas constituem-se em uma solução estrutural e executiva muito 
utilizada. A retirada de concreto entre as nervuras com a possível substituição por elemento de 
enchimento de baixa densidade, ou até mesmo as nervuras sem elemento de enchimento 
propiciam uma redução do peso próprio das lajes, o que é vantajoso para o desempenho da 
estrutura. O estudo mostra a importância das nervuras transversais para o desempenho 
estrutural. Objetivo: O presente trabalho estudou o comportamento de lajes nervuradas 
unidirecionais e bidirecionais almejando comparar os resultados dos processos clássicos de 
cálculo com os resultados obtidos por meio da utilização de softwares. Método: Inicialmente 
apresenta-se uma laje modelada com nervuras em apenas uma direção. A partir desse modelo, 
acrescentaram-se nervuras transversais em número crescente, até que a estrutura atingisse 
uma modelagem bidirecional simétrica. No caso de lajes nervuradas bidirecionais, tem-se na 
literatura orientações de processos simplificados de cálculo, com adaptações de resultados da 
determinação de momentos fletores e esforços cortantes por meio de tabelas convencionais 
auxiliares. Uma análise comparativa foi feita entre os resultados obtidos através da análise por 
elementos finitos por meio do software SAP2000 ® . Resultados: Como esperado, o momento 
fletor calculado para todas as nervuras, por meio das Tabelas de Bares, corrigido pelo 
coeficiente de HANH resultou em um valor de 4,72 kN.m/nerv sendo superior ao respectivo 
momento máximo da longarina 5 (4,52 kN.m/nerv) analisada por meio do software. Para o 
esforço cortante, o processo simplificado resulta em um valor de 4,00 kN/nerv, enquanto que a 
longarina 5 apresenta um valor de 5,895 kN/nerv. Conclusão: Considerando o Estudo de Caso 
5 (laje nervurada bidirecional completa, com nervuras horizontais e verticais de mesmas 
seções transversais e mesmos intereixos), há de se salientar que, por meio do software, temos 
cada nervura com seus valores próprios, notando-se que, para a situação de estrutura 
simétrica, os valores máximos de esforço cortante, momento fletor e deslocamento vertical vão 
diminuindo quando se caminha de uma nervura central em direção às nervuras que se 
aproximas dos apoios. 
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ANÁLISE MORFOMÉTRICA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS ALMAS, ESTADO 
DE GOIÁS, BRAZIL CENTRAL 

LUIZ HENRIQUE LINO DE OLIVEIRA, FRANCISCO LEONARDO T GARRO, MARIA 
GONCALVES DA SILVA BARBALHO  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Os Índices morfométricos (forma, drenagem, uso do solo, MDT entre outros) são 
uma das principais ferramentas utilizadas para caracterizar morfologicamente uma bacia 
hidrográfica. Esta caracterização pode ser utilizada com fins de preservação ambiental e 
quantificação do comportamento hidrológicos a fim de prever possíveis desastres naturais 
assim como esclarecer questões sobre a dinâmica ambiental dentro de uma unidade 
hidrológica e seus condicionantes antrópicos. Objetivo: Determinar a morfometria de dez 
sub¿bacias (córrego do Ouro; ribeirão Pombal; rio dos Bois; rio do Peixe; rio Uru; rio Sucuri; rio 
Verde; córrego Seco; rio Novo; ribeirão das Lajes) da bacia hidrográfica do rio das Almas 
localizadas na área central do estado de Goiás, Brasil e do uso do solo. Método: As medições 
morfométricas foram feitas a partir de imagens de satélite (escala 1: 10.000) utilizando o 
software Arcgis 10.3. A partir dos recortes obtidos (49° 32¿ 10, 657¿ W e 15° 13¿ 16,984¿ S) 
foram calculados os fatores de forma (índice de forma, compacidade, conformação e 
circularidade), drenagem (índice de drenagem, densidade de drenagem, padrão de drenagem 
hierarquia fluvial), declividade (índice de declividade, declividade, modelos de elevação) e uso 
do solo. Resultados: A partir dos índices de forma calculados, as subbacias foram 
organizadas em cinco grupos de acordo com suas tendências a predisposição a enchentes, 
mostrando que estas possuem diferentes graus de propensão. Os padrões de drenagem 
indicam que as sub¿bacias apresentam uma densidade de drenagem regular com uma 
ramificação variando entre a 4º e 6º ordem. O relevo da bacia hidrográfica do rio das Almas é 
predominantemente plano (73,26%), com elevação entre 500 e 650 m e declividade entre 
8,67% e 27,48%. A avaliação do uso do solo indica que 20,84% é de formações florestais, 
21,61% de formações savânicas, 32,91% de zonas urbanas e 23,42% de solo 
exposto. Conclusão: As sub¿bacias do rio das Almas possuem diferentes graus de propensão 
a enchentes devido aos diferentes formatos e ordens dos canais. Isto sugere diferentes níveis 
de processos erosivos naturais. Os processos erosivos e a propensão a enchentes estão 
associados ao uso do solo, o qual na bacia em estudo indica uma percentagem de cobertura 
remanescente (florestais e savânicas) equivalente à falta de cobertura (zonas urbanas e solo 
exposto). 
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ANÁLISES DAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS DE CUSTOS DE TRANSPORTE E 
LOGÍSTICA: CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS, CONGRESSO DE CONTABILIDADE 

(UFU) E ENANGRAD 
ADRIANO CARNEIRO COSTA, ALEXANDRE DE CARVALHO PARANAIBA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A gestão do transporte implica no planejamento e tomada de decisões sobre 
como movimentar materiais, produtos e serviços, entre diferentes pontos. Sendo componente 
da logística a busca da eficiência dos serviços fez com que outros atributos fossem 
incorporados ao rol da tomada de decisão, como o cumprimento dos prazos, transparência de 
custos e o desenvolvimento de serviços apropriados e integrados com fornecedores e 
clientes. Objetivo: Objetivou-se identificar e analisar o perfil das produções científicas acerca 
do sistema de custos no Congresso de Contabilidade da Universidade Federal de Uberlândia, 
Congressos de Custos e ENANGRAD, nas edições de 2015 a 2017. Método: Utilizou-se de 
metodologia de pesquisa descritiva, com método de pesquisa quanti-qualitativa, por meio de 
uma pesquisa bibliográfica. Constatou-se que dos 67 artigos sobre custos e logística, foram 
encontradas 08 estratégias metodológicas diferentes, somando 67 trabalhos, divididos quanto 
à abordagem, objetivos e pesquisa, mostrando a participação percentual das estratégias 
metodológicas aplicadas. Resultados: Os resultados demonstraram que a ENANGRAD 
publicou em 2016, o maior número de artigos dentre do período de três anos, e o Congresso 
Brasileiro de Custos, no ano de 2017, seguido pelo Congresso de Contabilidade da 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), despontando no ano de 2015, com maior número 
de publicações. O ano de 2015 obteve o maior número de publicações. A área de custos 
gerais, aponta um número expressivo de publicações, representando 58,2% dos 67 artigos. 
Destaca-se o Congresso Brasileiro de Custos, por haver maior número de publicações, 
desenvolvimento e aplicação de sistemas de gestão estratégica de custos, de forma 
multidisciplinar, aos mais diversos ramos da economia. Conclusão: O intuito principal deste 
trabalho foi apresentar de forma clara, por meio das publicações, as aplicabilidades, análises e 
comparativos dos sistemas de custos, com vistas à área de transporte e logística. Assim, a 
pesquisa torna-se ainda relevante visto que os métodos de custeios têm sido amplamente 
explanados e também instrumento de muitos estudos e discussões, porém com pouca ênfase 
ao seguimento logístico, suscitando mais pesquisas. 

Palavras-chave: Custos. Transporte e Logística; Custos Logísticos. Controladoria e Gestão, 
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APLICAÇÃO DA TEORIA DAS RESTRIÇÕES E SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO NO 
PROCESSO PRODUTIVO DE UMA INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS LOCALIZADA EM 

GOIÂNIA-GO. 
FLEIDIANE EVANGELISTA GALVÃƑO, AGENOR SOUSA SANTOS NETO  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O aumento da complexidade das cadeias e das redes de produção tem exigido 
das organizações ao longo das últimas décadas, uma profunda alteração nos mecanismos 
tradicionais de gestão organizacional, dando espaço para o surgimento de novas, ou 
renovadas, teorias e ferramentas. Para se manter em um mercado cada vez mais competitivo, 
as empresas precisam aprimorar a qualidade de seus produtos, eliminando desperdícios e 
reduzindo custos. Objetivo: Este estudo teve como propósito analisar o processo produtivo de 
uma indústria de esquadrias por meio da aplicação da Teoria das Restrições e Simulação de 
Monte Carlo. Método: Para obtenção de informações foi realizado um fluxograma de todo o 
processo de fabricação de esquadrias, logo após foi aplicado os cinco passos de focalização 
da Teoria das Restrições para identificação de gargalos dentro da fabricação de portas e 
janelas e, por fim, aplicou-se a Simulação de Monte Carlo para validação dos resultados e 
tomada de decisão. Resultados: Os resultados em relação aos fatores restritivos do processo 
produtivo da organização, o gargalo mais crítico foi no setor metalúrgico com 124,6% devido ao 
setup do equipamento slitter, um dos fatores que prejudicam o sistema. Após a aplicação da 
TOC, ouve uma redução no tempo de processamento de 124,6 % para 100,6%. Aplicação da 
simulação de Monte Carlo mostrou a variações de tempos do equipamento entre 487,23 a 
501,6 segundos, comprovando que irá oscilar na pior situação. Conclusão: Com este estudo 
conclui-se que aplicação da Teoria das Restrições dentro das atividades de chão de fábrica é 
muito coerente, e facilita a visão geral do que está acontecendo na fábrica, mostrando o que 
restringe o sistema, podendo avaliar quais decisões serão tomadas para melhora o processo. 
Os objetivos do estudo foram cumpridos, pois aplicação da Teoria das Restrições e Simulação 
de Monte Carlo foram aplicadas em sua totalidade e a consequente redução do tempo de setup 
e aumento da capacidade. 
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APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE LEAN MANUFACTURING EM UMA INDÚSTRIA DE 
CONFECÇÃO 

HÍGOR TRISTÃO OLIVEIRA, MARIA XIMENA VAZQUEZ FERNANDEZ  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A adoção dos princípios lean manufacturing é uma estratégia em que as 
organizações devem conduzir as empresas ao caminho da competitividade. O princípio dessa 
técnica é integrar novas ferramentas no processo produtivo, permitindo produzir mais com 
menos investimentos em recursos (NAZARENO, 2003). Com isso, a manufatura enxuta, foi a 
filosofia escolhida para realização desse trabalho, tendo como pilar a redução dos desperdícios 
e melhorar a utilização dos recursos. Objetivo: Evidenciar o impacto da adoção dos princípios 
de lean manufacturing, com o foco na redução dos desperdícios encontrados no processo 
produtivo e o melhoramento no desenvolvimento das atividades produtivas em uma indústria 
de confecção. Método: A maneira em que esse trabalho foi conduzido é integrado a 
metodologia A3 que direcionou todas as ações do projeto abordando as seguintes etapas: 
definição do problema com a justificação dos objetivos SMART, a construção da situação atual 
por meio do mapeamento do fluxo de valor identificando os oitos desperdícios, elaboração do 
cenário ideal com a projeção do mapa futuro onde não houvesse nenhum desperdício, o plano 
de ação integrando a aplicação das ferramentas da Produção Enxuta. Resultados: Diante dos 
resultados obtidos, tendo os principais como a redução de 48,7% no lead time na coleção de 
Inverno 2018 nas oficinas de costura, o aumento da produtividade no setor da montagem, 
reduzindo 33% do tempo de ciclo, bem como a redução de mão de obra para executar a 
atividade e a otimização do caminho percorrido pela peça reduzindo de 67,08 metros para 
29,36 metros. Conclusão: Conclui-se que a adoção dos princípios de lean manufacturing e 
principalmente a ferramenta Mapa do Fluxo de Valor é capaz de melhorar o desenvolvimento 
das atividades, reduzindo o tempo de ciclo, aumentando a produtividade e o tempo de 
agregação de valor, ou seja, reduzindo os desperdícios que interferiam na eficiência do 
processo produtivo. Para a construção de trabalhos futuros tem-se a implementação das outras 
oportunidades sugeridas, bem como o desenvolvimento das medidas de controle. 
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APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - UMA OPÇÃO COM 
RENTABILIDADE E SEGURANÇA ATRATIVA DENTRO DO MERCADO FINANCEIRO - 

BOVESPA 2016 GOIÂNIA - GO 2018 
CAIOS AUGUSTO DE SENA SILVA, MIGUEL ROSA DOS SANTOS  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O mercado financeiro brasileiro é pouco explorado por aqueles que conseguem 
poupar uma parcela da renda. O Brasil é a 5º nação com maior número de população no 
mundo, com aproximadamente 207 milhões habitantes (IBGE, 2017), e a maior parte dessa se 
concentra na classe média, baixa ou miserável. Fato esse que faz com que o brasileiro 
encontre uma grande dificuldade de poupar seu dinheiro ou ao menos não ter gastos maiores 
do que sua condição de cumprir com os seus compromissos. Objetivo: analisar a carteira 
escolhida composta unicamente com 5 fundos de investimento imobiliário ¿ em termos de 
desempenho da rentabilidade e risco no ano de 2016. E realizar o benchmark com outros 
investimentos semelhantes durante o mesmo período. Método: Serão utilizados os métodos 
dedutivo, histórico e estatístico. Histórico, pois, o ponto principal da monografia se deu no ano 
de 2016, onde foi analisada a série histórica dos investimentos que foram utilizados como 
instrumentos de estudo, e o uso da estatística para alcançar os números que serão 
apresentados. Resultados: Mensurado qual a performance obtida, através do levantamento 
dos indicadores de rentabilidade e risco. Também da mesma maneira, foi analisada a 
performance dos outros investimentos escolhidos e feito o levantamento dos indicadores, e 
realizada a comparação entre eles e os Benchmarks escolhidos, Índice Bovespa e 
CDI. Conclusão: A carteira composta com os 5 fundos de investimento imobiliário, foi capaz de 
apresentar uma rentabilidade atrativa durante o ano de 2016, porém conforme já dito, não foi o 
investimento que obteve a maior rentabilidade, porém a segurança ao mensurar com o Índice 
de Sharpe, apresentou que a carteira teve o melhor desempenho em relação da segurança da 
aplicação e o retorno obtido por ela. 
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APRAXIA DA FALA: POSSIBILIDADE DE DIAGNÓSTICO ISOLADO DE OUTRAS 
PATOLOGIAS 

THALES REGIS SIMÃO, MARIA CAROLINA CABRAL DE LACERDA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A apraxia da fala é definida como uma desordem articulatória comprometendo a 
programação voluntária quanto a posição da musculatura dos orgãos fonoarticulatórios que 
permitem a sequencialização dos movimentos musculares para a produção dos sons e 
consequentemente das palavras. As condições etiológicas da apraxia da fala ainda incluem 
acidentes vasculares cerebrais, traumas e tumores, desde que essas lesões centrais se 
localizem em áreas responsáveis.Perguntas norteadoras: (1) Existe apraxia de fala isolada? (2) 
Em qual situação neurológica ela mais aparece? Objetivo: Identificar na literatura a existência 
de apraxia de fala isolada e em qual situação neurológica a mesma aparece. Método: Trata-se 
de uma revisão sistemática da literatura internacional. Os critérios definidos para inclusão 
foram: publicações datadas de 2008 a 2018 com relação direta com o assunto pesquisado. 
Foram selecionados trinta e três artigos relacionados ao tema. Resultados: Dentre os 33 
artigos selecionados, 13 (40%) foram publicados no período de 2008 a 2012 e 20 (60%) no 
período entre 2013 e 2018. Dos estudos incluídos na revisão, 33 (100%) são estudos 
experimentais envolvendo teste clínicos e terapêuticos. O objetivo dessa revisão de mostrar a 
possibilidade do diagnóstico de apraxia de fala de forma isolada constatou-se que, entre os 
estudos revisados, 32 artigos mostraram de forma clara que sempre a apraxia de fala está 
diretamente ligada a outras condições de saúde, sendo que 1 artigo mostra o diagnóstico 
diferencial em relação a afasia e sugere com ressalvas o diagnóstico isolado da apraxia de 
fala. Conclusão: As constatações encontradas nesse estudo mostram que, as pesquisas 
realizadas em torno do tema "apraxia da fala'', ainda são insuficientes para estabelecer 
padrões diagnósticos de forma isolada. 
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AS CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO AMBULATORIAL NA FORMAÇÃO DE 
FISIOTERAPEUTAS 

UÉLIDA DE ALVARENGA COÊLHO, VALERIA RODRIGUES COSTA DE OLIVEIRA, 
CAROLINA BIZINOTO CASCALHO BOSCO  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: As atividades da fisioterapia são realizadas por meio de métodos, técnicas e 
procedimentos terapêuticos aplicados diretamente ao paciente, com objetivo de prevenir e 
tratar lesões cinéticas funcionais decorrentes de traumas e de doenças. O estágio curricular faz 
parte do currículo de um curso de graduação de caráter obrigatório, devendo ser realizado no 
decorrer dos períodos. Estudos referem que o estágio curricular supervisionado pode ser uma 
experiência rica no ponto de vista dos acadêmicos. Objetivo: Identificar as contribuições 
propiciadas pela vivência do estágio em ambiente ambulatorial para a formação de acadêmicos 
de fisioterapia. Método: Estudo quantitativo, com amostra de 32 acadêmicos que atendiam aos 
requisitos propostos. O instrumento utilizado para a coleta de dados consistiu de um 
questionário elaborado pelas pesquisadoras, tendo como referência o empregado no trabalho 
de Campos (2006), que consta dos dados pessoais e características sociodemográficas, 
identificação do campo de estágio e 10 questões, sendo 6 abertas e 4 fechadas, cujo objetivo 
foi recolher informações relativas ao grau de satisfação, a importância dada pelo aluno ao 
estágio e a influência desse estágio na sua formação. A coleta de dados foi realizada nas 
dependências da PUC Goiás, em maio, junho e dezembro de 2017, sendo iniciada após a 
aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da PUC Goiás. Resultados: Dos 32 acadêmicos, 
29 (91%) eram do sexo feminino e 3 (9%) do masculino. A idade variou entre 20 e 39 anos. 
Dezenove (59%) eram procedentes de Goiânia, 7 (22%) do interior do estado e 6 (19%) de 
outros estados. Em relação a primeira questão , que avaliava a importância do estágio no curso 
de Fisioterapia, 100% do alunos atribuíram elevada importância. A questão referente à 
contribuição da disciplina de Estágio Supervisionado em Fisioterapia Ambulatorial na formação 
como fisioterapeuta, obteve o mesmo resultado da anterior. Ao questionar se as discussões de 
casos, seminários e artigos abordavam temas importantes, todos responderam 
"sim". Conclusão: O estágio ambulatorial é fundamental na formação profissional dos 
acadêmicos de fisioterapia, contribuindo na diversidade de disfunções analisadas, contato com 
elevado número de pacientes, conciliação entre teoria e prática e na possibilidade de vivenciar 
uma rotina semelhante à futura profissão, preparando-o para o enfrentamento do mundo do 
trabalho. Representa um marco na formação acadêmica, consolidando-se como um momento 
importante na transição da identidade de universitário a profissional. 
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AS DIFERENTES FACES DA MENTE - LEITURA DE ESTADOS MENTAIS COM O 
MINDWAVE 

FELIPE DE ANDRADE NEVES, LUCILIA GOMES RIBEIRO  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O aparelho MindWave consegue captar o estado de Atenção e Meditação, assim 
como o piscar dos olhos, de uma pessoa. Para determinar tais estados o aparelho capta 5 
ondas emitidas pelo cérebro: Alpha, Beta, Gamma, Delta e Theta. A partir da intensidade de 
cada onda medida é possível determinar diferentes estados da mente. Objetivo: O objetivo é 
determinar outros estados mentais, que não seja Atenção e Meditação, e observar como é o 
comportamento do cérebro quando a pessoa alterna entre os estados 
determinados. Método: O aparelho foi usado em diferentes atividades para verificar se há uma 
maneira confiável de determinar tais estados mentais. Os resultados de medições foram 
armazenados para análise baseados em outros estudos feitos. Resultados: Foi possível 
guardar os dados obtidos de diferentes pessoas, em diferentes situações mentais e físicas, 
para a interpretação posterior dos mesmos. Os estados mensurados serão identificados a partir 
da bibliografia específica sobre atividades e estados mentais. Conclusão: O MindWave é um 
tipo de tecnologia com aplicações surpreendentes e ainda há muita pesquisa a ser feita nessa 
área. O trabalho ainda está em andamento e novas possibilidades estão sendo discutidas e 
estudadas. 
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AS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS DA REGIÃO LESTE DE GOIÂNIA, O ATENDIMENTO 
À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E A GARANTIA DE DIREITO 

SIMONE APARECIDA CLEMENTE DE PAULA, DENISE CARMEN DE ANDRADE NEVES, 
ALBA LUCINIA MARTINS RODRIGUES, RODRIGO DA PAIXAO PACHECO, SABRINE 

GABRIELLE SILVA CARNEIRO  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A retração do Estado no que se refere ao atendimento das demandas sociais tem 
significado a transferência dessas demandas para o terceiro setor, representando a 
precarização dos serviços. No que tange a crianças e adolescentes essa precarização 
representa a violação dos direitos legalmente assegurados. Esta pesquisa investigou quatro 
instituições vinculadas a segmentos religiosos visando analisar de que forma são atendidas 
essas demandas tendo como parâmetro as determinações do ECA. Objetivo: Investigar e 
analisar se as instituições filantrópicas da Região Leste de Goiânia têm garantido os direitos de 
crianças e adolescentes conforme preconiza o ECA e determina a LOAS. Método: Foram 
utilizadas durante todo o processo a pesquisa bibliográfica, que abrangeu autores de referência 
que abordam a temática em estudo, bem como a pesquisa documental, que se centrou em 
Decretos e Leis relacionados às políticas abordadas, além de documentos institucionais. A 
pesquisa de campo foi realizada por meio de roteiro semiestruturado nas quatro instituições 
filantrópicas levantadas na Região Leste de Goiânia, todas ligadas a segmentos religiosos 
(espírita, evangélico e católico). Foram entrevistados coordenadores e conselheiros. Foi 
realizada uma análise qualitativa, para entender o papel da instituição na perspectiva do direito 
da criança e do adolescente tendo como parâmetro o ECA. Resultados: Dentre as ONGs 
pesquisadas duas são de segmento espírita; uma católica e uma evangélica; duas trabalham 
com a Política Educação e também de Assistência Social, embora as ações realizadas não se 
inscrevam no âmbito dos serviços previstos nessa política, são atividades programadas pela 
própria entidade. A carência de vagas para o atendimento das demandas sociais de crianças e 
adolescentes no País se reflete também nas ONGs, que não possuem vagas suficientes para 
esse atendimento. Esse fato ficou evidenciado pela presença de lista de espera em todas as 
instituições pesquisadas, o que exige critérios para a admissão. Há, ainda, uma fraca 
articulação entre essas instituições e as demais que compõem a rede de 
atenção. Conclusão: Entende-se que essas ONGs são um recorte da totalidade dos 
segmentos sociais que trabalham na política de assistência social e que estão precarizadas. As 
atividades desenvolvidas contam com recursos mínimos do Estado, por isso sofrem 
constantemente descontinuidade nas ações, o que compromete diretamente a garantia de 
direitos da criança e do adolescente. Notou-se que estas instituições não participam nos 
movimentos de articulação das políticas de assistência. 
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ASPECTOS DA CERTIFICAÇÃO LEED NO MERCADO CONSTRUTIVO BRASILEIRO 
JÉSSICA RODRIGUES DA SILVA, SILVIA REGINA SANTIN MENDES  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O Relatório da Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção 
Civil e Demolição, de 2014, mostra que de 40 a 70% dos resíduos sólidos das cidades vem da 
construção civil. A importância da otimização dos processos construtivos encorajou o 
surgimento de entidades engajadas com a chamada ¿construção verde¿, dentre elas a 
americana United States Green Building Council, responsável pela certificação LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) alvo de estudo deste 
artigo. Objetivo: Através do estudo de caso de um empreendimento regional, o Nexus 
Shopping & Business, esse trabalho busca o amadurecimento da visão acadêmica acerca da 
construção sustentável, especificamente no que diz respeito ao método de certificação 
LEED. Método: Para verificação da aplicação regional da certificação e análise das práticas 
sustentáveis adotadas, o método escolhido foi o estudo de caso e o universo em estudo 
compreende a obra do empreendimento Nexus. Inicialmente realizou-se a coleta de dados, 
através de pesquisa bibliogáfica a cerca do empreendimento e entrevista a um dos 
profissionais envolvidos com o processo de certificação, a etapa final compreendeu a 
observação e análise dos dados obtidos. Resultados: Dentre os resultados obtidos durante a 
entrevista estão as motivações que levaram a adoção do LEED, de acordo com o engenheiro 
Eric Tomo, eleito por responder bem aos critérios da empresa. Já sobre a fase de certificação o 
profissional acentua que as exigências do LEED não fogem de processos conhecidos para 
uma construção limpa. No âmbito dos benefícios o entrevistado chama a atenção para o 
consumo racional adotado pela empresa. Em relação as dificuldades ele citou o alto custo para 
atingir os padrões exigidos, a falta de incentivo e as más práticas construtivas. Por fim os 
resultados trazem as irregularidades elucidadas por diversos artigos contendo denúncias que 
vão contra as afirmações da empresa sobre seu compromisso socioambiental. Conclusão: A 
inserção de métodos certificadores remete a uma evolução construtiva no país. Contudo 
analisando de forma crítica é possível constatar que ainda falta compromisso. A aplicabilidade 
do LEED no Nexus, demonstra que existe um apelo econômico em detrimento aos benefícios 
socioambientais, onde a atual metodologia de pontuação do LEED deixa lacunas, sendo que 
mesmo que o empreendimento tenha deficiência em alguns requisitos ainda poderá obter o 
selo, o que foi atestado pelo caso do Nexus. 
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ASTRO: UMA PROPOSTA DE BAIXO CUSTO PARA KIT DE ROBÓTICA EDUCACIONAL 
MATEUS PONCIANO NUNES MACHADO, LUCILIA GOMES RIBEIRO, FABIO MANOEL SA 

SIMOES, VITOR HUGO MARTINS E RESENDE  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A chamada Robótica Educacional é um conceito de ensino que tem como objetivo 
inserir o aluno no processo de construção do conhecimento de forma ativa e multidisciplinar. 
Foi calculado o "custo x benefício" dos kits de robótica educacional presentes no mercado 
brasileiro e desenvolvido a partir desse estudo e de experiências próprias na área, o kit 
ASTRO, com a proposta de ser um kit de baixo custo capaz de ser implementado em escolas 
de diferentes faixas socioeconômicas. Objetivo: Os kits de robótica pedagógica disponíveis no 
mercado possuem um valor elevado, o que cria uma barreira para a disseminação da robótica 
pedagógica. O foco deste é elaborar o kit ASTRO. Um projeto de baixo custo, acessível e de 
capacidade de ensino e aprendizagem semelhante aos kits comerciais. Método: ASTRO é um 
kit de robótica com fins pedagógicos e com valor de mercado acessível para escolas de 
diversas realidades educacionais. Ele é composto por um conjunto de hardware, software, 
sensores e motores descritos a seguir. É importante ressaltar que este é um kit desenvolvido 
com o foco na sua usabilidade em sala de aula. Portanto houve uma grande inspiração nos kits 
Lego Mindstorm (NXT e EV3) com objetivo de se replicar a escalabilidade e aplicabilidade 
destes. O kit ASTRO, apesar de ser um produto unitário, pode ser decomposto em três 
subconjuntos para um melhor entendimento de seu funcionamento e para maior facilidade de 
seu desenvolvimento. Estes subconjuntos são: o smartbrick, o kit de sensores e motores e o 
sistema operacional. Resultados: O kit ASTRO contém: um smartbrick programável, um kit de 
sensores (contendo dois sensores ultrassônicos, dois sensores de luz e três sensores de 
toque) e um kit de motores e rodas. Ele possui as seguintes funções: * Reconhecimento 
automático dos sensores, assim que são ligados ao smartbrick, bem como a verificação 
individual de suas leituras; * Possibilidade de controle individual dos motores via smartbrick; * 
Possibilidade de gravação de mais de um programa para o robô, sendo possível escolher qual 
programa rodar via smartbrick. Conclusão: Conclui-se que o kit ASTRO é capaz de replicar 
características relevantes de outros kits de sucesso, como os da Lego, como a escalabilidade e 
flexibilidade de montagem e o armazenamento de vários programas no smartbrick. E ele é 
capaz de tais atos com um custo de projeto, montagem e execução que o permite ser 
extremamente competitivo no mercado, e acessível para escolas das mais diversas realidades 
socioeconômicas do Brasil, como era de fato o objetivo inicial do projeto. 
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ATOS CONSTITUTIVOS DO EMPRESÁRIO - AS ESPÉCIES DE ATOS CONSTITUTIVOS 
EXISTENTES E AS SUAS APLICAÇÕES 

NÁIADE CRISTINE RODRIGUES MUNIZ BARBOSA, ROBERTA CRISTINA DE M SIQUEIRA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Os atos constitutivos empresariais são de suma importância para a criação e 
existência de uma pessoa jurídica de Direito Privado, pois dispõe acerca das regras que 
nortearão as relações entre os sócios, regulam quais atos os sócios poderão praticar e os que 
lhes serão vedados, além de proteger as vontades dos fundadores em relação à existência da 
empresa. Os atos constitutivos devem, ainda, observar as especificidades legais que cada tipo 
societário exige. Objetivo: Verificar os atos constitutivos existentes no Direito de Empresa; 
descrever as espécies de sociedades empresárias; individualizar quais atos constitutivos são 
adequados para cada tipo de sociedade empresária; verificar as possibilidades de adequação 
dos atos constitutivos em diferentes sociedades. Método: Na elaboração deste trabalho foram 
utilizadas pesquisas bibliográficas, em que consiste na metodologia essencial para estudos 
monográficos, buscando aprimorar e conhecer mais sobre o tema a ser estudado. Foi adotado 
o método dedutivo, em que serão utilizados os diversos estudos bibliográficos feitos sobre o 
assunto "atos constitutivos" a fim de se obter uma conclusão, mencionando particularidades, a 
respeito do tema abordado neste trabalho. Resultados: Pela observação dos aspectos 
analisados, nota-se a importância da individualização de cada espécie de ato constitutivo nas 
modalidades empresárias abordadas, quais sejam o empresário individual, a EIRELI e a 
sociedade limitada. Conclusão: Verifica-se a impossibilidade da adoção do ato constitutivo 
utilizado para a constituição de um empresário individual a fim de se constituir uma sociedade 
empresária, e vice-versa. Impossível é também que se constitua uma EIRELI da mesma forma 
que um empresário individual ou uma sociedade limitada. Assim, conclui-se que as 
modalidades empresárias abordadas neste trabalho possuem, em particular, um ato 
constitutivo próprio, que devem ser individualizados em cada caso obtendo o resultado 
esperado. 
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ATRIBUIÇÕES DO CONTROLLER EM UM HOTEL EM GOIÂNIA-GO 
JEFFERSON ALVES RAMOS, ANA MARIA GONCALVES DE SOUSA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O tamanho e a origem do capital de uma empresa podem influenciar nas 
atribuições de um profissional da contabilidade e, em especial, a do controller. Cabe ao 
profissional da controladoria adaptar seus conhecimentos, habilidades, capacidades, atitudes e 
competências aos objetivos da empresa que pretende atuar. Com a globalização, a dinâmica 
da economia se apresenta sob um novo cenário, com características competitivas entre as 
empresas, o que pleiteia um profissional altamente capacitado. Objetivo: A proposta do estudo 
centra-se nos conhecimentos, habilidades, capacidades, atitudes e competências de maneira a 
identificar e caracterizar as atribuições do profissional controller em um hotel localizado na 
cidade de Goiânia, Goiás. Método: O desenho do presente estudo apresenta-se como estudo 
de caso com abordagem qualitativa, descritiva, documental e bibliográfica com a utilização da 
entrevista e do procedimento da triangulação. Neste estudo a pesquisa documental teve como 
suporte principal o documento de descrição de cargos do controller elaborado pela rede 
hoteleira, obtido mediante visita realizada na empresa e diálogo informal com o ocupante da 
função de controller. Para o início da coleta de dados da pesquisa foram identificadas e 
caracterizadas as atribuições do controller elencadas no referencial teórico e no documento de 
descrição de cargos da rede hoteleira. Resultados: Perfazendo o processo da triangulação 
dos resultados, as atribuições mencionadas na literatura abordada nesta pesquisa com os 
dados coletados mediante aplicação de entrevista ao controller, é possível assinalar que a as 
atribuições elencadas na literatura são mais abrangentes quando comparam com as 
atribuições praticadas pelo controller no hotel pesquisado. Neste sentido, a literatura da qual se 
utilizou neste estudo tratou das atribuições do controller sob um aspecto organizacional 
genérico, enquanto as atribuições exercidas pelo controller no hotel apresentam-se sob um 
enfoque mais específico. Conclusão: Conclui-se que o desenvolvimento do presente estudo 
possibilitou análises concisas das atribuições do controller, sejam elas na teoria ou na prática. 
Pôde-se também demonstrar que a área de conhecimento da controladoria atua em 
conformidade ao tamanho e dimensão dos setores de atividades e variedades de porte das 
organizações. 
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA DISPAREUNIA E VULVODINIA: REVISÃO INTEGRATIVA 
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IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A disfunção sexual é toda a situação em que o indivíduo não consegue 
concretizar a relação sexual ou em que esta seja insatisfatória para si e/ou para o seu 
companheiro. As disfunções sexuais femininas apresentam natureza multifatorial e estão sob o 
controle de fatores psicológicos, hormonais, neurológicos, vasculares e musculares interferindo 
tanto na qualidade de vida das mulheres quanto no relacionamento com os seus parceiros. A 
Fisioterapia tem vários recursos no tratamento da disfunção. Objetivo: O objetivo desta 
pesquisa é selecionar, avaliar e interpretar criticamente publicações que tiveram como foco 
principal avaliar os efeitos da Fisioterapia na dispareunia e na vulvodinia. Método: Tratou-se 
de uma revisão integrativa da literatura, que consiste na construção de análise ampla de 
estudos, contribuindo para discussões sobre métodos e resultados de pesquisas, assim como 
reflexões sobre a realização de pesquisas sobre o tema. O processo de elaboração da revisão 
integrativa se iniciou com a definição de um problema e a formulação de uma questão de 
pesquisa que apresente relevância para a saúde. Nesta pesquisa a pergunta que direcionou a 
revisão foi: quais os efeitos da fisioterapia no tratamento da dispareunia e vulvodinia. A busca 
foi conduzida nas bases de dados da PubMed. A partir de leitura exploratória (título e resumo) 
de todo o material previamente selecionado nas bases de dados citadas e com seus 
respectivos filtro Resultados: A amostra composta por três artigos publicados em inglês, que 
utilizaram ensaios clínicos randomizados para avaliar o tratamento fisioterapêutico da 
vulvodinia e dispareunia. As técnicas analisadas foram: a estimulação elétrica transcutânea; 
estimulação elétrica transcutânea associada com medicamento; estimulação elétrica 
cerebral. Conclusão: A estimulação elétrica transcutânea mostrou-se eficiente para o 
tratamento da dispareunia e da vulvodinia, diminuindo sinais e sintomas da doença com curto 
prazo de terapia, o tempo de analgesia foi prolongado quando se associou este recurso com 
medicamento. A estimulação elétrica resultou em diminuição dos sintomas da vulvodinia e 
melhora nos aspectos relacionados a função sexual. Entretanto, os resultados entre o grupo 
que recebeu a corrente ativa e o placebo não foram diferentes. 
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AUTOMAÇÃO DO CONTROLE DE ILUMINAÇÃO VIA ANDROID 
VICTOR DE OLIVEIRA GONÇALVES, LUDMILLA REIS PINHEIRO DOS SANTOS  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A iluminação é um dos vários artefatos que podem ser automatizados dentro de 
uma residência, e pode ser controlada remotamente, ou por meio do interruptor convencional 
de parede. A economia de eletricidade é a principal vantagem desta automação, em que a 
intensidade da luz é ajustada conforme a preferência ou necessidade dos usuários, assim as 
lâmpadas não precisam ficar totalmente acesas, como acontece normalmente. Objetivo: O 
objetivo deste trabalho é projetar e implementar um sistema automatizado de baixo custo para 
controlar remotamente as lâmpadas de uma residência, através de um smartphone com a 
plataforma Android. Método: O projeto será composto por um aplicativo Android, instalado em 
um smartphone, conectado à Internet para estabelecer uma conexão com o servidor web, 
instalado no Arduino, que por sua vez, está conectado à rede através do módulo Wi-Fi, 
recebendo comandos através de parâmetros URL. Por fim, será construído um protótipo, em 
forma de maquete, para representar os ambientes de uma determinada residência, que terá 
pelo menos uma lâmpada por cômodo. Assim, ao acionar os botões do app no smartphone, ele 
envia requisições para o servidor web através da Internet, com parâmetros que indicam a ação 
a ser realizada. Cada comando liga, desliga ou ajusta a luminosidade das lâmpadas que estão 
conectadas às saídas do microcontrolador Arduino. Resultados: Até o momento os resultados 
foram bem significativos, sendo possível controlar a luminosidade de duas lâmpadas de LED 
simultaneamente, com a utilização de um microcontrolador Arduino, onde está alojado o 
servidor web, e um smartphone, que envia requisições ao microcontrolador possibilitando 
assim que as lâmpadas sejam controladas remotamente. Conclusão: Ainda que os testes para 
comprovar a eficiência energética deste projeto não tenham sido feitos, a proposta se mostra 
interessante pois apresenta um baixo custo de implementação quando comparada às demais 
soluções do mercado. Muito se fala sobre fontes de energia alternativas, e a diminuição do 
consumo de energia elétrica também é um caminho a ser trilhado para se chegar a um cenário 
totalmente sustentável. 
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AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL COM CRIPTOGRAFIA 
MANOEL MESSIAS DA SILVA JÚNIOR, LUDMILLA REIS PINHEIRO DOS SANTOS  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Internet das coisas pode ser descrita como uma infraestrutura de rede global 
dinâmica, baseada em protocolos de comunicação em que coisas físicas e virtuais têm 
identidades, atributos físicos e personalidade virtuais, utilizando interfaces inteligentes e 
integradas ás redes telemáticas (ANDRÉ LEMOS, 2012). Com o intuito de explorar a área de 
segurança da internet das coisas, este trabalho propõe uma abordagem utilizando criptografia 
na comunicação entre celular e a placa de desenvolvimento ESP32 Objetivo: Implementação 
de um aplicativo usando o conceito de Internet das Coisas, para controlar equipamentos de 
uma residência, utilizando criptografia simétrica para garantir a segurança na comunicação 
entre o aplicativo e a placa ESP32. Método: Estudo das funcionalidades das placas ESP32; ¿ 
Estudo sobre aplicações mobile utilizando o sistema operacional Android; ¿ Estudo de 
referenciais teóricos; ¿ Testes unitários dos componentes; ¿ Testes de integração; ¿ 
Implementação do algoritmo de criptografia, para garantir a segurança na comunicação WiFi e 
Bluetooth; ¿ Documentação. Resultados: Aplicação na plataforma android, para comunicação 
entre placa ESP32 e dispositivo Android, que através de redes wifi e Bluetooth utilizará da 
criptografia simétrica para prover segurança na comunicação em uma aplicação de automação 
residencial. Conclusão: Pode se concluir que, é essencial a utilização de segurança em 
aplicações como automação residencial. Atualmente existe um enorme número de aplicações 
que envolve IoT, mas infelizmente na maioria a segurança não é tratada como prioridade 
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Introdução: A domótica nada mais é tecnologia que consiste em um sistema integrado capaz 
de controlar todos os ambientes de uma residência através de um só equipamento, incluindo 
temperatura, luminosidade, som, segurança, entre outros. Estima-se que cerca de 300 mil 
residências no Brasil já possuam equipamentos de automação residencial. Portanto, existe 
ainda um mercado inexplorado de pelo menos 1,5 milhão de residências com 
aproximadamente 78% dos consumidores interessados no sistema . Objetivo: Objetivo deste 
trabalho é desenvolver uma software e hardware, que interage com smartphones com 
plataforma operacional Android, tal dispositivo comandará objetos eletromecânicos em uma 
residência, tornando o uso da energia elétrica mais eficiente possibilitando o gerenciamento 
dos equipamentos. Método: Foi instalado no controlador Raspberry PI um servidor que irá ficar 
responsável pelo controle geral do sistema e atribuindo endereço IP, foi utilizado um adaptador 
wifi que foi possível conectar o Raspberry Pi a rede wifi. foi desenvolvido uma placa de I/O ou 
controle de entradas e saídas é responsável em executar todo o acionamento dos 
equipamentos, seja este acionamento realizado através do aplicativo do dispositivo móvel ou 
interruptores físicos, o circuito foi desenvolvido para trabalhar com acionamento de tensão até 
220 Volts. Foi desenvolvido um aplicativo na plataforma Android Studio com funções de 
acionamento das cargas, agendamento de ações, comando de voz e serviço de autenticação 
de usuário. Resultados: Os acionamentos das lâmpadas foi efetuado através do aplicativo que 
enviava um sinal para o controlador que ligado ao circuito de controle de iluminação e circuito 
de controle de temperatura ligava ou desligava a carga.Uma das principais características 
observadas foi o funcionamento da placa Raspberry com o aplicativo e o baixo consumo de 
energia elétrica, o que faz a implementação ser relevante e economicamente viável. O 
aplicativo foi desenvolvido com funções de acionamento das cargas, agendamento de ações, 
comando de voz e serviço de autenticação de usuário.Todas as funcionalidades desenvolvidas 
funcionaram e demostrou um sistema seguro e confiável, possível de garantia da 
acessibilidade e conforto para o usuários. Conclusão: A automação residencial é uma área 
com grandes possibilidades a serem exploradas. Podem-se integrar facilmente os avanços 
tecnológicos da eletrônica e computação. Neste projeto, a integração dos recursos 
tecnológicos, principalmente eletrônica, Linux embarcado, comunicação e desenvolvimento de 
software possibilita que um usuário em um lugar remoto com acesso a Internet ou em um 
ambiente wi-fi execute o monitoramento e controle de todos os dispositivos de uma residência. 
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AVALIAÇÃO DA ESCASSEZ HÍDRICA NA BACIA DO RIO MEIA PONTE POR MEIO DA 
ANÁLISE DA SÉRIE HISTÓRICA DE PRECIPITAÇÕES 

RAISSA ALVES DE SOUSA, ANSELMO CLAUDINO DE SOUSA, ADALBERTO QUINTINO 
MOREIRA CORBIN CASTRO  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A bacia hidrográfica do rio Meia Ponte tem grande relevância para Goiás, nela 
residem mais de 40% da população goiana. Atualmente, tal população tem sofrido em função 
de problemas de escassez hídrica, sendo que a principal hipótese para referida situação é a 
redução das precipitações. Na bacia existem cerca de 13 estações pluviométricas que 
monitoram o volume precipitado diário, a análise dos dados coletados por tais estações permite 
verificar se tal hipótese é ou não verdadeira. Objetivo: Analisar as séries históricas de chuvas 
na bacia do rio Meia Ponte, em especial na região metropolitana de Goiânia, visando verificar 
se houve alteração no comportamento das precipitações (ocorrência de tendências, anomalias 
e variabilidade climática) que justifique o cenário de escassez hídrica. Método: Foram 
selecionadas três estações pluviométricas distribuídas na região metropolitana de Goiânia. Em 
seguida os dados foram submetidos a: análise preliminar; preenchimento de falhas; análise de 
consistência e avaliação. Na análise preliminar identificou os dias em que o houve 
inconsistência ou erro de transição de dados considerados como falhas, as quais foram 
preenchidas por meio do método de ponderação regional. A análise de consistência teve como 
objetivo verificar o grau de homogeneidade dos dados disponíveis num posto, com relação às 
observações registradas em postos vizinhos, por meio do método de dupla massa. Por fim, 
calculou o volume precipitado anual, permitindo avaliar o comportamento das precipitações 
durante a série histórica. Resultados: Selecionou as estações pluviométricas em Goianápolis, 
Trindade e Goiânia. Realizou o preenchimento de falhas, em seguida analisou a consistência 
dos dados. Com os dados já consistidos, foram feitos os gráficos anuais de chuvas para 
avaliação da série histórica estocástica. Constatou que nos últimos anos (2013 a 2017) houve 
uma tendência negativa, com a quantidade de chuvas anuais reduzindo a cada ano, 
comportamento semelhante foi observado entre os anos 1987 a 1990 e 1995 a 1998 em todas 
as estações. É observado em alguns anos anomalias, ou seja, valores muito distantes da 
média, por exemplo na estação de Goiânia em 2007 com valor mínimo e 1981 com valor 
máximo, condições iguais foram observadas em outros anos nas demais 
estações. Conclusão: A avaliação da série histórica permitiu inferir que nos últimos três anos a 
bacia do rio Meia Ponte passou por cenário de tendência de redução do volume precipitado, o 
que confirma a hipótese inicial, o que justifica a escassez hídrica. Entretanto, tal 
comportamento não significa alteração hidrológica provocada por mudanças climáticas, visto 
que cenários semelhantes foram observados em anos anteriores. Espera que nos anos futuros 
o volume precipitado esteja próximo ou superior à média histórica. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA CARNE DE FRANGOS ALIMENTADOS COM DIETAS 
CONTENDO ÓLEO DE SOJA 

LUCYANA VIEIRA COSTA, MARIA IVETE DE MOURA, RAFAELA CAVALCANTE CALIXTO  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Com a evolução nas linhagens de frangos de corte devido ao intenso 
melhoramento genético, obteve-se eficiência para ganho de peso, contudo, aumentou-se a 
exigência dos níveis de energia destas aves, sendo o óleo de soja uma das alternativas 
utilizadas na dieta de frangos de corte, para suprir a densidade energética. Objetivo: O 
objetivo do presente trabalho foi avaliar a qualidade da carne de frangos de corte, submetidos a 
dietas contendo óleo de soja, em diferentes níveis de inclusão. Método: A análise de cor foi 
realizada pelo sistema CIE, (Hunter CIElab, 1996), a perda de peso por cocção (PPC) por meio 
da metodologia de Wheeler et al. (1998), a capacidade de retenção de água (CRA), de acordo 
com Hamm (1969), a maciez mediante metodologia de Warner Braztler. As análises de 
composição centesimal (umidade, resíduo mineral fixo, proteína bruta e extrato etéreo), foram 
feitas de acordo com a metodologia oficial da Association of Official Analytical Chemists (2016), 
e o pH foi analisado por meio de pHmêtro de penetração. As variáveis testadas no teste 
ANOVA foram: CRA, lipídeos, maciez e cor a*. As variáveis testadas no teste Kruskal Wallis 
foram: pH, proteína bruta, umidade, cinzas, PPC, cor cor L* e b*. Resultados: Apesar de ter 
ocorrido diferença numérica entre os tratamentos avaliados, não foi encontrado diferença 
estatística significativa a nível de (p<0,05) para nenhuma das análises realizadas. Os valores 
médios do pH e de composição centesimal obtidos estão de acordo com os encontrados em 
outras pesquisas. Na análise de PPC os valores foram inferiores aos encontrados na literatura. 
Na análise de cor, o tratamento sem inclusão de óleo apresentou resultados com menor teor de 
luminosidade (L*) e de coloração amarela (a*) e maior de coloração vermelha (b*), em relação 
aos tratamentos que receberam óleo de soja na dieta. Na análise da maciez, tanto nos filés 
crus, quanto pós cocção, os valores encontrados foram abaixo do encontrado na 
literatura. Conclusão: A utilização de óleo de soja em diferentes níveis de inclusão na ração de 
frangos de corte não afetou as características de pH, maciez, cor, capacidade de retenção de 
água, perda de peso por cocção, e composição centesimal (proteína, lipídeos, umidade e 
matéria mineral), em frangos abatidos aos 37 dias de idade. 
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AVALIAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO AGREGADO GRAUDO POR RESÍDUOS DE 
EVA NAS PROPRIEDADES FÍSICAS DO CONCRETO 

RODRIGO SILVA VIEIRA, RODRIGO MARTINEZ CASTRO, LUIZ FERNANDO DE LIMA 
PAULA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A crescente geração de resíduos sólidos em escala global já é uma questão 
preocupante e destaque nas temáticas e discussões. Godecke, Naime e Figueiredo ( 2013 ) 
ressaltam que não necessariamente todo resíduo sólido gerado é coletado. A aplicação de 
EVA representa um benefício tanto para o meio ambiente, dando ao material outra destinação, 
quanto para indústria, já que a adoção tende a reduzir os custos de descarte gerando, 
consequentemente, lucratividade ( GODECKE ; NAIME ; FIGUEIREDO, 2013 
). Objetivo: Aplicar o conhecimento de ensaio granulométrico em resíduos de EVA proveniente 
da indústria calçadista, para geração de agregado graúdo reciclado, de forma a substituir 
parcialmente os agregados convencionais e avaliar conjuntamente sua influência nas 
características físicas do concreto produzido. Método: Os ensaios foram realizados nas 
instalações do laboratório de concreto da PUC - GO para realização do trabalho de conclusão 
de curso entre os semestre 2017/2 e 2018/1. Foram moldados 60 corpos de prova, segundo 
NBR 5738 : 2015, segundo procedimentos descritos adiante em seus respectivos tópicos 
específicos, rompidos nas datas de 3, 7, 14, e 28 dias após a moldagem, quando então foram 
procedidos os ensaios de absorção e índices de vazios ( ABNT NBR 9778 : 2005 ) e módulo de 
elasticidade ( ABNT NBR 8522 : 2017 ). Além dos ensaios do concreto produzido, cada mistura 
de tratamento foi avaliada quanto à sua trabalhabilidade, conforme ABNT NBR NM 67 : 1998, e 
teve a sua massa específica no estado fresco determinada conforme ABNT NBR 9833 : 
2008. Resultados: Na trabalhabilidade o pré-tratamento de imersão promoveu melhor 
travamento nos tratamentos com maior substituição. A massa específica diminuiu conforme 
aumento da porcentagem de substituição devido a baixa massa específica do EVA. Os ensaios 
de compressão e módulo de elasticidade, apresentaram resultados semelhantes justificado 
pela característica de porosidade do agregado de substituição. Absorção e índice de vazios foi 
diretamente influenciado pela quantidade de material substituído e dos tratamentos de pré-
imersão e aquecimento. Conclusão: Na trabalhabilidade quanto mais água aderida, maior o 
¿travamento¿ da mistura; a substituição promoveu a diminuição da massa específica; 
resistência e módulo de elasticidade afetadas diretamente pela porosidade do agregado; 
absorção e Índice de vazios maior nos tratamentos com substituição; não se enquadrou nos 
parâmetros de concreto leve; baixa influência do pré aquecimento no agregado. 
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BEM ME QUER: SITE SOBRE MATERNIDADE E A DECISÃO DE TER OU NÃO FILHOS 
ANA LAURA SEIBERT KIST, GABRIELLA LUCCIANNI M SOUZA CALACA, JULIANA 

NOGUEIRA DA SILVA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A maternidade está em constante evolução. Os modos de ser mãe, criar os filhos 
e o tratamento dado às crianças mudaram no decorrer dos séculos. Portanto, este trabalho visa 
entender o que é ser mãe na atualidade e todas as dificuldades que não são comumente 
tratadas pela mídia e pelas mulheres. Também é abordada a decisão de não ser mãe, algo que 
ainda é visto como impróprio ao gênero feminino. Objetivo: O objetivo do Bem Me Quer é ser 
um local em que os assuntos relacionados à maternidade sejam debatidos de forma clara, real, 
sem romantização e tabus. É proposto que as mulheres vejam no site um meio de expor suas 
experiências sobre ser ou não mãe sem que haja o medo de julgamentos 
sociais. Método: Para a escrita do trabalho teórico foi desenvolvida pesquisa bibliográfica com 
autores que trataram dos temas maternidade, feminismo e direitos reprodutivos. Para a 
produção do site, foram entrevistados especialistas (por escrito e/ou vídeos), na maioria das 
áreas de medicina e psicologia, e mulheres que aceitaram contar suas vivências após serem 
mãe ou decidirem que não queriam ter filhos. Resultados: Foram entrevistadas cerca de 50 
mulheres que contaram suas vivências diversificadas de forma livre e sem julgamentos. Com 
isso, atingimos o objetivo de mostrar a maternidade em sua forma real, sem romantizá-la, com 
suas alegrias e dificuldades, algo que está apenas começando a ser representado na 
mídia. Conclusão: Apesar de todos os direitos conquistados pelas mulheres, principalmente 
no século XXI, elas ainda sofrem diversas pressões sociais ao tomarem uma decisão, a 
maternidade é uma delas. Desde os pequenos conselhos sobre como cuidar dos filhos até os 
julgamentos quando revelam que não querem ou não podem ser mães, as mulheres são vistas 
como incapazes de fazerem suas próprias escolhas e convivem com culpas, medos e dúvidas. 
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BIM APLICADO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
MARIA LUIZA FELICIANO VERWAEST, ERIKA SAKAI  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Há uma necessidade de compactar os processos da engenharia civil com acesso 
rápido e fácil por parte de todos os colaboradores do projeto. O presente trabalho tem por 
objetivo comprovar as habilidades do sistema BIM atravésda modelagem e dimensionamento 
de um conjunto multifamiliar de 2 pavimentos, reunindo a utilização dos softwares Revit®, 
Eberick®, Hydros®, MsProject®e Navisworks®. Objetivo: Dispor de um projeto simplificado 
(conjunto multifamiliar de 2 pavimentos contendo 12 quitinetes) planejado em tecnologia BIM 
desde o nível arquitetônico à compatibilização dos projetos complementares, e realizar a 
vinculação de custo e tempo ao modelo. Método: O presente trabalho tem sua metodologia 
segregada em duas fases, levantamento bibliográfico e simulação computacional. Para a 
inserção prática neste contexto, foi analisada a utilização do softwares Revit® (dispõe de 
recursos para projetos de arquitetura, construção e engenharias mecânica, hidráulica e 
estrutural, como um programa BIM vinculado a projeto e modelagem 3D, ele oferece suporte a 
um processo multidisciplinar entre projetos, colaboradores e visualização) e Navisworks® 
(software de análise de projetos que agrupa todos estes em uma única plataforma fazendo a 
vinculação 5D custo e tempo ao projeto) Resultados: Como o projeto foi realizado em várias 
fases e softwares diferentes, a apresentação dos resultados se faz mais entendível ao 
segregá-los em tópicos quanto a modelagem, quantitativo de materiais, cronograma e 
compatibilização, que é o resultado final da proposta. Conclusão: Com o levantamento 
bibliográfico acerca da temática trabalhadafoi possível identificar as principais características, 
além de elencar suas principais vantagens e desvantagens do BIM ao correlacioná-lo com o 
gerenciamento de projetos e obras. Essencialmente, a aplicação da plataforma BIM supre e/ou 
minimiza as principais carências da construção civil, como incompatibilidade de projetos e 
incoerência construtiva. 
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CÂNCER DE COLO DO ÚTERO: A IMPORTÂNCIA DA HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO 
DO ENFERMEIRO. 

ALICE CRISTINA SOARES DA SILVA MIRANDA, MARTA CARVALHO LOURES  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O câncer do colo do útero e um dos tipos mais comum entre as mulheres, tendo 
como fatores de risco o tabagismo, má alimentação, idade, multigestas, pílulas 
anticoncepcionais, o uso de relação sexual desprotegida já que o HPV e responsável pela 
maioria dos casos, é um dos mais importantes, com incidência mundial estimada de 
aproximadamente meio milhão de casos por ano. Justifica-se visto que, nas ações educativas 
realizadas, muitas mulheres ainda têm dúvidas acerca do câncer do colo do 
útero. Objetivo: Identificar a produção cientifica do câncer de colo de útero com ênfase na 
importância do enfermeiro produzidas entre 2008 2018. Método: Trata-se de um estudo de 
Revisão da Literatura. A busca foi na biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 
textos online nos periódicos disponíveis nos bancos de dados da LILACS, Base de dados de 
enfermagem (BDENF) a partir das bases de dados disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS) e no CAPES. Foram utilizados como critério de inclusão artigos científicos publicados 
entre os anos de 2008 a 2018, que estavam presentes na integra e no idioma português, que 
tivesse uma abordagem especifica e qualitativa sobre o tema. Já os critérios de exclusão 
monografias, teses, artigos em outros idiomas, publicados em outras bases de dados que não 
sejam na BVS e CAPES. Resultados: O profissional enfermeiro é o principal responsável pela 
prevenção desta doença principalmente na atenção primaria onde e realizado o exame 
citopatológico e onde o enfermeiro e o profissional mais próximo da paciente, para que sejam 
realizadas ações educativas onde não só diminua casos de câncer de colo de útero, mas 
também outras doenças que possam ser acometidas. E necessário que o enfermeiro esteja 
atualizado para a realização do exame e que transmita humanização no atendimento da 
consulta. Conclusão: O enfermeiro fundamental em muitas áreas do câncer de colo do útero. 
Ele está na prevenção, no diagnostico, no tratamento e em muitas outras áreas. E necessário 
que o enfermeiro venha sempre se atualizar para prestar um atendimento de qualidade, 
humanizado tanto para paciente quanto para a família que está passando pelo processo de 
adoecimento. 
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CARACTERIZAÇÃO PLUVIOMÉTRICA DE GOIÂNIA 
ALLAN THIAGO DE OLIVEIRA, FELIPE CORREA VELOSO DOS SANTOS, ALLAN THIAGO 

DE OLIVEIRA, GILBERTO CANDIDO JÚNIOR  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A Hidrologia evoluiu de uma ciência descritiva e qualitativa para uma ciência 
quantitativa realizada através de métodos matemáticos e estatísticos, explorando melhor os 
resultados e as informações existentes (TUCCI, 2013). O estudo hidrológico possibilita 
caracterizar o comportamento das chuvas através de análise de precipitações utilizando um 
conjunto de dados obtidos a partir de longos períodos de observação. Objetivo: Determinar a 
variação temporal e espacial das precipitações acumuladas da cidade de Goiânia durante os 
anos de 2011 a 2015 Método: Para a caracterização pluviométrica da cidade de Goiânia foram 
utilizadas series dos anos de 2011 a 2015. Os dados foram retirados de nove pluviômetros 
instalados na bacia do Córrego Botafogo, dez na bacia do Córrego Cascavel e dezenove 
pluviômetro distribuídos em unidades de ensino da cidade de Goiânia. A partir dos dados 
disponíveis foram calculados as medidas de posição: media, moda, máxima e mínima, medidas 
de dispersão, desvio padrão, variância, assimetria e curtose. A medida de normalidade do 
conjunto de dados foi feita indiretamente pelos coeficientes de curtose e 
assimetria. Resultados: Os resultados encontrados através dos dados obtidos na coletas dos 
dezenove pluviômetros referentes aos meses de janeiro a dezembro dos anos de 2013 a 2015, 
foi fundamental para estabelecer uma media da precipitação que ocorre dentro da cidade de 
Goiânia, houve uma grande variabilidade nos níveis de precipitação da cidade de Goiânia nos 
anos estudados. Os dados mostram que o comportamento pluviométrico é bastante variável 
em decorrência das diferentes regiões em que foram colocado os pluviômetros e pela diferença 
das estações durante os meses do ano. Pode-se notar também que a menor variancia e desvio 
padrao ocorreram justamente nos meses de setembro e dezembro. A curtose determina a 
curva platicúrtica do dado amostral. Conclusão: A distribuição da chuva durante os anos de 
2011 a 2015 apresentou grande variabilidade na cidade de Goiânia. Além das variações em 
decorrência das diferentes estações do ano, as disposições em que se encontravam os 19 
pluviômetros influenciaram diretamente nesta variação. 

Palavras-chave: Hidrologia urbana, séries temporais, precipitações acumuladas 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 124 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

CENTRO INTEGRADO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA 
JÚLIA RIBEIRO MARQUES MACHADO, EMANUEL BELISÁRIO DA CUNHA SALES  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Entre os maiores desafios que o Brasil enfrenta com a saúde pública está o 
câncer. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o número de mortes no país 
por conta da doença aumentou 31% desde 2000 e chegou a 223,4 mil pessoas por ano no final 
de 2015. Crianças e adolescentes, que têm o câncer como principal causa de morte (Instituto 
Nacional de Câncer ¿ INCA), merecem atenção ainda maior. Objetivo: O Centro Integrado de 
Oncologia Pediátrica será uma instituição pública de saúde que servirá como um apoio à ala 
pediátrica do Hospital Araújo Jorge. Oferecerá serviços de diagnóstico e exames; tratamentos 
de quimioterapia e radioterapia e apoio às crianças e jovens com câncer e seus 
familiares. Método: Os principais norteadores da implantação do edifício foram a insolação, 
ventos dominantes, topografia, entorno e setorização. O edifício foi posicionado de forma que a 
sala de quimioterapia fique na fachada leste, apreciando a insolação da manhã. O setor de 
diagnóstico, por não possuir muitas aberturas, ventilação e iluminação naturais, foi posicionado 
na fachada oeste, onde a insolação é intensa. Os confortos térmico, acústico e lumínico foram 
obtidos através de grandes jardins internos com aberturas na laje, o paisagismo ao redor da 
edificação, a utilização de brises e do telhado termoacústico. O paisagismo foi integrado ao 
edifício, de forma que os pacientes e seus acompanhantes sintam-se acolhidos pelo 
local. Resultados: O edifício é composto por dois blocos principais: o social, no nível mais 
baixo, e o de serviço, dois metros acima. Os blocos foram posicionados de forma que 
acompanhassem as curvas de nível, evitando grandes movimentações de terra. Foi feito um 
muro de arrimo na parte central do terreno, entre os blocos, onde está a circulação vertical: 
escada, rampa e duas plataformas elevatórias verticais. O estacionamento foi dividido entre os 
blocos: 23 vagas para funcionários do Centro Integrado de Oncologia Pediátrico e 71 vagas 
para visitantes. Um espaço multifuncional, que pode receber palestras, eventos beneficentes, 
reuniões, etc. foi posicionado ao lado do estacionamento social e próximo ao acesso principal 
do edifício. Conclusão: É comprovada a necessidade de um equipamento de saúde para 
crianças e adolescentes com câncer na cidade de Goiânia. Portanto, que seja um ambiente 
agradável e acolhedor, que faz esses momentos de sofrimento se tornarem menos 
desagradáveis. Assim nasceu o Centro Integrado de Oncologia Pediátrica. 
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CENTRO LIVRE DE ARTES E MUSEU DE ARTE DE GOIÂNIA: UMA PROPOSTA 
ARQUITETÔNICA PARA NOVOS LUGARES 

ANA LUÍZA NAME RIBEIRO BARBOSA, PEDRO HENRIQUE MAXIMO PEREIRA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Este trabalho refere-se a um estudo de viabilidade de transferência de duas 
instituições de artes do município de Goiânia: o Museu de Arte de Goiânia (MAG) e o Centro 
Livre de Artes (CLA). Atualmente, elas se encontram no Bosque dos Buritis, em um único 
edifício, no Setor Oeste. A proposta, no formato de um projeto de arquitetura, visa suprir a 
crescente demanda de estudantes e visitantes que sua atual estrutura não 
comporta. Objetivo: 1) Propor mudança de edifícios do MAG e CLA; 2) apresentar soluções 
técnicas para o acervo e exposições permanentes e temporárias do MAG; 3) apresentar 
soluções técnicas para aulas de artes (dança, música e artes plásticas), bem como espaços de 
apresentação e residência artística para o CLA. Método: 1) Estudos e análise do tema Cultura 
e Educação na esfera da arte-educação, a partir de uma revisão da literatura; 2) Análise da 
demanda de Goiânia voltada para a arte-educação; 3) Estudos de Caso (Museu Rodin, 
Salvador-BA; Museu Real Ontario, Toronto, Canadá e Praça das Artes, São Paulo-SP); 4) 
Diagnóstico dos lugares e das instituições escolhidas para intervenção através de dados 
históricos, atuais e através de dados bibliográficos, mapas, imagens e análise in loco; 5) 
Desenvolvimento dos projetos do MAG e do CLA através de plantas, cortes, fachadas, 
perspectivas e os detalhamentos necessários. Resultados: O CLA possui capacidade para 
1000 alunos, no entanto, atende a 1584. Propõe-se transferi-lo para a quadra 8, no Setor 
Central. A sede do edifício se localizaria no Edifício do Grande Hotel, que será preservado, e 
para comportar a demanda atual e futura, propõe-se a construção de anexos, intervindo 
também em outros lotes. Estipula-se um novo teatro, galerias e apartamentos para residentes 
artísticos. O MAG atende a 25000 pessoas/ano, baixo fluxo em vista do acervo que esta 
instituição possui (1042 obras). Propõe-se sua alteração para o Edifício da Assembleia 
Legislativa de Goiás, também localizado no bosque. Neste novo lugar, a instituição estaria 
preparada para receber em média 5 vezes mais visitantes devido ao seu amplo espaço 
físico. Conclusão: Os projetos de intervenção foram desenvolvidos pensando na necessidade 
de melhorar a visibilidade e o alcance das instituições. Apesar de serem referência em Goiânia, 
o CLA e o MAG estão atualmente longe de atingir um grande público, devido ao seu espaço 
físico atual (pequeno porte) e localidade. A proposta foi criada para solucionar estes 
empecilhos proporcionando-as um destaque maior e significativo no âmbito municipal. 
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CIRURGIA BARIÁTRICA E MICROBIOTA INTESTINAL: O QUE HÁ POR TRÁS DESSA 
RELAÇÃO? 

GRAZIELLE SARMENTO DURANTE, DANIELA CANUTO FERNANDES ALMEIDA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A prevalência da obesidade tem crescido nos últimos anos, sendo que diversos 
tratamentos para esta doença têm sido estudados e aplicados. Quando os tratamentos 
convencionais não forem eficazes, e na presença de outras co-morbidades, a cirurgia bariátrica 
pode ser indicada. Esta cirurgia promove grandes rearranjos no trato gastro-intestinal, e tem 
sido investigada quanto às alterações que provoca na microbiota intestinal e, 
consequentemente, nos parâmetros metabólicos após a cirurgia. Objetivo: Avaliar os efeitos 
dos diversos tipos de cirurgias bariátricas na microbiota intestinal e suas implicações 
metabólicas. Método: Foi realizada busca bibliográfica nas bases de dados PubMed, Web of 
Science e Scopus, recuperando artigos originais dos últimos 3 anos, utilizando as seguintes 
palavras-chave: gut microbiota, gut microbiota composition, gastric surgery, metabolic surgery, 
bariatric surgery. Os artigos selecionados foram submetidos à critérios de inclusão e exclusão 
considerando o tipo de população, o tipo de estudo, os desfechos encontrados e o 
delineamento experimental. Os artigos foram analisados de forma crítica e, posteriormente, os 
resultados foram tabulados descrevendo o tipo de cirurgia, o delineamento experimental, os 
resultados principais e os mecanismos que explicam as alterações 
encontradas. Resultados: Foram incluídos 20 artigos. Mudanças mais frequentes da 
microbiota após cada cirurgia, em humanos: Gastrectomia em Manga: aumento de 
Bacteroidetes, redução de Actinobacteria (fil.), aumento de Bulleidia (gen.) e A. Muciniphila 
(esp.); Y-de-Roux: redução de Bacteroidetes, aumento ou redução de Firmicutes, aumento de 
Proteobacteria e Actinobacteria (fil.), Prevotella (clas.) e Bacteroides (gen.); Bypass 
Biliointestinal: aumento de Lactobacillus, Streptococcus e Megasphaera (gen.). Em animais: 
Gastrectomia em Manga: aumento de Bacteroidetes, redução de Firmicutes (fil.); Y-de-Roux: 
aumento de Proteobacteria (fil.) e Gammaproteobacteria (clas.); Bypass Duodenal-jejunal: 
aumento de Firmicutes e Proteobacterias, redução de Bacteroidetes (fil.). Conclusão: Alguns 
mecanismos relacionados às mudanças na microbiota após as cirurgias foram: restrição 
calórica, alteração de hormônios endócrinos e digestão incompleta de alimentos. Cirurgias que 
promovem grandes rearranjos anatômicos provocam maiores mudanças na microbiota e nos 
parâmetros metabólicos. Contudo, mais estudos devem ser realizados para melhor elucidar a 
relação de causalidade entre os efeitos destas cirurgias na microbiota intestinal, a perda de 
peso e a melhora dos parâmetros metabólicos. 
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CLIMA ORGANIZACIONAL COMO VANTAGEM COMPETITIVA: ESTUDO DE CASOS 
MÚLTIPLOS EM INDÚSTRIAS DO POLO INDÚSTRIAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA, 

GOIÁS. 
WANESSA ROSA MARQUES, TEREZA CRISTINA P DE L OLIVEIRA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O presente artigo faz uma abordagem sobre o tema clima organizacional por meio 
de um estudo múltiplo de casos referente a três indústrias de diferentes segmentos instaladas 
no Polo Industrial de Aparecida de Goiânia - Goiás. O clima analisado, baseia-se na percepção 
dos funcionários a respeito de sete indicadores, a saber: relacionamento e liderança; 
desenvolvimento profissional; imagem da empresa; ambiente físico de trabalho; comunicação e 
remuneração. Objetivo: O artigo tem como objetivo geral conhecer o Clima Organizacional e 
compreender a percepção coletiva dos empregados, por meio da visão de suas políticas, 
gestão, estrutura, sistemas, processos, qualidade de vida, valores que visa facilitar a satisfação 
e bem-estar e o grau de confiança. Método: A metodologia utilizada foi pesquisa de campo a 
partir de visitas in loco e aplicação de questionário estruturado aos colaboradores dos setores 
operacionais e administrativos. O campo da ciência utilizado na pesquisa é interdisciplinar. O 
clima organizacional analisado baseia-se em sete indicadores, a saber: relacionamento e 
liderança; desenvolvimento profissional; imagem da empresa; ambiente físico de trabalho; 
comunicação e remuneração. A confiabilidade das informações é de 95% e 5% é a margem de 
erro. O questionário auto preenchível e sem identificação individual, constituiu-se no 
instrumento básico de coleta de dados. A pesquisa obteve um total de 305 
respondentes. Resultados: Os resultados permitem medir o nível de satisfação e a qualidade 
de vida no trabalho, identificando pontos a serem melhorados e auxiliando na tomada de 
decisão. Fica evidente que os funcionários das empresas pesquisadas estão satisfeitos com as 
políticas aplicadas, ainda que em alguns pontos há a necessidade de ajustes visando melhorar 
cada vez mais a condição de trabalho e prevenir a rotatividade. Conclusão: A pesquisa 
delineou o clima organizacional das empresas apresentadas, destacando as forças e 
fraquezas, e baseando-se nesse estudo, é possível compreender e corrigir as principais 
carências bem como manter o que tem gerado resultado positivo. Promover um clima 
organizacional adequado é fundamental para a prestação de um serviço de qualidade. Os 
resultados esperados foram alcançados e a problemática do estudo foi respondida, 
demonstrando que as empresas possuem um clima favorável e propício. 
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COBRANÇA DIFERENCIADA EM INGRESSOS DE CASAS NOTURNAS COM BASE NO 
GÊNERO DO CONSUMIDOR E SUA PRINCIPIOLOGIA. 

LARISSA LUDMILA SANTANA OLIVEIRA, LARISSA LUDMILA SANTANA OLIVEIRA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Primeiramente a pesquisa colacionou a primeira discussão sobre o tema 
enfrentado pelo judiciário, na segunda parte foram expostos os princípios que norteiam a 
matéria e ao final a preponderância dos princípios constitucionais, esclarecendo quais devem 
prevalecer no caso concreto; a discriminação positiva à luz do princípio da igualdade e como a 
prática comercial é causa de objetificação do corpo feminino. Objetivo: Por tratar-se de tema 
não regulado pelo ordenamento jurídico e diante da sua relevância social, a pesquisa visa 
incentivar outros estudos mais perspicazes, dando subsídios para futura complementação 
jurídica e/ou pacificação do tema. Método: Em face da prática comumente adotada por 
empresários em cobrar distintamente de homens e mulheres com base exclusivamente no 
gênero, inicialmente foi exposta a primeira discussão jurídica sobre o tema no judiciário, logo 
mais foram colacionados os princípios que norteiam o tema e ao final fora elencados os 
motivos que dão margem a causa de objetificação do corpo feminino e como esta prática 
comercial é causa de objetificação da mulher. Resultados: Restou demonstrado como a 
prática costumeira de cobrar mais barato ou até mesmo oferecer a gratuidade às mulheres nos 
ingressos de eventos festivos é forma de objetificação do corpo feminino, e sendo assim, viola 
a dignidade feminina e a igualdade de gênero. Conclusão: Conclui-se que o mercado 
considera a mulher como um produto que pode ser usado como insumo para obter vantagens 
econômicas. A forma mais racional de remediar essa desigualdade injustificável não é 
admitindo preços mais baixos para as mulheres, e sim obedecendo aos preceitos fundamentais 
da Constituição Federal. 
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COMPARAÇÃO ENTRE DOIS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO POSTURAL EM 
ACADÊMICAS DE FISIOTERAPIA 

NATHALIA RODRIGUES OLIVEIRA, GABRIELLY CRAVEIRO RAMOS  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Há vários métodos de avaliação postural, dentre eles: avaliação visual, que pode 
ser feita com o Instrumento de Avaliação Postural (IAP) e a avaliação por fotogrametria 
computadorizada, feita com softwares como o Software para Avaliação Postural. A avaliação 
postural visual é aplicável em qualquer ambiente e exige poucos recursos. Porém, poucos 
estudos avaliaram sua concordância com um método objetivo como a avaliação por 
fotogrametria. Objetivo: O presente estudo teve como objetivo comparar dois instrumentos de 
avaliação postural em acadêmicas de fisioterapia. Método: Participaram do estudo 10 
acadêmicas de fisioterapia que responderam uma ficha de perfil sociodemográfico e foram 
avaliadas visualmente por uma examinadora que preencheu um Instrumento de Avaliação 
Postural (IAP). Logo após, foram fotografadas nas vistas anterior, posterior e lateral, seguindo 
as recomendações do protocolo SAPO (Software para Avaliação Postural). Os dados foram 
analisados com estatística descritiva por meio do programa SPSS versão 20.0. Resultados: A 
média de idade das participantes foi de 21,6 anos, brancas/pardas (50%), solteiras (90%) e 
60% praticavam atividade física regular. De 11 itens avaliados nos dois instrumentos, somente 
quatro tiveram concordância entre si, acima de 50%, sendo eles: alinhamento horizontal da 
pelve (100%), joelho direito (60%), joelho esquerdo (50%), ângulo do joelho 
(60%). Conclusão: Diante dos resultados, pode-se afirmar que os dois instrumentos quando 
utilizados de forma separada demonstram boa confiabilidade, porém quando comparados entre 
si demonstraram baixa concordância entre os itens avaliados, sendo que no total de 11 itens 
somente 4 tiveram concordância maior ou igual a 50%. 
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COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE NOZES E SEMENTE COMESTÍVEL E EFEITOS NO PERFIL 
LIPÍDICO E CONTROLE DE PESO CORPORAL: REVISANDO AS EVIDÊNCIAS 

CIENTÍFICAS 
MIKAELLY LUIZ SILVA, DANIELA CANUTO FERNANDES ALMEIDA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: As nozes e sementes comestíveis são ricas em nutrientes, como gorduras 
insaturadas, proteínas, fibras, minerais, dentre outros, e seu consumo tem sido associado à 
melhora do perfil lipídico e manutenção do peso corporal. Neste contexto, vários estudos têm 
sido conduzidos para investigar os efeitos deste consumo na redução dos fatores de risco de 
doenças crônicas não transmissíveis. Objetivo: Revisar a composição química de nozes e 
semente comestível e os efeitos de seu consumo sobre o perfil lipídico e a manutenção do 
peso corporal. Método: A busca bibliográfica foi realizada na base PUBMED. Cabe destacar 
ainda que também foram utilizadas referências de artigos recuperados nas bases de dados, a 
fim de ampliar a busca sobre o tema. A composição nutricional das nozes e da semente de 
baru foi apresentada utilizando-se a média dos dados obtidos nos artigos revisados, a partir da 
tabulação destes no programa Excel versão 2007. Após a seleção nas bases, realizou-se a 
leitura dos artigos na íntegra, com a avaliação crítica dos objetivos, metodologia utilizada e 
relevância para o presente estudo. Resultados: Sobre o perfil lipídico, observou-se que o 
consumo de noz, castanha de caju e semente de baru parece ter efeitos positivos na redução 
de colesterol total, LDL e não-HDL-c. A inclusão da amêndoa na dieta é bastante interessante, 
sendo uma boa fonte de ácidos graxos monoinsaturados, reduzindo, principalmente, níveis 
séricos de colesterol total e LDL-c. O pistache e a castanha do Brasil destacam-se pela 
redução de colesterol total e LDL-c, e podem auxiliar no aumento do HDL-c. A adição de avelã 
na dieta também é uma boa alternativa, pois seu consumo está associado a diminuição de 
colesterol, LDL-c e da relação HDL/LDL-c, além de aumentar apoA. Quanto a composição 
corporal, todas as nozes estudadas auxiliam na manutenção do peso. Conclusão: Nozes e 
sementes comestíveis são alimentos ricos em nutrientes, sobretudo lipídios, proteínas, fibras e 
minerais. Observou-se melhora do perfil lipídico com o consumo de todas as nozes e da 
semente comestível. Todas auxiliaram na manutenção do peso. Entretanto, os estudos 
analisados não demonstraram consenso quanto à quantidade a ser consumida de cada noz ou 
semente. Vale destacar que ainda há pouca evidência científica sobre o efeito do consumo da 
semente de baru no perfil lipídico e no peso. 
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CONCEPÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR UTILIZANDO PÉROLAS DE 
POLIESTIRENO EXPANDIDO 

DIVINA JÉSSICA SOUZA DE FREITAS, JANAINA DAS GRACAS ARAUJO  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Buscando alternativas para a redução do déficit habitacional nacional, foram 
produzidos blocos de alvenaria não estrutural utilizando esferas de Poliestireno expandido 
contíguo ao Espumígeno em uma matriz cimentícia, os quais foram submetidos à ensaios de 
resistência à compressão, densidade de massa seca aparente, absorção de água conforme as 
normas de metodologia de ensaio NBR 5739 (ABNT, 2007), NBR 13440 (ABNT, 2013b) e NBR 
12118 (ABNT, 2014), resistência à altas temperaturas e custo unitário Objetivo: Desenvolver 
um bloco celular com adição de esferas de Poliestireno Expandido de baixo custo que atenda 
às especificações mínimas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Método: A 
metodologia utilizada neste trabalho consistiu em determinar um objeto de estudo, analisar 
variáveis que podiam ocasionar alterações no objeto e definir formas de controlá-las, isto a fim 
de se alcançar as propriedades desejadas para o objeto de estudo. Utilizando esses princípios, 
A escolha desse tipo de abordagem surgiu do interesse de, a partir de experimentos, entender 
melhor o processo de manipulação e controle dos blocos leves com adição de Poliestireno para 
um melhor desenvolvimento de um traço de baixo custo que atenda às especificações 
necessárias para a sua aplicação/aderência no mercado construtivo. Resultados: Apresentou 
os subsequentes resultados: resistência à compressão admissível, 39,09% mais leve que o 
bloco convencional, absorção de água 8,30% acima do aceitável, custo unitário superior ao do 
bloco convencional, mas inferior ao bloco de concreto celular autoclavado. Conclusão: O bloco 
com a inserção de EPS tem aproximadamente um custo 43,62% menor que o bloco 
autoclavado e densidade 39,1% menor que os blocos convencionais, tornando a sua produção 
e aplicação viável para alvenarias internas. 
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CONHECIMENTO DE ACADÊMICOS DA SAÚDE SOBRE A ATUAÇÃO DO 
FISIOTERAPEUTA EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 

LUANA CRISTINA BARBOSA E ALVES, VALERIA RODRIGUES COSTA DE OLIVEIRA, 
CLAYSON MOURA GOMES, LUIZA PARREIRA THOMMEN  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um espaço dinâmico, por ser um ambiente 
de contínuas inspeções são necessários cuidados ao paciente crítico em diferentes 
competências. Portanto existe a necessidade da equipe multidisciplinar para a assistência 
contínua do paciente, na qual se insere o fisioterapeuta. Objetivo: Identificar o nível de 
conhecimento de acadêmicos da área da saúde da Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
acerca do papel do Fisioterapeuta na equipe multiprofissional de Unidades de Terapia Intensiva 
e o grau de importância atribuída ao mesmo. Método: Trata-se de um estudo quantitativo do 
tipo transversal e descritivo, com 73 acadêmicos dos cursos de Enfermagem, Medicina e 
Nutrição. Foi utilizado como instrumento um questionário elaborado pelas pesquisadoras 
especificamente para o presente estudo. Na análise estatística foi utilizado o software 
Graphpad prism versão 5.0 onde foi analisada a significância do questionário aplicado no 
estudo com o Teste T student pareado paramétrico, definiu-se para o estudo um nível de 
significância de p<0,05. Resultados: Verificou-se que somente os acadêmicos do curso de 
Medicina tiveram resultados significativos em relação aos demais cursos, acerca das condutas 
do fisioterapeuta, porém foi satisfatório o resultado dos outros cursos considerando a média de 
acertos acima de 60%. Foi considerada muito importante a presença do fisioterapeuta na 
equipe multiprofissional da UTI. Conclusão: Evidenciou-se que os acadêmicos possuem um 
bom conhecimento em relação à atuação do fisioterapeuta na UTI, porém condutas 
importantes tiveram pouco reconhecimento demonstrando que ainda há espaços para uma 
maior integração entre os cursos. 
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CONTRIBUIÇÕES DA FONOAUDIOLOGIA PARA OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 
ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO 

DANIELLE CRISTINA RIOS DE AMORIM, MARILIA RABELO HOLANDA CAMARANO  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A questão da qualidade de vida no trabalho e a saúde do trabalhador, está 
aumentando cada dia mais e compreende práticas interdisciplinares e interinstitucionais. No 
sentido de padronização, tanto para o trabalhador quanto para o empregador, em 8 de junho 
de 1978, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) aprovou a Portaria nº 3.2141, que criou as 
Normas Regulamentadoras (NRs) pertinentes a Segurança e Medicina do Trabalho, com temas 
e questões diversificadas. Objetivo: Discutir a inserção da fonoaudiologia, no âmbito da saúde 
do trabalhador de forma colaborativa e informativa em parceria com os Serviços Especializados 
em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT). Método: Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa do tipo bibliográfica, com avaliação crítica das evidências disponíveis 
sobre o tema, bem como o status do conhecimento investigado e a identificação de lacunas 
que direcionam para o desenvolvimento de pesquisas futuras. Utilizou-se para a busca dos 
artigos as bases de dados do portal de periódicos da CAPES, BVS, Bireme e Scielo além de 
literatura existente e documentos oficiais segundo a legislação vigente. Resultados: Após a 
análise dos artigos, observou-se que 44% dos artigos estavam relacionados a audição, 31% a 
voz, 25% a assuntos interligados (prática fonoaudiológica, fonoaudiologia e saúde pública, 
riscos ocupacionais, vias respiratórias, biossegurança, saúde mental, funções vestibulares e 
zumbido). Percebeu-se que os riscos ambientais, biológicos, químicos e físicos podem 
acarretar problemas de suma importância na vida do trabalhador, comprometendo o aspecto 
biopsicossocial e interferindo diretamente em seu contexto social e 
ocupacional. Conclusão: Portanto, este estudo conclui que a fonoaudiologia contribui na 
identificação de fatores e condições que podem desenvolver os distúrbios da comunicação, e 
ainda possibilita medidas prioritárias e efetivas para melhorias nos ambientes de trabalho e 
eliminação de ocorrências que interferem na manifestação de doenças relacionadas à 
comunicação no ambiente de trabalho. Dessa forma, desenvolve situações que favorecem a 
redução e eliminação de riscos laborais e colabora na interação do indivíduo em se 
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CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO CURRICULAR EM SAÚDE PÚBLICA NA FORMAÇÃO DE 
FISIOTERAPEUTAS 

HOSANA THAYNARA DE PÁDUA, VALERIA RODRIGUES COSTA DE OLIVEIRA, LANA SÁ E 
SILVA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A Fisioterapia é uma Ciência da Saúde que abrange realização de métodos, 
técnicas e procedimentos terapêuticos, aplicados diretamente ao paciente, tendo o objetivo de 
prevenir e tratar lesões cinéticas funcionais, sendo decorrentes de traumas e de doenças, 
através de mecanismos terapêuticos. Com isso, o fisioterapeuta tem autonomia e qualificação 
para executar diversas tarefas, como avaliar, diagnosticar, educar e tratar o paciente (ALVES, 
2014; MAIA et al., 2015). Objetivo: Com isso o objetivo da pesquisa foi estudar a contribuição 
do estágio curricular supervisionado em Saúde Pública na formação dos alunos concluintes de 
um curso de Fisioterapia de Goiânia - Goiás Método: Foi realizado um estudo quali-quantitativo 
com os acadêmicos do curso de Fisioterapia da Pontifícia Universidade Católica de Goiás ¿ 
PUC Goiás. A amostra foi composta de 14 acadêmicos, que representam 100% dos estudantes 
que atendiam aos seguintes requisitos: concluíram e foram aprovados na disciplina de Estágio 
Supervisionado em Saúde Pública no último semestre de 2016 e primeiro semestre de 2017, 
que estavam regularmente matriculados e de ambos os sexos. O referido estágio tem 
supervisão direta de um docente da instituição, sendo desenvolvido em grupos de no máximo 
seis alunos, de segunda a sexta-feira, em 45 dias de atividade, totalizando uma carga horária 
de 150 horas. Resultados: A população foi composta por 14 alunos, onde desses 100% 
responderam ao questionário, sendo 73,3% do sexo feminino e 26,7% do sexo masculino. 
Quanto a faixa etária, variou entre 21 a 32 anos, sendo a média de 24 (± 3,37) anos; 71,4% 
eram procedentes de cidades do interior do estado de Goiás e 28,6% da capital goiana. 
Primeiramente os alunos avaliaram a importância do estágio em Saúde Pública na sua 
formação acadêmica. A pergunta foi respondida por todos os alunos e a maioria classificou 
como elevada importância (96,1%) e um aluno classificou como média importância 
(3,9%). Conclusão: Conclui-se que os acadêmicos do Curso de Fisioterapia da PUC Goiás 
reconhecem a importância do estágio curricular em Saúde Pública e que o mesmo contribuiu 
positivamente para a sua formação, principalmente no que se refere à mudança de paradigma 
da profissão, de atuação na reabilitação para atuação na prevenção e promoção da saúde. 
Acreditam estar mais preparados para o estágio no último ano do curso e que o mesmo 
possibilitou conciliar a teoria e a prática. 
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CRI.TE: UMA PLATAFORMA PARA ENSINAR LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO PARA 
CRIANÇAS 

PAULO CESAR DE MENDONÇA PEREIRA, LUCILIA GOMES RIBEIRO  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A tecnologia está evoluindo e entrando em todo aspecto da vida. Com isso em 
mente, aqueles que conseguem ter um entendimento melhor de como é feito para um 
programa agir de determinada maneira, conseguem melhor usar as tecnologias que o rodeia. 
Este trabalho visa ensinar para crianças a lógica da programação para auxiliar nessa 
integração da tecnologia no seu dia-a-dia. Entendendo que crianças gostam de aprender 
brincando foi elaborado uma plataforma que usa jogos para ensinar 
programação. Objetivo: Desenvolver uma plataforma que auxilie na aprendizagem da 
programação, apresentando as estruturas da lógica de programação de uma maneira mais 
visual. Método: Quando é trabalhado a lógica da programação, geralmente, começa com a 
explicação da estrutura, depois parte para a prática e seguem em frente. Vendo que essa 
forma de trabalhar pode não ser a mais adequada para todos, foi pensado então numa forma 
de tornar esse aprendizado mais lúdico. Outros projetos como o Scratch e Human Resource 
Machine traz esse lado mais lúdico para a programação através de uma forma chamada, 
programação em blocos. Com isso, o foco do Cri.te é ser uma plataforma onde é possível 
aprender brincando. O jogo funciona com a ideia de labirintos na medida que vai passando de 
níveis vai se adquirindo uma nova representação da estrutura de programação trabalhada 
naquele nível. Resultados: O aplicativo desenvolvido está fazendo uso de labirintos para 
simular as estruturas da lógica da programação. Possui armadilhas ao longo do trajeto para ir 
tornando os caminhos mais aleatórios. Ao longo do jogo tem ajudas que vão guiando o jogador 
no seu percurso pela simulação da estrutura. O jogo está separado em 3 níveis, inicialmente, 
para simular as três estruturas principais: sequencial, condicional e repetição. Conclusão: Ao 
longo desse projeto desenvolvendo a plataforma para ensinar a lógica de programação para 
crianças foi possível observar e buscar compreender como o jogo pode ser usado como uma 
ferramenta na aprendizagem. 
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CROMOSSOMOS METAFÁSICOS DE BOVINOS: DA CULTURA CELULAR AO 
PAREAMENTO CROMOSSÔMICO COM AUXÍLIO DOS BANDEAMENTOS C E GTG 
JALLYS HENRIQUE DA COSTA, ALEX SILVA DA CRUZ, SABRINA SARA MOREIRA 

DUARTE, ANDRÉIA PIRES AMANCIO  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A bovinocultura brasileira se sobressai no cenário mundial do agronegócio. O 
Brasil apresenta o segundo maior rebanho efetivo do mundo, com cerca de 217.514.678 
milhões de animais (IBGE, 2016). A exportação de carne ocorre para mais de 180 países. No 
Brasil, a bovinocultura amplifica e garante lucratividade em duas atividades: a produção de 
carne e leite. Essas duas juntas somam um valor bruto estimado em 67 milhões de reais 
(REVISTA AGROPECUÁRIA, 2014). Objetivo: Realizar cultura de Linfócitos T buscando a 
obtenção de cromossomos metafásicos com qualidade para a aplicação do bandeamento GTG 
e C. Fazer bandeamento C e GTG para posterior elaboração do pareamento cromossômico de 
bovinos. Método: O grupo teste foi constituído de dois animais selecionados do Campus II da 
Escola de Ciências Agrárias e Biológicas da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Este 
grupo foi constituído por um bovino macho da raça Holandesa com idade de 26 meses e um 
bovino fêmea da raça Girolando com idade de 42 meses. As amostras biológicas foram obtidas 
mediante a coleta de 3 mL de sangue periférico dos animais selecionados, sendo armazenadas 
em tubos estéreis e heparinizados para uma melhor estabilidade celular. Este procedimento faz 
parte do projeto intitulado "ATUALIZAÇÃO DE PROTOCOLOS DE CITOGENÉTICA 
APLICADOS AOS ANIMAIS DE PRODUÇÃO" de protocolado sob o CEUA nº 
7350171017. Resultados: Os resultados das culturas de linfócitos T foram satisfatórios para a 
promoção dos bandeamentos C e GTG. Ao todo foram realizadas culturas de dois bovinos (um 
macho e outro fêmea) em duplicata. Os valores médios do índice mitótico para todas as 
culturas foram de 10% com um desvio de ± 5%. Na literatura consultada, os primeiros relatos 
de estudos genéticos em bovinos foram realizados por Melander (1959) e evidenciados nos 
estudos de Tambasco (1976). Estes estudos apresentavam o objetivo central à visualização 
dos cromossomos de bovinos. Atualmente, o consenso para observação de cromossomos 
bovinos, quando livres de alterações visíveis, é a observaçao de um número haplóide de n = 30 
cromossomos para ambas as subespécies. Conclusão: Os bandeamentos C e GTG são 
importantes ferramentas para os estudos de cromossomos, sobretudo os de bovinos. A 
semelhança dos cromossomos do contingente autossômico foi possível ser observada pelo 
emprego destes bandeamentos. Contudo, o bandeamento GTG é suficientemente capaz de 
auxiliar no perfilhamento homologo dos cromossomos. 
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CUIDADOS PALIATIVOS: CONHECIMENTO DOS ACADÊMICOS DE FISIOTERAPIA 
UÉLIDA DE ALVARENGA COÊLHO, VALERIA RODRIGUES COSTA DE OLIVEIRA, VALERIA 

RODRIGUES COSTA DE OLIVEIRA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Os cuidados paliativos são medidas de conforto oferecidas por uma equipe de 
saúde multiprofissional, com o objetivo de amenizar sintomas desagradáveis e incapacitantes 
provocados pela progressão de uma doença e/ou por seu tratamento. Há uma escassez de 
estudos que descreve o nível de conhecimento de acadêmicos de Fisioterapia quanto aos 
cuidados paliativos, tornando relevante analisar de que forma os profissionais estão sendo 
preparados durante a graduação para atuar nessa área. Objetivo: Verificar os níveis de 
conhecimento e de interesse dos acadêmicos concluintes em Fisioterapia acerca dos cuidados 
paliativos. Método: Estudo descritivo e transversal, com abordagem quantitativa, amostra 
constituída por 62 acadêmicos dos 3 últimos períodos de Fisioterapia da PUC Goiás, que 
estavam regularmente matriculados no segundo semestre de 2017, e que obedeceram aos 
critérios de inclusão. O estudo foi executado de acordo com as normas da Resolução nº466/12 
do Conselho Nacional de Saúde, após ser aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da PUC 
Goiás. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram o Questionário Geral sobre 
Cuidados Paliativos - QGCP e o Questionário de Conhecimentos sobre Cuidados Paliativos - 
QCC, sendo que ambos foram adaptados pelas pesquisadoras. Os questionários foram 
aplicados em forma de entrevista, sempre pela mesma pesquisadora. Resultados: De um 
universo de 85 acadêmicos do curso de Fisioterapia que se encontravam matriculados nos 3 
últimos períodos do segundo semestre de 2017, 62 (72,94%) participaram da pesquisa. A 
amostra caracterizou-se com uma média de idade de 22,90±3,21 anos, com predominância do 
sexo feminino (87,1%), cursando em sua maioria o último período 
(45,2%). Conclusão: Constatamos que a maioria dos acadêmicos concluintes do curso de 
Fisioterapia da PUC Goiás possui nível de conhecimento insuficiente sobre os cuidados 
paliativos, embora demonstre interesse sobre o assunto. Tais dados apontam que, embora 
conteúdos relacionados ao tema estejam sendo contemplados em disciplinas da matriz 
curricular, os mesmos não garantem uma formação adequada. Sugere-se que debates sejam 
implantados junto às instituições de ensino para proporcionar uma melhor formação 
acadêmica. 

Palavras-chave: Cuidados Paliativos, Fisioterapia, Conhecimento 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 138 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

DEFICIÊNCIA DE VITAMINA D E OBESIDADE: REVISANDO AS EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS 
LOUISE REGINA ALVES, DANIELA CANUTO FERNANDES ALMEIDA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A transição nutricional, que é caracterizada pelas alterações no consumo 
alimentar e na composição corporal dos indivíduos, está relacionada às mudanças sociais, 
tecnológicas, culturais, demográficas e econômicas. Nesse sentido, há que se destacar que o 
número de pessoas com obesidade e deficiências em micronutrientes, como as vitaminas, 
sobretudo a vitamina D. Objetivo: Investigar as evidências científicas da relação entre 
deficiência de vitamina D com a obesidade, bem como o efeito da suplementação. Método: A 
pesquisa foi realizada utilizando-se as bases de dados PubMed, Web of Science e Scopus, e 
os limites, tipo de estudo (artigos originais e metanálises), idioma (inglês, espanhol e 
português) e o tempo de publicação (2012 a 2018). Resultados: Foram encontrados 12 artigos 
sobre a prevalência da deficiência de vitamina D em obesos, perfazendo uma participação de 
58.381 indivíduos. O efeito da suplementação de vitamina D na obesidade foi estudado em 9 
artigos. Nesses estudos os níveis de vitamina D foram correlacionados com variáveis 
antropométricas, como a circunferência da cintura, o Índice de Massa Corporal (IMC), a 
composição corporal e a circunferência da panturrilha. Conclusão: Observou-se uma alta 
prevalência de indivíduos obesos com deficiência de vitamina D. Houve uma correlação inversa 
entre os níveis séricos de vitamina D com a circunferência da cintura e o IMC. Entretanto, 
mostrou uma correlação direta entre a circunferência da panturrilha e os níveis séricos de 
vitamina D. A suplementação de vitamina D acarretou um aumento nos níveis séricos dessa 
vitamina, mas, no caso de indivíduos obesos, não foi suficiente para atingir os níveis séricos 
adequados. 
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DELAÇÃO PREMIADA: LEGALIDADE, VALIDADE E GARANTIAS 
RENÊ MENDONÇA DUARTE, MARINA RUBIA MENDONCA LOBO  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A Operação Lava Jato, que surgiu em março de 2014 e é considerada a maior 
operação no combate à corrupção já existente no Brasil, fez uso de um instituto polêmico no 
âmbito do direito processual brasileiro: a delação/cooperação premiada. Busca-se no presente 
artigo analisar a constitucionalidade do instituto e os perigos que norteiam o processo penal 
brasileiro com a ideia de "entregar para se beneficiar". Objetivo: O objetivo é analisar o 
instituto da delação premiada sob o viés constitucional e como interfere nas garantias 
fundamentais dos investigados, como a ampla defesa e o cumprimento do devido processo 
legal, bem como analisar o enquadramento da delação premiada sob o prisma social e 
ético. Método: A metodologia utilizada na elaboração do artigo envolveu o método dedutivo, 
com uma argumentação e contra-argumentação, bem como o método histórico, onde analisou-
se a evolução do instituto no decorrer da história e o método comparativo, que buscou analisar 
diversas partes do direito estrangeiro e uma possível aplicação no Brasil. Quanto às técnicas 
de pesquisa, estas forma documentais e bibliográficas, com a análise de obras jurídicas sobre 
os princípios constitucionais em estudo e as formas de interpretação, bem como de artigos e 
teses referentes às teorias em estudo e uma possível aplicação no Brasil. Resultados: O 
resultado obtido foi que a delação premiada, embora legal e revestida de eficácia probatória, 
deve ser utilizada como uma exceção no ordenamento jurídico brasileiro, recebendo críticas de 
inúmeros juristas, comparando-a com o sistema inquisitório e demonstrando uma "sede de 
aplicar punições". Analisou-se a constitucionalidade do instrumento, tal como a abrangência do 
cerceamento de direitos que vem sendo aplicado, institucionalizado e vangloriado pelo 
ordenamento jurídico brasileiro sob o crivo do combate à corrupção. Demonstrou-se a 
importância do instituto para o combate às organizações criminosas e o combate à corrupção, 
devendo, todavia, respeitar os direitos fundamentais dos investigados. Conclusão: Concluiu-se 
que embora a delação premiada tenha total validade jurídica e possa ser utilizada como meio 
probatório, deve cumprir todos os ditames do processo penal brasileiro. Ademais, analisou-se 
que embora não seja uma novidade no ordenamento jurídico brasileiro, diante das inovações 
do instituto e sua utilização cada vez mais frequente, é necessário um estudo interdisciplinar, 
relacionando não apenas o caráter jurídico, mas social e político do instituto. 
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DESEMPENHO DA REGIÃO DO NORDESTE GOIANO NO PERÍODO DE 2000 A 2016 
ROBERTA GLEICE DA COSTA ALVES, MAURO CESAR DE PAULA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Esta monografia avalia a Região do Nordeste Goiano possui uma participação 
ínfima no Estado de Goiás, porém apresenta-se em processo de crescimento e 
desenvolvimento, e demonstra a importância. E foi descrito algumas determinantes 
caucionaram esse distanciamento socioeconômico, busca-se analisar o desempenho dos 
indicadores em quatro categorias: aspectos demográficos; sociais; econômicos e 
financeiros. Objetivo: Objetivo geral é realizar uma análise descritiva e ampla do desempenho 
do da região de planejamento Nordeste Goiano entre os anos 2000 a 2016, abordando teoria 
desenvolvimentista, especificamente compreender o contexto histórico do Estado de Goiás e a 
região e analisar por meio de dados e gráficos Método: A metodologia a ser utilizada para 
realização da pesquisa se dará de duas formas, através de pesquisa bibliográfica e 
documental, a exemplos, monografias, dissertações, livros, artigos e teses impressas ou 
disponíveis no ambiente da internet, que tratem do tema e estejam relacionados ao problema 
em questão. Ainda serão usados materiais pertinentes à legislação do estado e que 
regulamentam as políticas públicas, relatórios de desempenho desenvolvimento regional, 
dentre outros, que proporcionaram os dados quantitativos e comportamentais referentes aos 
indicadores econômicos como PIB e PNAD. Resultados: Então a região do Nordeste Goiano 
está em processo de crescendo e o desenvolvimento vêm se firmando de forma gradativa, a 
partir de ações estabelecidas 62 por Programas Assistencialistas como Programa Nordeste 
Novo que tem investido em infraestrutura física e social e na criação de outras vantagens 
locacionais foram decisivos. A Região do Nordeste Goiano apresenta condições 
socioeconômicas favoráveis para a instalação de um processo duradouro, é que já está 
ocorrendo por meio de intervenção estatal. Pode-se sintetiza-los em seis grandes linhas ou 
programas: industrialização; Ecoturismo; APL¿s de Ovinocaprinocultura; APL¿s de Apicultura; 
APL¿s da Cachaça e Projeto de irrigação para Flores de Goiás. Conclusão: A concepção 
Cepalina e a Teoria Centro-Periferia explicam o que há com a região, e segundo Celso Furtado 
a economia agraria estava fardada a pobreza e o ponto-chave para uma economia se 
desenvolver e por meio do Estado. A região possui enormes demandas em todos os setores, o 
que torna dependente do setor público para conseguir atendê-las. As políticas públicas goianas 
no período de 2000 a 2016 vêm atuando em diversas áreas, na Região do Nordeste Goiano 
por meio das PPA¿s, que visam o desempenho. 
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DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA UTILIZANDO A LÓGICA FUZZY PARA 
REDUÇÃO DE ERROS NO PROCESSAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS 
HENDRIK AUGUSTO CANUTO, MARIA ISABEL DANTAS DE SIQUEIRA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O erro humano é causa de problemas na conferência de depósitos realizados nos 
caixas eletrônicos das instituições financeiras. A lógica fuzzy, ferramenta utilizada pela 
inteligência artificial, propõem compreender a forma como os seres humanos se expressam 
linguisticamente, auxiliando em tomadas de decisão. Pode ser aplicada na elaboração de 
métodos para prevenção de falhas humanas reduzindo os riscos operativos, prejuízos para a 
empresa e pressão psicológica sobre os colaboradores. Objetivo: Propor o desenvolvimento 
de um método de avaliação do erro humano em serviços de conferência de depósitos 
eletrônicos, utilizando a ferramenta fuzzy, buscando melhorias no ambiente laboral pela 
redução da pressão psicológica sobre os funcionários e evitar prejuízos à 
instituição. Método: A metodologia foi desenvolvida com base em estudos sobre aplicação da 
lógica fuzzy.. Pinto (2014), Moré (2004) e Nascimento (2010), estabelecem que o uso da lógica 
fuzzy para determinar a possibilidade do erro humano deve utilizar especialistas quando os 
atributos são representados por termos linguísticos e não numéricos. Deve ser elaborado 
Questionário de Identificação do Perfil de Especialista (QIPE) para definição do grau de 
pertinência de cada variável linguística. As respostas dos questionários devem gerar dados que 
estratificados e combinados resultam em um consenso. Com dos dados deve ser elaborado um 
modelo matemático que represente, interprete e mensure as respostas dos especialistas e os 
resultados na prática. Resultados: Após detectar, no processo, variáveis do erro humano, 
seleciona-se especialistas e estabelece-se o peso das respostas em função da experiência 
destes que deverão responder um QIPE, com perguntas sobre a relevância e influência das 
variáveis sobre a possibilidade de erro. Calcula-se através de média ponderal a relevância das 
variáveis. Elabora-se o modelo matemático contendo intervalo numérico das escalas de pesos 
e cálculos do número fuzzy triangular para termos linguísticos; com matrizes de união e 
interseção; coeficiente relativo; soma dos coeficientes de concordância relativa; grau de 
concordância relativa para cada especialista; coeficiente de consenso de cada especialista e 
determina-se o número fuzzy (a, m, b) para cada atributo. Conclusão: A lógica fuzzy é 
aplicável nos estudos de erro humano desde que seja estabelecido o modelo e os dados sejam 
comparados através de monitoramento dos erros no local onde o processamento acontece. 
Para isso deve-se aplicar um questionário antecipadamente coletando o estado psicológico dos 
operadores do sistema, aplicar o modelo, e compara-los aos erros detectados no dia. 
Estatisticamente verifica-se a validade do método e do modelo desenvolvido. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM MODEM PLC PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DE 
SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO A PIVÔ CENTRAL 

JEIEL MATIAS BARBOSA, ANTONIO MARCOS DE MELO MEDEIROS, BRUNNO MENEZES 
SEGATTI  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Para aprimorar o processo de irrigação é importante que o agricultor tenha 
controle sobre a quantidade de água utilizada, visando o uso consciente dos recursos hídricos 
dentro da agricultura e evitando o desperdício. O presente trabalho é voltado para a pesquisa 
na agricultura de precisão, onde pretende realizar o monitoramento das variáveis de um 
sistema de irrigação por pivô central, de forma controlar o consumo de água e energia elétrica 
através da análise dos dados colhidos em seus sensores. Objetivo: Desenvolver um sistema 
de monitoramento e controle em tempo real do sistema pivô central, coletando os dados dos 
sensores ao longo de sua estrutura e transmitido via rede elétrica até uma central de 
comando. Método: O projeto desenvolvido propõe-se a auxiliar na irrigação por aspersão 
utilizando o sistema pivô central, visando aumentar a eficiência que esta técnica oferece. Para 
atingir esse propósito foi utilizado o modem PLC da NXP modelo TDA5051AT(NXP, 2011), que 
possibilita a transmissão de dado via rede elétrica, aproveitando a infraestrutura elétrica que 
existe em um pivô central para transmitir as informações colhidas através dos sensores de 
vazão até uma central de comando. Para que se tenha êxito é necessário a construção de 
placas Shield para o quite didático arduino, com a finalidade da realização de 
experimentos. Resultados: Em testes realizados em laboratório, conseguiu-se êxito na 
transmissão via rede elétrica utilizando o protótipo desenvolvido ao logo deste trabalho. Ao 
realizar testes em Estação de Processo de Fluxo - LabVolt, a tensão de entrada foi variada 
utilizando o kit protótipo para realizar a comunicação com inversor, que trabalha de 0 a 5V. 
Obteve-se um resultado satisfatório, pois conseguiu realizar a transmissão utilizando o a 
estrutura da rede elétrica e fazer o controle semelhante do sistema pivô central utilizado em 
campo. Conclusão: Os experimentos realizados em laboratório mostram o correto 
funcionamento do Protótipo para a transmissão e recepção de dados, apesar de ainda não ser 
utilizado essa tecnologia em campo, os testes realizados em bancada deixam bastante 
otimista, pois os resultados foram dentro dos padrões de comunicação desejado. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM SEGUIDOR SOLAR UTILIZANDO CÉLULA FOTOVOLTAICA 
SAVIO DA SILVA CORDEIRO, LUDMILLA REIS PINHEIRO DOS SANTOS  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Apesar de apresentar grandes vantagens os sistemas fotovoltaicos encontram 
algumas limitações à sua popularização, tais como: A busca por fontes alternativas de energia 
com baixo custo de produção e alto rendimento frente fontes de energias tradicionais, motivam 
as pesquisas com o uso de seguidores solares, que são dispositivos que permitem posicionar 
os painéis voltados aos raios solares. Dessa maneira, com o rastreamento do sol, espera-se 
obter um melhor rendimento do sistema. Objetivo: Este trabalho objetiva construir um protótipo 
que utilizará uma célula fotovoltaica para captar energia solar e armazena-la em um banco de 
baterias. Além disso, será automatizado o movimento da placa para captar a quantidade 
máxima de radiação solar sobre a célula fotovoltaica. Método: O desenvolvimento do protótipo 
será dividido nas seguintes etapas: (a) planejamento, análise e montagem da estrutura física 
do projeto; (b) implementação do seguimento solar e armazenamento da energia obtida; (c) 
utilização da energia armazenada; e (d) testes e análise de resultados. Resultados: Verificou-
se que para implantar o sistema de seguimento solar, tem-se um custo que deve ser levando 
em conta na comparação do sistema estático. O processo de seguimento solar depende de 
sensores de luminosidade para o posicionamento da célula fotovoltaica. É necessário uma criar 
um sistema de leitura de corrente é tensão para efetuar a comparação entre os 
sistemas. Conclusão: Pode-se ou não obter ganho com o sistema de seguimento solar. Todos 
o sistema de seguimento solar depende do clima em que o se encontra exposto. O custo de 
implantação do seguimento solar pode ser muito alto, deixando assim o sistema inviável de se 
implantar. pode-se inserir mais sensores para melhor comparação do ambiente em que se 
encontra o sistema. O estudo de novas técnicas de captação solar é valido, pois os sistemas 
atuais tem um baixo rendimento. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM SIMULADOR SOLAR DE BAIXO CUSTO PARA FINS 
DIDÁTICOS 

CAROLINA MELO LINHARES, CARLOS AUGUSTO G MEDEIROS, ISADORA ALMEIDA 
SOARES  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O uso dos sistemas fotovoltaicos tem crescido de forma intensa nos últimos anos, 
tanto no mundo como no Brasil. Para acompanhar a evolução deste sistema é muito importante 
o estudo na Engenharia, trazendo uma base teórica e prática para a execução de projetos e 
processos. Diante disso, é importante obter e disseminar informações inovando com a melhor 
tecnologia disponível e desenvolvendo práticas didáticas. Objetivo: Este trabalho apresenta o 
desenvolvimento de um protótipo de um simulador solar de baixo custo, a fim de integrar uma 
futura disciplina de Sistemas Fotovoltaicos, no curso de graduação em Engenharia Elétrica, da 
Escola de Engenharia (EENG), da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Método: O 
protótipo teve como premissa inicial uma aplicação para fins didáticos, sem contemplar as 
exigências e normas técnicas de simuladores solares que visam certificações de equipamentos 
solares ou outros objetivos. Assim, desenvolveu-se um simulador para ambiente fechado em 
condições laboratoriais (indoor), o que evita impedimentos de ordem prática relativos ao 
ambiente externo para execução de experimentos, considerados desfavoráveis, tais como 
chuva, dias nublados, turno noturno. Para o protótipo foram utilizados os materiais: 4 lâmpadas 
halógenas de 500 W, 4 refletores, uma caixa de MDF 90 cm x 70 cm x 100 cm pintada no 
interior de cor branca. Medidores usados: 1 piranômetro Davis 6450, 1 termômetro 
infravermelho, 2 multímetros. Resultados: Foram feitos experimentos com 1 módulo 
fotovoltaico de 20 Wp. Com uma densidade de potência de radiação de 1052 W/m² obteve-se 
uma corrente curto-circuito de 1,21 A e tensão de circuito aberto de 21,8 V; com 571 W/m² 
obteve-se 0,65 A e 19,8 V. Isso mostra que os resultados foram coerentes e próximos aos 
valores nominais do módulo usado (1,24 A e 21,7 V, respectivamente) quando incidida a 
radiação artificial próxima a 1000 W/m²; e a corrente diminuiu de forma aproximadamente 
proporcional no segundo caso, enquanto que a tensão se alterou pouco, conforme o esperado. 
Outro ponto positivo é que os custos do simulador foram inferiores a R$ 
500,00. Conclusão: Os resultados iniciais se mostraram satisfatórios, o que possibilitará o uso 
deste simulador solar para execução de experimentos. As grandezas consideradas no estudo e 
outros itens fundamentais poderão ser combinados, ajustados, medidos e/ou calculados, como 
variáveis práticas, em ensaios didáticos a serem elaborados na continuação deste projeto, a 
fim de enriquecer de forma prática os estudos de sistemas fotovoltaicos. 
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DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PRODUTIVO E ECONÔMICO 
AVEPROD 

MARCELO FERNANDES DOS SANTOS, MARIA IVETE DE MOURA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O Brasil é o maior exportador e terceiro maior produtor de carne de frango do 
mundo. Desempenho esse que só é possível com auxílio das melhorias nos processos 
produtivos e utilização de tecnologias na produção e gestão da atividade. Diante dessa 
necessidade surge o software AVEPROD, buscando atender as necessidades dos produtores 
de frango de corte, disponibilizando informações de desempenho zootécnico e econômico dos 
lotes, juntamente com a realização de projeções produtivas e econômicas. Objetivo: O objetivo 
do presente trabalho foi desenvolver o software de gerenciamento produtivos e econômico de 
frangos de corte AVEPROD, que de forma simples e dinâmica, realiza o controle zootécnico, 
permitindo tomadas de decisões com base nas análises do histórico dos lotes 
produzidos. Método: O desenvolvimento do software foi realizado através de revisão 
bibliográfica e utilização da ferramenta de desenvolvimento Visual Studio 2017 da Microsoft, 
que ofereceu um ambiente de desenvolvimento avançado e integrado permitindo criar também 
aplicativos para sistemas operacionais como Windows, Android e IOS, bem como para 
aplicativos web modernos e armazenamento em nuvens. Resultados: Desenvolvimento 
completo do software AVEPROD, análise dos dados coletados em campo e produção de 
relatórios a partir de inserir os dados no software Desenvolvimento completo do software 
AVEPROD, análise dos dados coletados em campo e produção de relatórios a partir de inserir 
os dados no software, permitindo o desenvolvimento de estratégias e tomada de decisão diante 
dos indicadores produtivos e econômicos disponibilizados. Conclusão: O software AVEPROD 
é uma importante ferramenta de otimização para o gerenciamento de produção de frangos de 
corte. Através das informações geradas pelo software o produtor consegue melhorar resultados 
como a conversão alimentar, ganho de peso das aves e taxa de lotação. Estas características 
refletem diretamente na produção e lucro da propriedade produtora de frango de corte. 
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DIAGNÓSTICO E PROPOSTA DE ATUAÇÃO: UNIDADE DE ACOLHIMENTO RESIDENCIAL 
PROFESSOR NISO PREGO 

JÉSSICA DE OLIVEIRA COUTINHO ALBUQUERQUE, MARGARETH REGINA G V DE FARIA, 
JÉSSICA DE OLIVEIRA COUTINHO ALBUQUERQUE, BIANCA DE CAMARGO FERRO  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A Psicologia Comunitária tem como principais objetivos a construção de uma 
consciência crítica e uma identidade social e individual, privilegiando o trabalho com grupos. A 
Lei nº 8.069 de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
Medidas interventivas com objetivo de proteção à criança são aplicáveis sempre que os direitos 
forem violados. Os serviços de proteção social especial de alta complexidade são aqueles que 
garantem proteção integral. Objetivo: Possibilitar a compreensão da competências 
necessárias no exercício da atuação da Psicologia Social Comunitária. Além desse, realizar 
observações e entrevistas na Instituição de Acolhimento Niso Prego e elaborar um diagnóstico 
institucional, seguido de um projeto de intervenção. Método: Os participantes foram as duas 
estagiárias, as crianças acolhidas, de ambos os sexos, com a faixa etária entre 0 a 11 anos e 
11 meses. As crianças encontram-se em medida protetiva de Acolhimento Institucional, 
afastadas do convívio familiar por meio de decisão judicial (entrega espontânea, pais ou 
responsáveis dependentes químicos, negligência, mendicância, carência de recursos materiais 
e violência sexual e doméstica). Além, foi entrevistada a psicóloga da instituição. Neste estudo 
foram utilizados a observação no campo e a entrevista semiestruturada como instrumentos de 
pesquisa. Os dados foram obtidos através de mapeamento institucional, análise documental, 
observação de campo e entrevista semiestruturada, realizados no 
encontros. Resultados: Observou-se uma relação positiva entre: crianças-crianças, crianças e 
cuidadores, crianças e coordenação. Em relação as crianças abaixo de 06 anos, devido a alta 
demanda, em alguns momentos elas deixaram de ser atendidas, permanecendo chorando, 
comprometendo a relação e o desenvolvimento. A instituição oferece: ambiente e cuidados 
acolhedores, estrutura que oferece padrões de dignidade. As necessidade encontradas foram: 
necessidade de planejamento com a Rede para viabilizar o Registro de Nascido Vivo, Certidão 
de Nascimento e o desligamento gradativo; aumentar divulgação, oferecer campo de estágio. A 
mais significativa observada foi a necessidade de encontrar um sistema de turnos que promova 
um maior vínculo entre as crianças e os cuidadores. Conclusão: Foram propostas 
intervenções que objetivam aprimorar o relacionamento entre criança e cuidador através de 
momentos direcionados a brincadeiras e compartilhamento de histórias que promovam 
vínculos de empatia e cuidado resultando em mudanças positivas em relação a indicadores de 
vulnerabilidades e de riscos sociais. As propostas são: Ampliando o Brincar e implementação 
do Programa Fazendo Minha História, oferecendo meios de expressão. 
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DISMENORREIA E A INFLUÊNCIA NA VIDA DE ACADÊMICAS DE FISIOTERAPIA 
TAINARA GRACIELE ALVES DAMACENA, PATRICIA LEITE ALVARES SILVA, PAULA 

RIBEIRO DE VASCONCELOS RABELO, JORDANA ROSA RODRIGUES  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A dismenorreia é caracterizada por dor na parte abdominal inferior durante o 
período menstrual, podendo começar antes da menstruação ou depois, com duração de 1 a 3 
dias. É mais frequente nas mulheres jovens entre 18 e 25 anos e vai diminuindo sua 
intensidade com o decorrer da idade. Pode aparecer alguns sintomas como: náuseas, vômitos, 
diarreia, cefaleia, mastalgia, sudorese, dor na região lombo sacra e membros inferiores, 
podendo também desenvolver sintomas secundários como fadiga, nervosismo, Objetivo: O 
objetivo deste estudo foi verificar a prevalência da dismenorreia e fatores associados em 
acadêmicas de fisioterapia da PUC Goiás e UNIVERSO. Método: Trata-se de um estudo de 
caráter epidemiológico, descritivo e transversal, realizado com 209 universitárias do curso de 
Fisioterapia da PUC Goiás e UNIVERSO-Campus. Foi utilizado o questionário adaptado de 
Rodrigues et al. (2011) com dados sócio demográficos e outra parte referente às 
características do ciclo menstrual. Resultados: A prevalência de acadêmicas com 
dismenorreia foi de 83,25%. A maioria tem dor desde a primeira menstruação, de intensidade 
moderada, e em relação ao quadro doloroso a dor persiste entre 24 a 48 
horas. Conclusão: Foi possível identificar uma alta prevalência de dismenorreia, levando a 
limitação física e transtornos nas atividades de vida. Porém, grande parte das participantes não 
buscam ajuda clínica e/ou tratamento para a dismenorreia, sugerindo assim que não há o 
reconhecimento dos sintomas como uma patologia. Há a necessidade de mais estudos sobre o 
assunto para maiores informações por parte dos profissionais de saúde e da comunidade. 
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DISTRIBUIÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS INTERNAÇÕES POR HANSENÍASE NA 
MACRORREGIÃO CENTRO-OESTE BRASILEIRA 

THACIANE PEREIRA FAÇANHA, SILVIO JOSE DE QUEIROZ, VANDERLI LIMA DE SOUZA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A hanseníase representa uma das doenças mais antigas da humanidade, 
conhecida desde os tempos bíblicos como lepra. É uma doença infecto contagiosa de evolução 
crônica que se caracteriza por diminuição da sensibilidade térmica, tátil e dolorosa, sendo que 
seu agente causador é o Mycobacterium Leprae (M. Leprae), tendo pré-disposição pelas as 
terminações nervosas, cutâneas e periféricas, podendo causar incapacidades físicas; em 
muitos casos podem até mesmo progredir para as deformidades. Objetivo: Descrever a 
distribuição da incidência de internações por hanseníase na macrorregião Centro-Oeste 
brasileira, no período de 2008 a 2017. Método: Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo 
e epidemiológico, com dados extraídos do Sistema de Informação de Notificação de Agravos  ( 
SINAN), DATASUS e IBGE, no período de 2008 a 2017. As variáveis componentes do estudo 
são: macrorregião Centro-Oeste brasileira, população, sexo, raça/cor e faixa 
etária. Resultados: O estudo evidenciou o ano de 2012 com a maior incidência, 20,50% por 
100.000 habitantes no estado do Mato Grosso do Sul (MS); já no Mato Grosso a incidência foi 
de 16,50% por 100.000 habitantes no ano de 2013; no estado de Goiás a incidência foi de 
10,36% por 100.000 habitantes no ano de 2009; e por último o Distrito Federal, com 4,29% por 
100.000 habitantes. A faixa etária mais acometida foi de 50 a 59 anos nos estados de Goiás, 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e no Distrito Federal foi a faixa etária de 40 a 49 anos. O 
sexo masculino e a raça/cor parda foram os mais acometidos em todos os estados da 
macrorregião Centro-Oeste. Conclusão: O estudo retrata que o estado de Goiás e Mato 
Grosso do Sul tem apresentado diminuição dos casos de internação por hanseníase nos 
últimos anos, e o Distrito Federal tem os menores registros em todos os anos. No entanto, 
verifica-se a necessidade de Políticas Públicas de Saúde voltadas para promoção da saúde e 
prevenção das complicações da doença. 
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DISTRIBUIÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS INTERNAÇÕES POR TRAUMATISMO 
INTRACRANIANO NA MACRORREGIÃO CENTRO-OESTE BRASILEIRA 

ANDRESSA CANDIDA DE JESUS, SILVIO JOSE DE QUEIROZ, EIDY LARA DO 
NASCIMENTO BORGES  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O traumatismo intracraniano (TIC) é o resultado da troca de energias entre o meio 
externo e o crânio resultando em alterações anatômicas com lesão fechada ou aberta, havendo 
comprometimento das meninges e encéfalos, decorrentes alterações cerebrais momentâneas 
ou permanentes, e cognitivas ou funcionais1,2. O TIC é uma das principais causas de 
morbidade, incapacidade e mortalidade em pessoas entre 15 e 39 anos3; e é responsável por 
cerca de 1% de todas as mortes em adultos no país4,5. Objetivo: Conhecer a incidência das 
internações por Traumatismo Intracraniano na macrorregião Centro-Oeste brasileira, no 
período de 2008 a 2017. Método: Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo e 
epidemiológico com dados secundários de Traumatismo Intracraniano notificados na 
macrorregião Centro-Oeste brasileira, no período de 2008 a 2017, disponíveis no Sistema de 
Notificação de Agravos de Notificação do Departamento de Informática do Ministério da Saúde. 
Os dados populacionais foram extraídos do sítio do IBGE. Foram incluídas as notificações do 
período e excluídos casos de duplicidade e não residentes no Brasil. Os dados foram 
analisados por estatística descritiva, tabulados e representados em tabelas utilizando-se o 
Microsoft Excel 2016. Por se tratar de um estudo com dados de domínio público, dispensa 
apreciação e aprovação do Comitê de Ética e Pesquisas em Seres Humanos. Resultados: O 
traumatismo intracraniano, no Centro-Oeste brasileiro, possui maior incidência no Mato Grosso, 
com 58,77 casos para 100.000 habitantes, e a menor taxa em Goiás, com 38,72 casos para 
100.000 habitantes. Os homens foram os mais acometidos, representando 78,16% dos casos, 
enquanto as mulheres somam 21,84%. A faixa etária comumente atingida foi a de 20 aos 29 
anos de idade, sendo 19,33% do total. Os acidentes de veículos são as causas mais comuns 
de TIC, especialmente em adolescentes e adultos jovens5. As quedas são responsáveis pelo 
segundo maior grupo de lesões e são mais comuns nas faixas pediátricas e geriátricas6. As 
lesões decorrentes de violência, como as por arma de fogo também têm grande influência nos 
casos de TIC7. Conclusão: O TIC atinge mais homens, na faixa etária de 20 a 29 anos de 
idade, com etiologia frequente de acidentes de trânsito e eventos relacionados a violências. Na 
macrorregião Centro-Oeste brasileira, no período de 2008 a 2017, a maior incidência é no Mato 
Grosso. 
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DISTRIBUIÇÃO DA PREVALÊNCIA DAS INTERNAÇÕES POR TRAUMATISMO 
INTRACRANIANO NA MACRORREGIÃO CENTRO-OESTE BRASILEIRA. 

EIDY LARA DO NASCIMENTO BORGES, SILVIO JOSE DE QUEIROZ, ANDRESSA CANDIDA 
DE JESUS  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O traumatismo intracraniano (TIC) é o resultado da troca de energias entre o meio 
externo e o crânio resultando em alterações anatômicas com lesão fechada ou aberta, havendo 
comprometimento das meninges e encéfalos, decorrentes alterações cerebrais momentâneas 
ou permanentes, e cognitivas ou funcionais. O TIC é uma das principais causas de morbidade, 
incapacidade e mortalidade em pessoas entre 15 e 39 anos; e é responsável por cerca de 1% 
de todas as mortes em adultos no país. Objetivo: Conhecer a prevalência das internações por 
Traumatismo Intracraniano na macrorregião Centro-Oeste brasileira, no período de 2008 a 
2017. Método: Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo e epidemiológico com dados 
secundários de Traumatismo Intracraniano notificados na macrorregião Centro-Oeste 
brasileira, no período de 2008 a 2017, disponíveis no Sistema de Notificação de Agravos de 
Notificação do Departamento de Informática do Ministério da Saúde. Os dados populacionais 
foram extraídos do sítio do IBGE. Foram incluídas as notificações do período e excluídos casos 
de duplicidade e não residentes no Brasil. Os dados foram analisados por estatística descritiva, 
tabulados e representados em tabelas utilizando-se o Microsoft Excel 2016. Por se tratar de um 
estudo com dados de domínio público, dispensa apreciação e aprovação do Comitê de Ética e 
Pesquisas em Seres Humanos. Resultados: As internações por traumatismo intracraniano na 
macrorregião Centro-Oeste brasileira possui maior prevalência no estado do Mato Grosso com 
5,88 casos para 10.000 habitantes e a menor taxa em Goiás com 3,87 casos para 10.000 
habitantes. Já os casos de traumatismo intracraniano nas capitais da macrorregião Centro-
Oeste brasileira possui maior prevalência em Goiânia com 9,70 casos para 10.000 habitantes e 
a menor taxa em Brasília com 4,55 casos para 10.000 habitantes. Conclusão: O TIC atinge 
mais homens com 80,01% das notificações, enquanto o sexo feminino representa 19,99% dos 
casos notificados. A maior prevalência das internações na macrorregião do Centro-Oeste 
brasileira é no Mato Grasso. 
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DISTRIBUIÇÃO DA TAXA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR ACIDENTE VASCULAR 
CEREBRAL NA REGIÃO CENTRO-OESTE 

ANDRESSA MORAES DE LIMA, ANA CLÁUDIA JAIME DE PAIVA, KATE WINSLET 
SIQUEIRA DOS SANTOS, ISABELA CRISTINA DA SILVA, SANDRA MARIA DA FONSECA 

DINIZ  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A segunda causa de óbito no mundo advém do Acidente Vascular Cerebral, além 
de ocasionar altos níveis de incapacidade funcional¹. No Brasil é o maior precedente de morte 
em adultos². O AVC se classifica em isquêmico e hemorrágico, com o surgimento a partir de 
fatores modificáveis e não-modificáveis³. Diante disso, é eficaz analisar os fatores de risco para 
viabilizar a promoção da saúde na assistência a população. Objetivo: Identificar a taxa de 
internação hospitalar por Acidente Vascular Cerebral na região Centro-Oeste, corroborando 
para a reflexão da construção da promoção da saúde. Método: Estudo descritivo realizado a 
partir de documentos publicados na página do DATASUS, que aborda o AVC. Foram 
realizadas leituras analíticas das publicações no site em destaque a partir do ano de 2005 a 
2012. Por se tratar de dados de domínio público, o estudo dispensou a apreciação e aprovação 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa conforme Resolução nº466/2012. Resultados: Mediante 
análise e tabulação dos dados, identificou-se que as maiores taxas de internação hospitalar por 
Acidente Vascular Cerebral na região Centro-Oeste foram detectadas no Estado do Mato 
Grosso do Sul com 26,97%, seguida de Goiás com 25,74%. Distrito Federal aparece na 
terceira colocação com 24,45% e Mato Grosso com 22,84%. Conclusão: O estudo contribuiu 
para identificar a taxa de internação hospitalar por AVC presente nas unidades federativas da 
região Centro-Oeste, demonstrando dados similares entre elas. Assim, há a necessidade de 
intensificação da educação em saúde para essa população, visando a prevenção, identificação 
dos sinais, autogerenciamento do cuidado e reabilitação dos sobreviventes. Dado que a 
ocorrência de AVC tem impacto negativo nos indivíduos acometidos, na família e na saúde 
pública. 

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral, Hospitalização, Promoção da Saúde 
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DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DOS AFOGAMENTOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA 
REGIÃO CENTRO-OESTE BRASILEIRA 

LAUANNA MARIA ALVES, SILVIO JOSE DE QUEIROZ, DÉBORA JULIANA DOS SANTOS  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O afogamento é o resultado de asfixia por imersão ou submersão em qualquer 
meio líquido, provocado pela entrada de água em vias aéreas, dificultando parcialmente ou por 
completo a ventilação ou a troca de oxigênio com o ar atmosférico. O afogamento é uma causa 
significativa dentre as mortes não intencionais, podendo acontecer em inúmeras situações, 
representando um impacto social e econômico significativo nas famílias atingidas no Brasil e no 
mundo. Objetivo: Descrever a distribuição temporal das internações por afogamentos de 
crianças e adolescentes na região Centro-Oeste brasileira, no período de 2008 a 
2017. Método: Trata-se de um estudo descritivo e epidemiológico com dados secundários do 
Sistema de Informação de Notificação e Agravos do Ministério da Saúde e do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. Os critérios de inclusão foram as notificações de 
afogamento de crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 19 anos de idade, na região 
Centro-Oeste brasileira, no período de 2008 a 2017. Foram excluídas todas as notificações em 
duplicidade e não residentes no Brasil. Por se tratar de dados secundários disponibilizados em 
sítio de domínio público, o estudo dispensou apreciação e submissão do comitê de ética e 
pesquisas em seres humanos. Resultados: Foram notificados no período de estudo,133 casos 
na região Centro-Oeste. No Distrito Federal ocorreu o maior número de registros com 51% dos 
casos, com uma incidência de 0,434 por 100 mil habitantes, enquanto o menor registro foi 
apresentado no estado de Goiás com 15% dos casos, com uma incidência de 0,127 por 
100.000 habitantes. O estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul apresentaram 16,5% e 
17% dos casos com incidência de 0,140 e 0,146 respectivamente. Conclusão: O estudo faz-se 
importante em virtude do afogamento ter consequências emocionais e socioeconômicas graves 
para as vítimas, principalmente crianças e adolescentes, na faixa etária mais predisposta a 
essa causa externa e para a família, gerando assim, repercussão negativa para saúde pública, 
como o aumento dos dados de morbimortalidade, consequentemente aumento do dispêndio 
financeiro. Percebe-se a necessidade de medidas de prevenção por meio do fortalecimento 
das políticas públicas. 
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DOAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA À ENTIDADE RELIGIOSA: REFLEXÃO SOBRE A NULIDADE 
DE LEI MUNICIPAL QUE A AUTORIZE. 

FERNANDA LIZ SANTOS, KENIA CRISTINA F DE DEUS LUCENA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A pesquisa exibe as razões de nulidade de Lei Municipal que desafeta e doa bem 
de uso comum do povo a entidade religiosa. Para isto, identifica dentro do ordenamento 
jurídico brasileiro as hipóteses que autorizam a disposição de bem público por doação, analisa 
o Princípio da Laicidade ante a doação de área pública para instituição religiosa e apura o 
prejuízo gerado à coletividade que perde espaço destinado ao uso difuso. Objetivo: Investigar 
os critérios jurídicos para disposição de terra pública, em destaque o requisito do interesse 
público, analisar o Princípio da Laicidade desde sua definição até seu tratamento jurídico no 
Brasil, para enfim verificar o ato de disposição de terra pública para entidades 
religiosas. Método: A pesquisa realizada classifica-se como bibliográfica, pois se baseia em 
artigos, fontes doutrinárias, bem como legislações vigentes e posicionamentos jurisprudenciais 
dos Tribunais Superiores. Quanto à metodologia o trabalho fez a opção pelo método dialético, 
meio mais adequado para investigar os critérios presentes no ordenamento jurídico para 
disposição de terra pública, em destaque o requisito do interesse público, bem como o estudo 
do Princípio da Laicidade desde sua definição até seu tratamento jurídico no Brasil, para enfim 
selar com a análise da disposição de terra pública para entidades religiosas que demonstra a 
contraposição deste ato administrativo em face do que é estabelecido pelo ordenamento 
pátrio. Resultados: A doação, contrato civil por meio do qual o proprietário dispõe de bem por 
liberalidade em benefício do donatário, apresenta critérios bem específicos a serem seguidos 
pela administração, como: autorização legislativa, avaliação prévia e justificado interesse 
público, sob pena de qualificar dilapidação do patrimônio estatal. A Constituição Federal veda 
qualquer posicionamento do Estado frente as religiões, seja para privilegiar ou descriminar. A 
fruição dos bens de propriedade do Estado deve ser indistinta, a legislação que versa sobre o 
processo de loteamento cuidou para que as áreas voltadas ao proveito coletivo estivessem sob 
guarda estatal, integradas a seu patrimônio e aliadas às determinações prescritas pelo Plano 
de Loteamento. Conclusão: Na atualidade é amplamente perceptível a escassez de 
equipamentos públicos voltados ao atendimento da população como manda a Constituição 
Federal, os centros urbanos carecem principalmente de hospitais, escolas e creches que são 
equipamentos básicos, de alto custo, e necessários para atender ao Princípio da Dignidade da 
Pessoa Humana, destarte é incongruente a administração dispor dos espaços destinados a 
estas funções de interesse público em prol de um particular. 
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EDIFÍCIOS HÍBRIDOS 
LARISSA MIRANDA KRAVCHENKO, PEDRO HENRIQUE MAXIMO PEREIRA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O presente trabalho traz um estudo sobre as viabilidades e as potencialidades dos 
Edifícios Híbridos, no formato de projeto de arquitetura, de serem inseridos no Centro das 
Metrópoles, como superação do modelo dos tradicionais Edifícios Multifuncionais. Debate-se, 
como pano de fundo, as crises econômica e social vividas na atualidade. O local de estudo é o 
Setor Central da cidade de Goiânia no estado de Goiás. Objetivo: Objetiva-se analisar o 
potencial dos Edifícios Híbridos como dispositivos regeneradores dos Centros Urbanos. A partir 
das misturas programáticas e formais que eles sugerem, busca-se averiguar sua composição 
em lugares historicamente construídos e em decadência. Método: 1) Estudo de caso 
direcionados (Linked Hybrid - Steven Holl, Très Grande Bibliothèque - Rem Koolhas e Pavilion 
Duch - MVRDV); 2) Revisão da literatura especializada; 3) Análise urbana; 4) Levantamento de 
dados; 5) Desenvolvimento de Mapas e Diagramas; 6) Desenvolvimento de Projeto de 
Arquitetura adotando os seguintes critérios: a) seleção da quadra 21 para o estudo; b)análise 
perceptiva do lugar ; c) distribuição e escolha do programa para atender as demandas locais; 
d) fácil circulação e acesso; e) partido arquitetônico que busca a melhor interação com a 
paisagem; Resultados: Atualmente a quadra utilizada para a análise possui 5 edifícios 
abandonados. Constatou-se que a inserção do Edifício Híbrido traria a possibilidade de 
regeneração da vida urbana local. A hibridização programática a partir de cafés, restaurante, 
hostel, espaço para coworking, auditório, livraria, bar, museu, biblioteca e escola de grafite, 
conjugada com a subversão da lógica de ocupação dos lotes e com a mistura de materiais 
proposta garantiria a seguinte utilização: 1) pessoas de diferentes origens e idades poderiam 
utilizá-lo; 2) a quadra aberta garantiria espaços públicos para pausas e percursos; 3) a 
diversidade dos horários promoveria uso ininterrupto do lugar. Conclusão: O edifício híbrido 
constitui-se uma solução possível para a regeneração da vida urbana em Centros Urbanos. O 
valor de sua implantação, associada à utilização diuturna de seus programas garantiriam não 
somente seu uso, mas sua viabilidade econômica. A diversidade resultante deste projeto 
garantiria, além do acima citado, uma coexistência da diferença, característica destes lugares 
urbanos, contribuindo para o papel social do lote urbano e da arquitetura. 
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EDUCAÇÃO JURÍDICA POPULAR NA CONSTRUÇÃO DO NOVO CONSTITUCIONALISMO 
LATINO-AMERICANO 

MARCOS HENRIQUE FLEURI BRAGA, PAULO HENRIQUE FARIA NUNES  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O Direito Constitucional é a disciplina dentro das ciências jurídicas que trata, com 
qualidade intrínseca, sobre os problemas para a inovação da sociedade. Seguramente a razão 
para isso se encontra na estreita relação entre democracia, governo e direito, fundamentos do 
constitucionalismo em geral e do direito constitucional. Portanto, este trabalho apresenta como 
a educação jurídica popular pode contribuir para a construção de um constitucionalismo 
plural. Objetivo: Identificar como a educação jurídica popular pode contribuir para a construção 
de um novo constitucionalismo latino-americano no Brasil, em aspectos para valorizar a 
soberania popular e a democracia. Método: Para alcançar os fins descritos, busca-se 
alternativas que se mostram ser as mais eficazes possíveis. Sendo desenvolvido por meio 
exploratório através de pesquisa bibliográfica e documental. Conforme os limites dos objetivos 
propostos haverá um acréscimo de informações por subsídio de revistas jurídicas, entrevistas e 
palestras com doutrinadores da área de constitucional. O método indutivo será utilizado para 
direcionar a análise das linhas doutrinárias, considerando a dinâmica do mundo real e os 
objetivos propostos na pesquisa. Resultados: Diante da teoria apresentada pelos especialistas 
da Educação Jurídica Popular, bem como do novo constitucionalismo latino-americano, na 
ótica da construção do conhecimento, visualizamos de forma clara e objetiva o formato que 
queremos em uma democracia justa e igualitária. Na qual todo poder emanará pertencerá, 
legitimamente, a soberania popular. Conclusão: Mesmo que pareça romântico, idílico, utópico 
ou ¿comunista¿ seja qual for o adjetivo a ser dado à proposta de conscientização politica da 
comunidade para resolver amplos problemas sociais, como o dessa pesquisa, que pretende 
relacionar a importância da educação para a construção de um novo Estado democrático e 
legitimado pelo povo. Não se propõe outro caminho se não o fortalecimento de sentimentos 
democrático popular. 

Palavras-chave: Educação Jurídica Popular, Novo Constitucionalismo Latino Americano, 
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EFEITOS DA DIAFIBRÓLISE PERCUTÂNEA NA FLEXIBILIDADE LOMBAR E EQUILÍBRIO 
DINÂMICO EM ATLETAS DE FUTEBOL 

CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAETANO OLIVEIRA, ADROALDO JOSE CASA JUNIOR, 
IURI PATRICK DE GODOY SILVA, MARCELO DA MOTTA PUCCA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A Diafibrólise Percutânea é um método de tratamento das algias mecânicas do 
aparelho locomotor que atua pela destruição das aderências e dos corpúsculos irritativos inter 
e mioaponeuróticos, por meio da utilização não invasiva e indolor de um instrumento de aço 
inoxidável em forma de gancho, colocado e mobilizado sobre a pele. Depósito úrico e de cálcio 
é formado nos planos de deslizamento mioaponeuróticos, que clinicamente, resultam em 
pequenos corpúsculos que são dificilmente palpáveis. Objetivo: O objetivo da técnica é liberar 
ou diminuir aderências e eliminar os ¿corpúsculos irritantes¿ que estão entre fáscias e 
músculos. Método: O estudo foi realizado conforme a Resolução 466/12 do Conselho Nacional 
de Saúde, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás (PUC Goiás), sob parecer de aprovação número 2.362.934/2017. Trata-se 
de um ensaio clínico, descritivo e quantitativo, cuja coleta de dados foi realizada em 2017, com 
atletas das categorias de base do Goiás Esporte Clube, realizado com 19 atletas de base do 
Goiás Esporte Clube com idade entre 15 e 20 anos. Os participantes foram submetidos ao 
Teste de Schöber para avaliar a flexibilidade lombar e o Y Balance Test a fim de verificar o 
equilíbrio dinâmico. A intervenção consistiu em uma sessão de Diafibrólise Percutânea 
aplicada na fáscia toracolombar. Resultados: A média de idade dos participantes foi 17,95 
(±1,22) anos. A flexibilidade lombar foi significativamente aumentada (p=0,04), bem como o 
equilíbrio dinâmico do escore composto esquerdo (p=0,001) e direito (p<0,001). Em nosso 
estudo encontramos melhora significativa da flexibilidade lombar e equilíbrio dinâmico dos 
atletas, mediante aplicação da Diafibrólise Percutânea. Conclusão: A aplicação de uma 
sessão de Diafibrólise Percuntânea na fáscia toracolombar ocasionou melhora significativa da 
flexibilidade lombar, bem como, do equilíbrio dinâmico imediato. Tal resultado sugere a relação 
destas variáveis e a importância de programas de atividades voltadas à flexibilidade e equilíbrio 
para prevenção e redução no índice de lesões em atletas de futebol. São necessários novos 
estudos acerca dos efeitos crônicos da Diafibrólise Percutânea e sua capacidade de evitar 
lesões. 

Palavras-chave: Aderências Teciduais; Terapia de Tecidos Moles;, Terapia Manual; Tecido 
Conjuntivo;, Equilíbrio Postural. 
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EFEITOS DA TÉCNICA DE INIBIÇÃO DOS MÚSCULOS SUBOCCIPITAIS NA DOR, 
QUALIDADE DO SONO E INCAPACIDADE EM PESSOAS COM CEFALEIA TENSIONAL 
CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAETANO OLIVEIRA, ADROALDO JOSE CASA JUNIOR, 

KAIO VINICIUS LIMA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A dor é um sintoma subjetivo, resultante de uma combinação de fatores 
biológicos, psicológicos e interpessoais, acarretando enorme preocupação, em especial, 
quando acomete o segmento cefálico (sob a denominação de cefaleia), devido a sua 
significância orgânica, social e psicológica. Dentre as técnicas de terapia manual, pode-se citar 
a de inibição dos músculos suboccipitais, que tem como objetivo suprimir os espasmos 
musculares localizados na referida região. Objetivo: Avaliar o efeito da técnica de inibição dos 
músculos suboccipitais na dor, qualidade do sono e incapacidade de indivíduos com 
diagnóstico clínico de cefaleia tensional. Método: Trata-se de um ensaio clínico realizado com 
base na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde do Brasil, sendo aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), com 
parecer de aprovação número 2.697.047/2018. A técnica de inibição dos músculos 
suboccipitais é realizada com o indivíduo na posição supina, com a cabeça apoiada nas mãos 
do fisioterapeuta. Este por sua vez, palpa os músculos suboccipitais, deslizando as pontas dos 
dedos até entrar em contato com o arco posterior do átlas. Neste ponto, uma pressão de 
deslizamento profunda (em direção anterior) e progressiva é aplicada durante 10 
minutos. Resultados: A melhora dor foi altamente significativa e com efeito prolongado por até 
7 dias (p<0,001). A qualidade de sono e incapacidade também apresentaram melhora 
significativa (p=0,007) e (p=0,008). Em nosso estudo, encontramos melhora altamente 
significativa da dor, qualidade do sono e incapacidade em suas atividades funcionais, inclusive, 
7 dias após a aplicação do tratamento. A fisioterapia manipulativa propicia o relaxamento 
muscular e modulação neuromuscular da dor, por meio dos mecanoceptores fasciais. As 
técnicas de inibição muscular apresentam efetividade em diversas condições, promovendo 
alívio dos sintomas das cefaleias cervicogênicas e restabelecimento da função 
cervical. Conclusão: A aplicação da técnica de inibição dos músculos suboccipitais ocasionou 
melhora altamente significativa na dor (p<0,001), bem como, da qualidade do sono (p=0,007) e 
funcionalidade (p=0,008) em pessoas com cefaleia tensional. Assim, denota-se a importância 
desta técnica para as variáveis citadas e que a mesma deve ser incluída no plano de 
tratamento de pessoas com cefaleia tensional. 

Palavras-chave: Cefaleia do Tipo Tensiona, Técnicas de Fisioterapia, Dor de Cabeça; 
Manipulação Osteopática. 
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EFEITOS DA TERAPIA DE LIBERAÇÃO POSICIONAL NA DOR E INCAPACIDADE DE 
ADULTOS JOVENS COM CERVICALGIA INESPECÍFICA 

SHÂMIA MIRANDA DE QUEIROZ, ADROALDO JOSE CASA JUNIOR  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A cervicalgia é uma das dores mais incapacitantes, tornando-se estado crônico e 
de incidência ascendente no grupo adulto jovem. A Terapia de Liberação Posicional (TLP) 
alivia as dores em pontos sensíveis, a partir do posicionamento passivo dos segmentos 
corporais afetados, minimizando a tensão que mantém o músculo espasmódico. A compressão 
em pontos dolorosos miofasciais associada ao estiramento de músculos cervicais podem 
reduzir a dor e a hiperatividade muscular em pacientes com cervicalgia. Objetivo: O objetivo 
desse estudo foi avaliar o efeito da TLP na dor e incapacidade de adultos jovens com 
cervicalgia inespecífica. Método: A amostra foi composta por 20 universitários. Os 
participantes foram avaliados antes de uma aplicação da TLP, logo após e 7 dias depois, com 
a Escala Visual Analógica, a fim de quantificar a dor cervical, e o Índice de Incapacidade 
Cervical (IIC), para identificar a incapacidade gerada pela cervicalgia. Após encontrados os 
pontos dolorosos, foi realizada digitopressão na posição de repouso e logo após os segmentos 
adjacentes ao músculo foram posicionados em encurtamento, até que o participante referisse 
alívio completo do desconforto gerado pela compressão. O posicionamento associado à 
digitopressão foi mantido por 90 segundos e, posteriormente, estirado por curto período de 
tempo afastando origem e inserção. Resultados: A TLP foi capaz de promover redução 
altamente significativa da intensidade da dor (p<0,001) com a manutenção desse resultado 7 
dias após o tratamento. Houve melhora estatisticamente significante da capacidade cervical, a 
partir da importante melhora conseguida na maioria das seções do IIC (intensidade da dor, 
capacidade de levantar coisas, incapacidade de ler, dores de cabeça, prestar atenção, dormir e 
diversão). A dor e incapacidade melhoraram de forma proporcional, ou seja, a medida que a 
dor diminuiu, o nível de incapacidade decresceu, sendo representada por uma classificação de 
gravidade menor. Conclusão: A dor cervical ocasiona impacto negativo na execução de 
tarefas da vida diária devido ao seu aspecto incapacitante. Observamos que a dor e a 
incapacidade cervical estão intimamente ligadas, haja vista que o surgimento e a redução dos 
sintomas ocorreram em relação direta. A TLP é uma excelente alternativa de técnica a ser 
usada no tratamento da dor e incapacidade cervical em pessoas com cervicalgia, reduzindo os 
sintomas previamente citados, tanto imediatamente quanto 7 dias após a intervenção. 

Palavras-chave: Cervicalgia, Incapacidade Funcional, Terapia manual 
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EFICÁCIA DA METODOLOGIA ATIVA NA GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

ANDRESSA MORAES DE LIMA, SANDRA MARIA DA FONSECA DINIZ, KATE WINSLET 
SIQUEIRA DOS SANTOS, ISABELA CRISTINA DA SILVA, BEATRIZ BARBOSA DIAS  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A metodologia ativa oportuniza o processo de interação de conhecimentos, 
através da pesquisa científica e análise do meio inserido para resolução dos problemas 
sobressalentes. Desse modo, na graduação é proporcionado vivências reais ou simuladas que 
motivam a aprendizagem e autonomia do discente¹. A finalidade da metodologia é tornar o 
acadêmico sujeito ativo na construção do seu conhecimento, favorecendo a apropriação do 
ensino de forma acumulativa, concebendo profissionais habilitados². Objetivo: Relatar a 
experiência da metodologia ativa por meio da simulação realística da devolutiva do caso clínico 
de Acidente Vascular Cerebral. Método: Trata-se de um relato de experiência, no qual é 
indispensável a demonstração prática para a maior compreensão e fundamentação de uma 
teoria. As atividades foram desenvolvidas por discentes de enfermagem da Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), do Eixo Temático Cuidar nos Processos Clínicos 
vinculado ao VI módulo, durante a aula no laboratório de habilidades. Resultados: Os 
acadêmicos desenvolveram um caso clínico de AVC Isquêmico para executar as técnicas de 
Semiologia e Semiotécnica perfazendo as propedêuticas do exame físico cefalocaudal: 
neurológico, cabeça e pescoço, cardíaco, respiratório, abdominal e locomotor. A devolutiva foi 
realizada perante a orientação do docente e permitiu o aperfeiçoamento da avaliação 
sintomatológica característica do quadro clínico. Ao decorrer das propedêuticas, as dúvidas 
emergidas foram sanadas, facultando a solidificação do conhecimento. Conclusão: Diante da 
vivência, os acadêmicos foram condutores da construção do seu conhecimento, instigando a 
reflexão do cuidado holístico. Foi permitida através da metodologia ativa, por meio da 
simulação realística, a ilustração de um caso clínico típico da prática hospitalar. Assim permitiu 
a satisfação dos acadêmicos e do mediador do ensino. 
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EFICÁCIA DOS PROBIÓTICOS NA PREVENÇÃO DE RESFRIADO COMUM EM IDOSOS 
KELRY ALVES RAMOS, SUELI ESSADO PEREIRA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: No processo de envelhecimento, ocorre mudanças orgânicas e teciduais, e, além 
disso, a microbiota intestinal difere da dos adultos, devido maior quantidade de bactérias 
prejudiciais do que as benéficas, o que leva a um declínio na função imunológica e afeta 
negativamente a saúde do idoso. As evidências científicas, mostram que, uma alimentação 
saudável associando o consumo de probióticos, resulta na melhora do quadro clínico do 
paciente, através do equilíbrio da microbiota do trato intestinal. Objetivo: Observando os dados 
relatados quanto a prevalência de complicações na saúde dos idosos, esta revisão teve como 
objetivo analisar os estudos sobre a eficácia do consumo de probióticos na prevenção de 
resfriado comum nesta população. Método: Trata-se de uma revisão sistemática, incluindo 
conteúdo de artigos científicos pesquisados nas bases de dados eletrônicas: Pubmed, Scielo, 
Bireme, Lilacs e google acadêmico, publicados nos anos de 2008 a 2018. Os critérios de 
inclusão foram os artigos originais e metanálise, realizados em humanos idosos, usados na 
construção dos resultados, discussão e revisões deste trabalho. Os critérios de exclusão 
englobaram artigos que declararam conflitos de interesse, além de publicações anteriores a 
2008, artigos com experimentos em animais, artigos prospectivos em andamento, relatos de 
casos, notícias editoriais, artigos com metodologia incompleta e textos não 
científicos. Resultados: A partir do levantamento de pesquisar utilizadas nesta revisão, 
identificou-se que o uso de probióticos na alimentação, ou adicionados como suplemento, tem 
apresentado resultados benéficos associados a hábitos alimentares adequados ou mesmo em 
uma dietoterapia onde se adequa as necessidades nutricionais do idoso. Dentre os quinze 
estudos originais analisados, cinco ensaios clínicos, demonstraram resultados positivos para 
saúde do idoso, como: melhora da função imune e redução da incidência de resfriado comum e 
resistência contra infecções, apenas um estudo não evidenciou efeito significativo contra 
sintomas relacionados a doenças respiratórias nesta população. Conclusão: Esta revisão 
observou resultados positivos para saúde do idoso, como melhora da função imune e infecções 
do trato respiratório, porém, os estudos variaram em relação ao tempo, método de 
administração e número de cepas de bactérias administradas, dificultando identificar qual cepa 
probiótica específica e dosagem pode ser recomendada, portanto, mais pesquisas são 
necessárias para determinar quais probióticos estão associados com melhor eficácia na 
redução da incidência de resfriado em idosos. 
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ELASTICIDADE DE TRANSMISSÃO DE PREÇO DO BOI GORDO CHICAGO MERCANTILE 
EXCHANGE PARA GOIÁS - 2010 A 2018 

KESSYLA DA SILVA RIBEIRO, CARLOS LEAO  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Neste contexto o problema a ser respondido, é se a variação nos preços do boi 
gordo no comércio nacional, com ênfase no estado de Goiás, sofre as oscilações do preço no 
mercado internacional. São assumidos como hipótese que o processo de formação de preços 
do boi gordo no mercado nacional e em particular no mercado de Goiás reflete as oscilações 
do mercado internacional. Para tanto, considerou-se os preços observados em Goiás, os 
preços cotados na BMF/BOVESPA e Bolsa de Chicago. Objetivo: O estudo se propõe analisar 
o grau de interação e estimar a elasticidade da transmissão de preço do boi gordo verificado a 
partir índice da BMF/BOVESPA e a Bolsa de Chicago e os preços observados em 
Goiás. Método: É utilizado como referencial a teoria gerada sobre análise da transmissão de 
preços que, de acordo com Balcome e Morrison (2002), está alicerçado em três pressupostos: 
a movimentação de preços e ajustamento integral, os quais implicam transmissão completa em 
algum ponto de tempo; dinâmica e velocidade de ajustamento e a assimetria de respostas, ou 
seja, se as variações de preços são transmitidas assimetricamente entre mercados. A análise 
de transmissão de preços pretende responder às seguintes questões: em que nível de 
mercado se originam as variações nos preços e em que sentido essas variações são 
transmitidas; durante qual período se dá a transmissão e com qual intensidade e; se existe ou 
não assimetria na transmissão de preços. Resultados: A partir dos testes de hipótese 
expressos acima, pode-se concluir a proeminência da Bolsa de Chicago no que se refere ao 
processo de variação nos preços do boi gordo em Goiás. Isso porque são observadas 
causalidades unilaterais dos preços na Bolsa de Chicago em relação aos preços estabelecidos 
em Goiás e na BMF. Logo, a formação primária de preços, realizada em Chicago, bem como 
as mudanças dos mesmos, precede temporalmente as alterações de preços verificadas nas 
demais localidades estudadas nessa pesquisa. Tais resultados corroboram as expectativas 
iniciais do presente trabalho, de que há claro predomínio da Bolsa norte-americana acerca da 
formação internacional dos preços do boi gordo, sendo referência para esse setor em âmbito 
global. Conclusão: conclui-se que as séries temporais são cointegradas, ou seja, existe uma 
relação estrutural de equilíbrio de longo prazo entre as séries de preços analisadas. Para os 
testes de causalidade realizados, baseados em Engle e Granger, que avaliam estatisticamente 
precedências temporais sistemáticas entre as séries, constata-se o papel central da Bolsa de 
Chicago no que diz respeito ao processo de precificação e correspondentes variações, já que 
são verificadas causalidades unilaterais dos preços. 
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ENERGIA E MEIO AMBIENTE 
SILVIANA GONZAGA DE OLIVEIRA SEMANI, FRANCISCO APARECIDO PINTO OSORIO  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A Matriz energética brasileira e mundial ainda é muito dependente dos 
combustíveis fosseis como o carvão e o petróleo. No entanto como esses produtos estão 
fortemente relacionados ao aquecimento global e não são fontes renováveis de energia, os 
países estão buscando novas alternativas energéticas. Como o Sol é uma fonte inesgotável de 
energia as células fotovoltaicas são a opção mais lógica para um provimento de energia 
praticamente infinito. Objetivo: Estudar a composição da matriz energética brasileira e 
classificar as várias fontes de energia com relação à sua eficiência, sua capacidade de 
renovação e seus impactos ambientais. Estudar os princípios de funcionamento das células 
solares e sua viabilidade econômica com fonte alternativa de energia Método: Pesquisa 
bibliográfica em livros, jornais e sites da internet sobre os temas relacionados à relação das 
fontes de energia com os impactos ambientais e sobre as fontes de energia que fazem parte da 
matriz energética brasileira. Também pesquisamos a física de semicondutores por trás do 
funcionamento das células solares e seu emprego como fonte de energia limpa e 
renovável. Resultados: Os resultados esperados com este trabalho são a divulgação da física 
dos semicondutores e relaciona-la com o avanço tecnológico de nossos dias, como a 
construção das células solares que se mostram uma opção muito atraente como fonte 
alternativa de energia limpa e renovável. Conclusão: Não podemos mais viver queimando as 
reservas de petróleo e carvão que são extremamente poluentes e contribuem para as 
mudanças climáticas associadas com o aquecimento global. Devemos procurar novas fontes 
alternativas de energia que garantam um futuro promissor para o nosso planeta, a energia 
solar com certeza é a resposta. 
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ESTABILIDADE, FATOR DE SEGURANÇA E PROBABILIDADE DE RUÍNA DE UMA 
CONTENÇÃO - ESTUDO DE CASO 

ANA FLÁVIA BRAGA GOMES, MURILLO PACHECO CABRAL, ANA CAROLINA COSTA 
MIRANDA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Muitas estruturas de contenção possuem uma estabilidade baixa, esta pode gerar 
grandes problemas como o deslocamento de massa do solo, devido a isso é de extrema 
importância o estudo sobre a estabilização e segurança das obras. Como saber se um talude é 
instável ou não? Vários aspectos abrangem essa resposta, como o tipo de solo, o ambiente em 
que ele se encontra, sua inclinação, sua resistência, entre outros. Objetivo: Este estudo de 
caso tem como objetivo calcular o índice de confiabilidade para encontrar a probabilidade de 
ruína da obra estudada, tendo como finalidade incentivar a construção civil de realizar 
devidamente os ensaios necessários para atingir uma obra estável, segura e 
econômica. Método: Foi feito um estudo de caso de uma obra através da utilização de 
programas que verificam os processos de estabilização de contenções. No trabalho em 
questão foi analisado um edifício em Goiânia de 32 pavimentos com 107,48 metros de altura e 
2 subsolos, na região do Setor Bueno. Resultados: Análise dos Laudos de Sondagem. 
Simulação para a profundidade de 3,48 metros, que gera os valores de cortante máxima de 
87,82 kN/m, e de momento máximo de 26,26 kNm/m. Sendo necessário uma ficha 
(comprimento abaixo do solo) com no mínimo 3,86 metros. O Programa Geo5 utiliza o método 
de Culmann, Bishop e Fellenius para o cálculo dos empuxos e análise da estabilidade. 
Também se realizou um cálculo de estabilidade pelo método probabilístico Monte Carlo, para 
verificar a probabilidade de ruína da obra. Obtenção dos fatores de segurança adotados para 
cada profundidade citada e a média aritmética obtida. Conclusão: Para a prática de uma boa 
engenharia, seriam importantes mais informações para fazer um bom projeto de contenção, 
tais como o ensaio de cisalhamento direto, triaxial e a sondagem. Conclui-se que a obra em 
estudo tem Fator de Segurança Médio de 1,85, valor acima de 1,5 que as normas exigem para 
estruturas provisórias. A probabilidade de ruína foi inferior a 0,1%, valor aceitável para a 
engenharia geotécnica, conforme salienta Aoki e Velloso (1975). 
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ESTUDO DA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS DE REUSO 
EM GOIÂNIA/GO 

LUIZ FELIPE ORDONES ALMEIDA, RODRIGO MARTINEZ CASTRO, ISABELA SANTANA 
TOLENTINO MARCIANO  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A água, apesar de ser essencial à vida, não é um recurso inesgotável. Muitas 
populações sofrem com a falta ou descontinuidade do abastecimento em suas residências, 
prejudicando a qualidade de vida. Portanto, é necessário que sejam desenvolvidos métodos de 
reuso e de tratamento de água, como ação consciente para minimizar os transtornos 
provocados pela falta desse recurso. Diante disso, este trabalho expõe o desenvolvimento de 
um protótipo para tratamento de água cinza que poderá ser reutilizada. Objetivo: Analisar a 
água coletada e tratada, parametrizando seus resultados por normas e resoluções vigentes 
para água de uso urbano; adequar a tecnologia do protótipo para um ensaio em escala real; 
oferecer uma alternativa de implantação de baixo custo e de fácil manutenção para tratamento 
de água cinza. Método: O trabalho iniciou-se da construção de um protótipo, que foi elaborado 
baseado em tratamento misto, composto por processo de filtragem física e química e um 
tratamento anaeróbico adicional (biológico). Além disso, o sistema foi desenvolvido com cinco 
recipientes de vidro. Foram coletados 16 litros de águas cinzas (águas de resíduo de banho e 
lavagem de roupas), tratada pelo protótipo durante o intervalo de 125 horas totais, desde a sua 
inserção até a última coleta, e nos quais foram coletadas sete amostras de água tratada, além 
da amostra testemunha (retirada da água inicial). As análises foram realizadas no laboratório 
de Engenharia Ambiental da PUC-Goiás, mesmo local da condução do experimento - Bloco J 
da área III da Universidade. Resultados: Média de tratamento para o pH foi de 7,73. A média 
de tratamento para turbidez foi 30,4NTU. A média de tratamento para nitrogênio total e fósforo 
total foi respectivamente: 0,165mg/L e 3,135mg/L. A média de tratamento para sólidos totais foi 
752mg/L. A média de tratamento para oxigênio dissolvido foi 5,27mg/L. A média de tratamento 
para DBO E DQO foi de respectivamente 27,5mg/L e 207mg/L. Conclusão: O trabalho foi 
desenvolvido no sentido de realizar análises laboratoriais da água coletada e comprovar a 
eficiência do tratamento ao qual a foi submetida. A comprovação de tal eficiência ficou evidente 
a partir da redução de 100% dos índices de Nitrogênio, Fósforo, DBO e DQO. Segundo a 
metodologia descrita, e considerando todos os parâmetros analisados, pode-se afirmar que o 
equipamento é eficiente a partir do quinto dia após a coleta. 
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ESTUDO DE UM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADO ANALISANDO O ÍNDICE 
ENERGIA-PRODUTIVIDADE 

LUCAS SILVA MOURA, ANTONIO MARCOS DE MELO MEDEIROS, CAIQUE BONTEMPO 
MELO, JHONNATHAN GOMES FERREIRA FAUSTINO, BRUNO QUIRINO DE OLIVEIRA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A evolução da tecnologia traz à tona a necessidade da otimização de recursos, 
bem como sua aplicação em diferentes segmentos de interesse social. Considerando a 
crescente demanda de alimentos por uma população mundial cada vez mais seletiva, que 
busca produtos de qualidade superior para seu consumo, se faz necessário o uso da técnica 
de irrigação, visando aumentar a produtividade e a qualidade dos produtos. Objetivo: Aplicar 
um sistema de controle na agricultura, em irrigação por pivô central, buscando obter índices de 
redução no consumo de energia elétrica, utilizando-se de um inversor de frequência, e com 
transmissores de pressão para controlar a velocidade do sistema motor-bomba permitindo 
redução de energia. Método: O sistema de controle utiliza a informação de pressão de dois 
transmissores, situados na torre central do pivô. O controle consiste na variação de rotação do 
motor de acordo com a pressão medida pelos transmissores. Os transdutores de pressão 
transmitem os dados obtidos para um rádio transmissor por meio de um sinal analógico que é 
transmitido para um rádio receptor situado no painel de controle dos motores. Esse sinal é 
convertido pelo CLP para um sinal digital, que é transmitido para um inversor de frequência, o 
qual irá controlar a rotação do sistema motor-bomba de acordo com os dados obtidos. Para o 
acionamento do sistema foi utilizado um painel de controle, inversor de frequência, CLP, rádio 
receptor disjuntores, chaves e fusíveis. Resultados: Economia elétrica de 27,02% com retorno 
financeiro em 5 anos e 2 meses bem como economia anual de R$9.800,63. Obteve- se Índice 
energia-produtividade e uma redução de 2,73 pontos que corresponde a uma economia de R$ 
4896,02 , sendo assim possível, com a economia elétrica, suprir 18 residências utilizando-se 
mensalmente de 200kWh/mês gerando então economia de 
42.287,4kWh/ano. Conclusão: Tanto o produtor como a concessionária e os cidadãos 
apresentariam ganhos, uma vez que o produtor obteria uma redução de custo, enquanto a 
concessionária poderia destinar a demanda economizada (324,81kW) para unidades 
consumidores residenciais. Tal pesquisa abre margem para futuros estudos na área de 
irrigação e de eficiência energética bem como o direcionamento racional da energia elétrica 
para a sua devida demanda. 
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ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À 
REDE ELÉTRICA 

CARLOS HENRIQUE DA SILVA GUIMARÃES, CARLOS AUGUSTO G MEDEIROS, CARLOS 
HENRIQUE DA SILVA GUIMARÃES, LUCAS DE CARVALHO GUIMARÃES  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) é uma forma de geração de 
energia limpa, renovável e sustentável. A Resolução Normativa nº 482/2012 da Agência 
Nacional de Energia Elétrica, possibilitou que uma Unidade Consumidora gere sua própria 
energia elétrica e forneça o excedente à rede de distribuição da concessionária de energia 
local em troca de créditos na fatura de energia. Objetivo: Realizar o dimensionamento, projeto, 
instalação e monitoramento de um SFCR em uma residência na cidade de Goiânia-
GO. Método: Estudo de normas técnicas nacionais e internacionais acerca do 
dimensionamento de Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede, bem como leitura de livros e 
manuais com esta temática. Após compreensão dos principais termos técnicos e parâmetros 
que influenciam na geração e projeto de um SFCR foram realizadas simulações nos softwares 
PVsyst, HelioScope, uma Calculadora Solar online, e, também, por meio de cálculo manual e 
posterior comparação dos resultados obtidos por estes métodos. Resultados: O SFCR 
dimensionado possui potência de 1,06 kWp, é composto por 4 módulos fotovoltaicos 
policristalinos de 265 Wp (organizados em série) e 1 inversor ecoSolys de 1 kW. A produção 
anual estimada de energia elétrica é de 1.658 kWh. Os métodos de dimensionamento: PVsyst, 
HelioScope e cálculo manual apresentaram variação da estimativa de produção anual 
semelhantes, já a Calculadora Solar, apresentou valor 13,5% inferior aos mesmos, 
provavelmente, devido ao fato de sua base de dados meteorológicos ser diferente (SWERA) e 
sem possibilidade de alteração. Conclusão: Sendo assim, o dimensionamento do SFCR pelos 
softwares utilizados e pelo método manual, apresentam resultados próximos entre si. O fato 
dos mesmos não serem iguais, deve-se, provavelmente, às particularidades de cada um e as 
características dos componentes que utilizam para fazer a simulação do SFCR. Para que se 
possa comparar os valores do dimensionamento a base de dados meteorológicos foi a mesma 
(Meteonorm), exceto na calculadora solar do América do Sol, que utiliza a base SWERA. 

Palavras-chave: Geração Distribuída, Métodos de Dimensionamento, Sistema Fotovoltaico 
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ÉTICA E RESPONSABILIDADE ALGORÍTMICA EM MECANISMOS DE BUSCA DE LARGA 
ESCALA: ANÁLISE ÉTICA DO GOOGLE SEARCH 

HAYANNE SANTOS DE LIMA OLIVEIRA, JOSE LUIZ DE FREITAS JUNIOR, HAYANNE 
SANTOS DE LIMA OLIVEIRA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Este trabalho faz uma an¿lise das quest¿es ¿ticas relacionadas ¿ cria¿¿o e uso 
do mecanismo de busca do Google. Para identificar essas quest¿es ¿ticas foi realizado um 
estudo da ¿tica filos¿fica e da ¿tica na computa¿¿o, bem como uma an¿lise da quest¿o ¿tica 
da responsabilidade e sua aplica¿¿o ao estudo e regula¿¿o do poder algor¿tmico. Objetivo: O 
trabalho em quest¿o se prop¿e a identificar algumas das quest¿es ¿ticas que surgem em 
consequ¿ncia do uso extensivo do mecanismo de busca na internet do Google, assim como 
apontar formas eficientes para regular o poder que tais algoritmos exercem e garantir que sua 
atua¿¿o seja respons¿vel. Método: Para identificar e delimitar as quest¿es ¿ticas envolvidas 
no uso do mecanismo de busca do Google ser¿ realizado um estudo da ¿tica filos¿fica, 
especificamente as teorias ou doutrinas ¿ticas mais aplicadas ao estudo da ¿tica na 
computa¿¿o. Em seguida, ser¿ conceituado o problema ¿tico fundamental da responsabilidade 
sob o prisma das teorias ¿ticas especificadas. Uma an¿lise breve do que ¿ um algoritmo, das 
preocupa¿¿es essenciais da responsabilidade algor¿tmica, e do funcionamento do mecanismo 
de busca do Google, ¿ essencial para selecionar formas leg¿timas para auditar algoritmos 
desse tipo. Resultados: A an¿lise ¿tica do motor de busca do Google, permitiu concluir seu 
uso em larga escala levanta quest¿es ¿ticas fundamentais, como liberdade, justi¿a ou 
responsabilidade, quest¿es legais, como a propriedade intelectual, prote¿¿o de dados, e livre 
concorr¿ncia, e quest¿es sociais e pr¿ticas, como discrimina¿¿o, isolamento intelectual e 
controle de informa¿¿o. Permitiu, ainda, propor pelo menos tr¿s estrat¿gias para regular o 
poder que tais algoritmos exercem na sociedade: a transpar¿ncia algor¿tmica, a delega¿¿o de 
uma entidade para examinar casos expl¿citos de desvios ¿ticos e a engenharia 
reversa. Conclusão: A an¿lise da quest¿o ¿tica da responsabilidade, levantada pelo uso 
massivo do motor de busca online do Google, mostrou que a recente inclus¿o dos algoritmos 
nas atividades humanas, afeta diretamente as decis¿es tomadas pelos indiv¿duos, e que isso 
desafia as no¿¿es tradicionais de responsabilidade moral. Torna-se necess¿rio elucidar e 
articular as estruturas de poder e influ¿ncias que os artefatos computacionais exercem na 
sociedade e propor estrat¿gias para regular o poder algor¿tmico. 

Palavras-chave: ética, mecanismo de busca, responsabilidade 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 168 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

EU AINDA ESTOU AQUI! 
THIAGO OLIVEIRA COSTA, BERNADETE COELHO DE SOUSA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Conforme passam os anos, as tecnologias da saúde evoluem. É então que as 
perspectivas de uma sociedade cada vez mais idosa crescem e alertam o poder público para 
repensar como estão sendo tratadas as pessoas que entram na terceira idade. Moradia, saúde, 
alimentação e todos os aspectos de subsistências necessários para o esse público são 
garantidos por lei. O documentário proposto para aprensentação vai trazer a realidade 
emocional e familiar de personagens que moram em asilos. Objetivo: Levar à sociedade 
reflexão sobre como cada personagem deste filme foi parar em asilo para idosos e como as 
decisões na vida adulta podem interferir em como será a velhice de cada um. Método: O 
método utilizado foi o observativo não participativo. Foi escolhido o grupo de idosos que moram 
em um asilo para comentar suas vidas "inativas" narradas em gravação com revisões 
bibliográficas, pesquisa de campo e entrevistas aprofundadas. Resultados: Abrigos são, por 
mais que tenham ótimas estruturas e acompanhamento, lugares de pessoas com vínculos 
familiares perdidos ou de pessoas com poucas condições financeiras. Morar em um lugar como 
este pode significar algo bom ou ruim, dependendo da subjetividade de cada 
um. Conclusão: Atualmente é bem mais provável que a maioria da população adulta vai 
pertencer à população idosa. Ir morar em um abrigo de idosos não é sadio para o emocional de 
ninguém, mesmo com a própria vontade. . 

Palavras-chave: Abrigo, Idosos, Eu ainda estou aqui! 
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EXPERIMENTOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE FÍSICA APLICADO A ESTUDANTES 
COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS, CLEBES ANDRE DA SILVA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A física é uma disciplina que estuda a interação entre a energia e a matéria, e tem 
como objetivo compreender o mundo em que vivemos. A Lei de Diretrizes e Bases 9.394 (96) 
que assegura que a criança deficiente física, sensorial e mental, tem o direito de estudar em 
classes comuns, foi instituída em 1996. Dispõe no art. 58, que a educação escolar deve situar-
se preferencialmente na rede regular de ensino e determina a existência, quando necessário, 
de serviços de apoio especializado. Objetivo: Esse trabalho tem o objetivo melhorar a 
compreensão de estudantes com deficiência visual no ensino de Física, é tornar acessível à 
aprendizagem do conteúdo relacionado à mecânica e termologia através de experimentos de 
baixo custo. Método: Estão sendo realizados encontros semanais, em cada encontro são 
discutidos teorias e conceitos físicos relacionados à mecânica e a termologia. Tendo em vista a 
adaptação de um ensino visual e tradicional, para um ensino não visual através de realizações 
de experimentos. Ao final de cada encontro são promovidas discussões orais sobre os 
conteúdos e experimentos trabalhados, primando não apenas o aprendizado dos conceitos, 
mas principalmente as aplicações cotidianas dos mesmos. Tais discussões, somadas a 
questionários sobre os conceitos e suas aplicações no dia a dia. São feitas anotações, 
registros fotográficos dos estudantes, e registros em Braille digitados pelos estudantes, que 
irão compor o conjunto de dados coletados. Resultados: Os resultados parciais obtidos no 
projeto são satisfatórios, através do ensino de física para estudante com deficiência visual 
seguindo uma didática de aprendizagem através dos experimentos didáticos sobre mecânica e 
termologia e podemos perceber que a construção de experimentos no processo, torna-se 
completamente viável, já que o custo médio por modelo e o tempo para a confecção dos 
mesmos é muito baixo. E de estrema importância que as práticas pedagógicas contenham 
legendas em Braille, a fim de promover uma melhora significativa no processo inclusivo para a 
aprendizagem de alunos com deficiência visual, contemplando não só a disciplina de Física, 
como também as demais disciplinas. Conclusão: Os resultados parciais obtidos no projeto são 
satisfatórios, através do ensino de física para estudante com deficiência visual seguindo uma 
didática de aprendizagem através dos experimentos didáticos sobre mecânica e termologia e 
podemos perceber que a construção de experimentos no processo, torna-se completamente 
viável, já que o custo médio por modelo e o tempo para a confecção dos mesmos é muito 
baixo. E de estrema importância que as práticas pedagógicas contenham legendas em Braille, 
a fim d 
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FATORES QUE IMPACTAM O RESULTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL: UMA ANÁLISE 
DO FLUXO DE CAIXA 

WDISNEIA RIBEIRO BATISTA, ELIS REGINA DE OLIVEIRA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A previdência social a partir de 19980 passou por reformas nos países da Europa, 
Ásia e América, em decorrência de mudanças socioeconômicas e alteração do perfil 
demográfico, conduzindo à ajustes com vista à adequação do orçamento público às 
necessidades de crescimento das economias (COELHO, 2003; KAY, 2003; LEITE; NESS; 
KLOTZLE, 2010; MELO, 2004; NITSCH; SCHWARZER, 1998). Objetivo: O presente trabalho 
tem como objetivo analisar os fatores: expectativa de vida, taxa de fecundidade, taxa de 
desemprego e variação do PIB e seus impactos no fluxo de caixa do RGPS, no período de 
1996 a 2016, evidenciando as reformas previdenciárias de 1998 e 2015, à luz dessas variáveis, 
conforme fu Método: Para a realização dessa pesquisa utilizou-se abordagem quantitativa, 
para mensuração do custo atuarial por simulação, considerando diferenças de expectativa de 
vida. E pesquisa explicativa quanto ao objetivo, pois foi analisado como as variáveis: 
expectativa de vida; taxa de fecundade; variação do PIB real e taxa de desemprego podem 
explicar parcialmente os resultados do fluxo de caixa do RGPS, nos anos propostos, 
elucidando as suas causas e relações com o resultado do fluxo de caixa do RGPS, no período 
de 1996-2016 (PEDRANOV; FREITAS, 2013,NASCIMENTO, 2002). A pesquisa é de natureza 
aplicada, pois promove conhecimento direcionado para aplicação prática e utilizou-se como 
procedimento técnico a pesquisa bibliográfica. Resultados: O fator expectativa de vida evolui 
de forma crescente desde do ano de 1910 (Figura 01), com crescimento de 118,84% da 
esperança de vida ao nascer do brasileiro, ao elevar expectativa média de vida de 34,6 anos 
em 1910 para 75,72 anos, em 2016. Essa tendência de crescimento reflete o desenvolvimento 
socioeconômico do Brasil, que está em sintonia com a tendência de crescimento da maioria 
dos países em desenvolvimento. Em 1991, período de início da vigência da regulamentação 
constitucional das leis de custeio e pagamento da Previdência Social (Lei 8.212 e Lei 8.213 de 
1991), o brasileiro possuía uma expectativa de vida ao nascer de 66,93 anos. Conclusão: A 
análise dos fatores econômicos (PIB real e taxa de desemprego), sobre os resultados do fluxo 
de caixa do Regime Geral da Previdência social, no período de 1997 a 2016, evidenciam que 
as reformas foram conduzidas para debate e aprovação sob a pressão de cenário econômico 
recessivo, com redução do PIB e aumento da taxa de desemprego. Conjuntura semelhante em 
2017 com a pressão para a reforma da previdência (governo Temer). 

Palavras-chave: Expectativa de Vida, Reforma previdenciária, Fluxo de caixa 
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FERTILIZAÇÃO IN VITRO: UMA ALTERNATIVA PARA CONSTITUIÇÃO FAMILIAR POR 
HOMOAFETIVOS 

DÊNNIS MACHADO MERCHOR, MIRIAM MOEMA DE C E S M M RORIZ  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A pesquisa irá expor, como funciona o acesso ao procedimento de fertilização in 
vitro, como uma alternativa para a formação familiar por casais LGBT'S+ (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros e outros) , quais os procedimentos que hoje 
podem-se utilizar e quais os direitos e limitações que a atual legislação traz 
consigo. Objetivo: Discutir a respeito do histórico moral arraigado à nossa sociedade, 
principalmente em território nacional, que traz consigo diversos tabus e conceitos, que servem 
como obstrução à formação familiar por LGBT¿S, que embora possível e aceita, em partes, 
como direito, não é 100% eficaz e garantido. Método: Procura-se explicar o processo de 
fertilização in vitro como auxilio para a formação de famílias por casais LGBT'S+, portanto, sua 
natureza é explicativa, e desta forma, serão expostos os procedimentos que hoje podem ser 
utilizados e as limitações encontradas em território nacional atualmente. As fontes serão teses 
de doutorado, teses de mestrado, jurisprudências, doutrinas, pesquisas de campo, artigos e 
livros. A apresentação do trabalho será feita de forma qualitativa podendo no entanto, serem 
apresentados dados de forma quantitativa. Resultados: Ante todo o exposto, como resultado, 
busca-se deixar claro o conflito existente entre normas constitucionais e legais, e como o 
choque entre legislações, interfere na vida de vários indivíduos que são inferiorizados na 
sociedade. Busca-se questionar a legalidade das leis, bem como as competências atribuídas 
ao Conselho Federal de medicina, para legislar a respeito da legitimidade de indivíduos para a 
utilização de técnicas de reprodução assistida. Conclusão: O trabalho visa a reflexão, em 
relação às mudanças necessárias, que devem ser observadas, para que todos os indivíduos 
sejam abraçados de mesma forma, pela legislação, sem a privação de qualquer grupo, seja de 
minorias ou não, ao acesso às tecnologias que cada vez mais evoluem e procuram a resolução 
de conflitos e a realização dos desejos advindos de cada indivíduo de forma particular. 

Palavras-chave: LGBT's, Constituição Familiar, Fertilização In Vitro 
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GOIÁS ESPORTE CLUBE - 75 ANOS, 33 HISTÓRIAS 
VINICIUS BATISTA DE MELO, ROGERIO PEREIRA BORGES, FERNANDA RIBEIRO 

PIMENTA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O presente trabalho é um livro-reportagem literário com o objetivo de relembrar 
momentos marcantes para o Goiás Esporte Clube, a fim de somar para os registros do clube. A 
proposta foi entrevistar personagens que vivenciaram os 75 anos do clube, independentemente 
da idade. Para isso, fomos atrás de pessoas que pudessem compor as páginas do nosso livro, 
ao todo foram 24 entrevistados entre jogadores, técnicos, jornalistas, funcionários e 
torcedores. Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo mostrar algumas histórias de 
jogadores, torcedores, técnicos, funcionários e cronistas esportivos que viveram algum 
momento marcante relacionado ao Goiás Esporte Clube. Por meio deste livro-reportagem, 
foram mostradas diversas situações narradas pelos adeptos. Método: A conduçãos da 
entrevistas buscou as memórias afetivas dos entrevistados, já que a proposta editorial do livro 
contemplava esse aspecto muitas vezes ignorado no jornalismo. Daí a pertinência de se 
realizar o relato em forma de crônica, uma vez que este gênero se coaduna melhor com 
descrições pessoais, com recordações que levem a visões menos estereotipadas e mais ricas 
sobre determinado fato. Além do que, esse tipo de texto valoriza a narratividade do 
produto. Resultados: Como em todo projeto, desafios foram vencidos. Como, por exemplo, 
deixar um pouco nossa paixão de lado ao escrever um livro sobre o nosso time de coração. 
Outro foi encontrar as fontes certas para o que precisávamos. É importante esclarecer que nem 
todas as histórias mais importantes para clube estão contidas neste livro, mas sim o que cada 
personagem julgou importante em suas lembranças. O resultado é um produto que ficará 
eternizado na memória do clube, feito de torcedores para torcedores. Conclusão: Um 
levantamento bibliográfico deixou claro que são poucas as obras que relatam histórias 
relacionadas ao Goiás Esporte Clube, por isso o produto aqui presente se torna ainda mais 
especial. Conforme objetivos estabelecidos, o trabalho possibilitou que o torcedor do Goiás 
conhecesse melhor a história do time através de crônicas narradas pelos próprios torcedores, 
jornalistas, funcionários e, em sua maior parte, ex-jogadores. 

Palavras-chave: Jornalismo esportivo, Futebol, Goiás 
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GOIÁS ESPORTE CLUBE: 75 ANOS, 33 HISTÓRIAS 
FERNANDA RIBEIRO PIMENTA, ROGERIO PEREIRA BORGES, VINICIUS BATISTA DE 

MELO  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O presente trabalho é um livro-reportagem literário com o objetivo de relembrar 
momentos marcantes para o Goiás Esporte Clube, afim de somar para os registros do clube. A 
proposta foi entrevistar personagens que vivenciaram os 75 anos do clube, independentemente 
da idade. Para isso, fomos atrás de pessoas que pudessem compor as páginas do nosso livro, 
ao todo foram 24 entrevistados entre jogadores, técnicos, jornalistas, funcionários e torcedores. 
O livro Goiás Esporte Clube: 75 anos, 33 histór Objetivo: O presente trabalho teve como 
objetivo mostrar algumas histórias de jogadores, torcedores, técnicos, funcionários e cronistas 
esportivos que viveram algum momento marcante relacionado ao Goiás Esporte Clube. Por 
meio deste livro-reportagem, foram mostradas diversas situações de jogo, pré-jogo e 
pós. Método: Os autores do Trabalho de Conclusão de Curso também utilizam a de captação 
de memória por meio de entrevista. Mas neste estilo, a entrevista é mais uma conversa entre 
duas partes, onde uma conta um momento de sua vida, enquanto a outra tenta leva-la para o 
caminho certo. Este formato é bastante útil faz com quem escreva sinta melhor o que a 
personagem quer dizer, há uma compreensão maior (LIMA, 2009). As técnicas de montagem 
dependem bastante da fluência que o autor que dar ao seu livro. Não basta distribuir o 
conteúdo coletado e jogar de qualquer forma dentro das páginas, tem que haver uma coerência 
de organização, tempo e lógica dentro da narrativa. Resultados: O resultado foi um livro 
escrito em forma de crônicas. O produto contém 119 páginas e possui 33 histórias de 24 
personagens diferentes, 08 histórias são dos próprios autores. A intenção do livro Goiás 
Esporte Clube:75 anos, 33 histórias é contar relatos de jogos e momentos importantes, 
engraçados, inusitados e polêmicos ocorridos nos 75 anos de fundação do Goiás Esporte 
Clube. Cada dia nascem novos torcedores que buscam saber quem são os ídolos do seu time. 
O livro registra uma memória para os torcedores esmeraldinos, sendo eles crianças, jovens, 
idosos, homens ou mulheres. Conclusão: O livro-reportagem Goiás Esporte Clube: 75 anos, 
33 histórias foi uma tentativa de eternizar 33 memórias do clube. Um levantamento bibliográfico 
deixou claro que são poucas as obras que relatam histórias relacionadas ao Goiás Esporte 
Clube, por isso o produto aqui presente se torna ainda mais especial. Conforme objetivos 
estabelecidos, o trabalho possibilitou que o torcedor do Goiás conhecesse melhor a história do 
time através de crônicas narradas pelos próprios torcedores, jornalistas e etc. 
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HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL EM GOIÂNIA 
LUANA CHAVES VILARINHO, AZOR HENRIQUE DE MENDONCA FERRO  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Do ponto de vista das necessidades humanas, a habitação é um direito do 
cidadão. Isso é defendido na Declaração Universal dos Direitos Humanos e também da 
Constituição Federal Brasileira de 1988 onde há a defesa da habitação como direito de todos. 
A habitação social pode desempenhar um importante papel na produção do espaço urbano, 
bem como na revitalização de uma área que necessite de 
desenvolvimento. Objetivo: Consorciar o atendimento de vários grupos sociais de faixas de 
renda diversas; Inserir o uso habitacional no centro de Goiânia como um elemento capaz de 
vencer a ociosidade do centro (inclusive no período noturno) e ser indutor do processo de 
conservação. Método: Pesquisa in loco, visitando o Setor Central, bem como a quadra e lote 
para a inserção do edifício. Fez-se um estudo do local a partir de levantamentos de dados. 
Retomada teórica da temática (Habitação) e do tema (Habitação de Interesse Social). Foi 
preciso fazer estudos de casos de projetos de arquitetura de Habitação Social para que se 
estudasse as formas de resolução arquitetônica e estrutural. Definiu-se o perfil da habitação 
proposta. Fez se um estudo projetual para essa edificação, definindo todo o partido 
arquitetônico, como forma / volumetria, usuários, estrutura e funções. Para o desenvolvimento 
da proposta projetual utilizou-se de programas como AutoCad, PhotoShop, V-Ray e CorelDraw 
para representar graficamente a proposta. Resultados: Como resultado dessa proposta de 
Habitação de Interesse Social para o Centro de Goiânia tem-se o projeto de um edifício de 
vinte pavimentos, com usos tanto residenciais, como comerciais e serviços (creche). Não se 
enquadra no perfil de prédio multifuncional, pois a presença da creche confirma o caráter social 
do projeto. O uso comercial é proposto com a finalidade de servir como um suporte para o uso 
residencial. A proposta dessa habitação se resume em um edifício voltado para a causa social, 
em que busca oferecer moradia acessível à todos. Apresenta em sua proposta residencial uma 
área de lazer, e cinco modalidades diferentes de apartamentos para que possa alcançar uma 
diversidade maior de pessoas. Conclusão: Desse modo, o motivo dessa proposta vem ao 
encontro da importância que a habitação de interesse social tem para com o desenvolvimento 
de um bairro, de uma região ou de uma cidade. A habitação social pode desempenhar um 
importante papel na produção do espaço urbano, bem como na revitalização de uma área que 
necessite de desenvolvimento, uma vez que habitação atrai outros usos (serviços, comércios, 
saúde, educação e habitação). 

Palavras-chave: Habitação, Centro, Goiânia 
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HOLDING FAMILIAR: PLANEJAMENTO PATRIMONIAL E SUCESSÃO EMPRESARIAL 
DANIELLE SHAADIA COSTA BORGES, ROBERTA CRISTINA DE M SIQUEIRA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Nos dais atuais as empresas holdings, se mostram um mecanismo alternativo 
para as famílias que detêm muitos bens, tendo em vista que essa forma societária possui a 
faculdade de harmonizar e amoldurar os interesses do grupo familiar. O artigo tratou da holding 
como sendo uma forma de desenvolvimento e aprimoramento dos mecanismos de criação dos 
planejamentos sucessórios, objetivando pontuar a utilidade da Holding, como artifício para a 
criação de um planejamento patrimonial, eficaz. Objetivo: Assinalar a utilidade da Holding, 
como mecanismo para a criação de um planejamento patrimonial bem como de sucessão 
empresarial. Método: Metodologia dedutiva, por melhor se enquadrar nas finalidades 
propostas, tendo em vista que a mesma se traduz na noção geral do conteúdo, isto é, se inicia 
a dissertação com duas premissas para estão se chegar a uma terceira proposição que se 
denomina da conclusão. Resultados: Desta forma, o estudo realizado, aponta que, os 
benefícios na formação de uma empresa holding, é, a princípio a tutela patrimonial familiar, de 
forma a concentrar o patrimônio, facilitando a administração dos bens, e consequentemente, 
desembaraça o processo sucessório, tornando o impacto da morte centralizada no âmbito 
sentimental, ao passo que, no cenário patrimonial familiar a holding continua suas atividades 
normalmente, uma vez que, tudo já fez pré-determinado para o prosseguimento da atividade 
designada. Conclusão: em face do exposto, pode-se concluir que a constituição de uma 
holding para a administração do patrimônio familiar é uma das melhores ferramentas quando o 
assunto é administração e manutenção dos bens, uma vez que, ao cria-la o patriarca da família 
e administrador dos bens daquele grupo, prepara preventivamente a manutenção da situação 
econômica de sua família para depois de sua morte, uma vez que, a administração dos bens 
seguirá seu curso, e irá se amoldar em conformidade com o planejado. 

Palavras-chave: Holding, planejamento, sucessão 
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IA ADAPTATIVA PARA JOGOS DIGITAIS 
RAPHAEL DA SILVA SANTOS, GUSTAVO SIQUEIRA VINHAL  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Em meio a evolução tecnológica o entretenimento se desenvolveu de formas 
extremamente variadas nos últimos anos, com smartphones, personal computers (PC¿s), 
smartwatchs, smart tvs e vídeo games mais avançados. Paralelamente, áreas mais cientificas 
da tecnologia também evoluíram como a IA. Portanto o mercado necessita de uma evolução 
em conjunto para criar jogos mais divertidos e desafiadores. Objetivo: Este texto tem por 
objetivo mostrar a criação e os resultados de uma IA voltada para jogos que será capaz de se 
adequar a forma que o jogador se desenvolve e joga. Método: Para obtenção dos resultados, 
sera necessário inicialmente uma pesquisa psicológica de como criar situações satisfatórias em 
jogos e então uma IA que se adapta ao jogador sera criada, utilizando um jogo de teste 
especifico. Resultados: cursando o tcc2, portanto não existem resultados para esta 
monografia Conclusão: cursando o tcc2, portanto não existe conclusão para esta monografia 

Palavras-chave: Inteligencia Artificial, Jogos, Teoria do fluxo 
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IMPLEMENTAÇÃO DE IMPRESSÃO COM DUAS CORES EM UMA IMPRESSORA 3D 
PRUSA I3 

BOANERGES CIPRIANO GOMES NETO, MARCOS LAJOVIC CARNEIRO, ANTONIO 
MARCOS DE MELO MEDEIROS, VICTOR DO NASCIMENTO ARAÚJO, FABRICIA NERES 

BORGES  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A Impressão 3D é o termo popular para a tecnologia de manufatura aditiva, que é 
capaz de criar um objeto tridimensional (3D) pela deposição de sucessivas camadas 
bidimensionais (2D). Elas têm prometido produzir diversas inovações em vários ramos, como o 
alimentício, a construção civil, a moda e até na medicina. Este resumo apresenta a adaptação 
da impressora, implementação do bowden tube e estrutura de suporte para os bicos 
aquecidos. Objetivo: A pesquisa na impressão 3D com vários materiais e cores em extrusoras 
diferentes, tem como por objetivo expandir as possibilidades de manufatura rápida e ao 
alcance de qualquer usuário, e criar novas possibilidades de impressão com materiais 
orgânicos e biológicos. Método: A primórdio foi necessário criar e desenvolver aparatos 
mecânicos que possibilitassem a inserção de vários bicos extrusores, esse processo envolveu 
planejamento, pesquisa, projeto, manufatura e implementação de diversas peças mecânicas 
incluindo instalação, calibração e testes das mesmas até o alcance da melhor opção. Para que 
fosse possível a impressão com vários bicos foi necessário pesquisar e estudar as placas 
eletrônicas utilizadas na fabricação de impressoras 3D comuns e adaptar e desenvolver novos 
esquemas de ligação para instalação de novos bicos, apos essas etapas foi necessário o 
estudo e pesquisa de softwares que possibilitaram vários testes de impressões em cores com 
diversos materiais. Resultados: Foi necessário realizar mudanças no firmware da impressora, 
mudar o número de extrusoras. Nos casos mais comuns, o Marlin que é o firmware utilizado na 
impressora, possui entradas como Extrusora, Ventilador e Mesa, mas que foi necessário mudar 
para Extrusora0, Extrusora1 e Mesa para que suportasse a segunda extrusora. Foi possível a 
impressão de varias peças com dois materiais, nos testes foram utilizados plásticos padrão pra 
impressão 3D chamados de PLA e ABS. Esse processo de impressão consistiu no uso de 
modelos em STL, sendo a divisão de tarefas entre as extrusoras realizado pelo fatiador Slicer. 
Foram solucionados diversos problemas da impressão de duas cores como calibragem e o 
defeito ooze. É possível imprimir pecas de duas cores. Conclusão: A pesquisa desenvolvida 
alcançou o estágio de impressão com duas cores e sendo possível ser retomada no futuro para 
a impressão com mais cores. Apresentou-se a possibilidade de imprimir uma mesma peça com 
cores ou materiais diferentes, podendo estender para materiais diferentes e de forma 
simultânea. Apresentou-se também a impressão de uma peça formada por dois desenhos 3D 
sobrepostos para a formação de uma única peça com duas cores ou materiais diferentes. 

Palavras-chave: Extrusão, Impressão 3D, Bowden Tube 
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IMPORTÂNCIA DO RELACIONAMENTO INTERPESSOAL E O TRABALHO EM EQUIPE EM 
UM CENTRO DE ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

GLEYCIELLE FRUTUOSO DA SILVA, LAERCIO OLIVEIRA NEVES, BLUNA DICKMANN 
CARDOSO, JADY LORRANY BARBOSA BORGES  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A Estratégia de Saúde da Família (ESF) tem como foco o núcleo familiar e a 
ênfase em ações preventivas. Além disso, visa a integração das equipes de saúde com a 
comunidade, por intermédio de uma relação interdisciplinar, com o fortalecimento do vínculo 
entre os trabalhadores e população. Portanto, é imprescindível que os profissionais de saúde 
reconheçam a importância de lidar com as relações interpessoais, pois estas acabam 
interferindo significativamente no cuidado prestado ao cliente. Objetivo: Este estudo tem como 
principal objetivo incentivar uma reflexão sobre o relacionamento interpessoal e o trabalho em 
equipe em um centro de saúde da família no do município de Goiânia. Método: Trata-se de um 
estudo descritivo, do tipo relato de experiência, desenvolvido em uma unidade básica de saúde 
no município de Goiânia-GO, na região Noroeste. Para a realização do estudo utilizou-se de 
uma metodologia ativa como referencial teórico metodológico, o Arco de Charles Maguerez, 
que é composto por cinco etapas: Observação da Realidade; Pontos Chaves; Teorização; 
Hipóteses de Solução - Aplicação - Realidade. Resultados: O resultado deste trabalho foi 
desenvolvido através da quinta etapa do arco de Charles Maguerez, onde foi realizado uma 
palestra motivacional sobre relacionamento interpessoal e o trabalho em equipe, em dois 
contraturnos com 37 Funcionários da unidade (agentes comunitários de saúde, médicos, 
odontólogos, gestor e auxiliar de serviços gerais). No segundo momento foi realizado uma roda 
de conversa com a enfermeira da instituição, no intuído de saber se houve motivação e 
resultado na unidade decorrente da palestra onde tivemos um retorno foi bastante 
positivo. Conclusão: Através desse trabalho, podemos ver a importância do relacionamento 
interpessoal e o trabalho em equipe dentro da unidade se faz necessário. Tivemos um retorno 
muito positivo sobre a palestra por parte dos participantes, ao qual referiam que a unidade 
necessitava desse momento. Diante disso, foi possível notar que os funcionários saíram 
motivados e que encontrava-se abertos para que a mudança ocorre-se. 

Palavras-chave: estrategia sa¿de da fam¿lia, relacionamento interpessoal, trabalho em equipe 
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IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DA FERROVIA NORTE SUL PARA O ESTADO DE GOIÁS 
MURILO AUGUSTO ALMEIDA DOS SANTOS, GESMAR JOSE VIEIRA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Esta monografia tem como eixo temático a discussão sobre a importância 
econômica da Ferrovia Norte Sul para o Estado de Goiás. O problema de pesquisa é cerceado 
pelo questionamento: a importância econômica da ferrovia norte sul, para o estado de Goiás, 
se justifica em uma logística mais competitiva e com maior capacidade no transporte de 
cargas. Objetivo: Objetivou-se de forma geral analisar a importância econômica da Ferrovia 
Norte-Sul para o desenvolvimento do Estado de Goiás. A hipótese desta monografia está 
ancorada no fato de promover uma logística mais competitiva, possibilitando o transporte com 
maior capacidade de cargas e rapidez. Método: A metodologia consiste na utilização dos 
métodos dedutivos e histórico, uma pesquisa com revisão bibliográfica. O conteúdo expressa 
se por meio de problema e hipótese que são analisados e demonstrados de maneira descritiva. 
De modo que, identificado os fatores que determinam o fenômeno a explicação é dada 
estabelecendo relações entre as variáveis. Resultados: A malha Ferroviária implementada 
pela Ferrovia Norte-Sul no Estado de Goiás trouxe a inserção da economia Goiana a economia 
Nacional fazendo com que o estado saísse do isolamento pela falta de vias de acesso trazendo 
modernização e maior produtividade com custos menores operacionais. Contudo somente a 
construção da ferrovia norte-sul não pode ser suficiente para geração de efeitos positivos 
economicamente e viabilidade promovendo o desenvolvimento econômico e 
regionalista. Conclusão: Com a elaboração desta pesquisa pode-se ter a noção exata sobre a 
contribuição para angariar o desenvolvimento social e econômico do Centro-Oeste brasileiro e 
ao concentrar apenas nas linhas de transporte férreo no centro-sul em direção aos portos trata-
se de uma questão o desenvolvimento social e econômico do Estado de Goiás. 

Palavras-chave: Malha ferroviária, Ferrovia Norte Sul, Desenvolvimento Econômico 
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INDENIZAÇÃO NAS SENTENÇAS PENAIS UM OLHAR ANALÍTICO JULGADOS DO 
ESTADO DE GOIÁS 2008-2017 

THALITA GOMES XAVIER, MARIA CRISTINA VIDOTTE B TARREGA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A Lei n° 11.719/2008 que modificou o inciso IV, do art. 387, do Código de 
Processo Penal, determinou ao juiz criminal o dever de fixar um quantum mínimo indenizatório 
na sentença penal. Todo aquele que é lesionado deve ter seu dano reparado. Assim, analisar-
se-á como o Estado de Goiás aplicou esse instituto uma vez que no ano de 2018 completou 
dez anos de sua vigência. Objetivo: O objeto de estudo deste trabalho consistiu em analisar as 
indenizações arbitradas nas sentenças penais, do Estado de Goiás, no período de 2008 a 
2017, elaborando-se um mapeamento dos principais crimes em que foram fixadas 
indenizações compreendendo então os resultados obtidos. Método: Foi utilizado o estudo 
bibliográfico e o levantamento de dados foi feito a partir dos julgados do TJ-GO, na qual a partir 
do termo de pesquisa "indenização na sentença penal" selecionou-se a amostra para esse 
estudo, e também, através da distribuição de questionários. Resultados: As indenizações 
fixadas na maioria foram de valores pequenos, houve proteção demasiada do réu (princípio da 
proporcionalidade), celeridade e economia processual mitigados, norma cogente/efeito 
automático da sentença, adesão do dispositivo de maneira gradual. Conclusão: A fixação de 
indenização na sentença penal tem impactos positivos, não obstante, precisa ser lapidada em 
inúmeros quesitos, no que tange ao Estado de Goiás, considerável foi à participação das 
comarcas, porém é essencial que haja políticas públicas para que as comarcas ainda inertes 
saiam da zona de omissão. 

Palavras-chave: indenização, sentença, penal 
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INFLUÊNCIA DO AGREGADO MIÚDO RECICLADO NA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E 
POROSIDADE DO CONCRETO 

PAULA DI DOMENICO, RODRIGO MARTINEZ CASTRO, TAINA TAMARA LIMA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A crescente geração de resíduos de construção e demolição vem trazendo 
preocupação e aumentando sua importância quanto à economia, ao meio ambiente e à saúde 
da população. Como forma de minimizar esses problemas, a utilização de agregados 
reciclados produzidos a partir desses resíduos garante que novos concretos e argamassas 
sejam produzidos reduzindo os impactos ao meio ambiente e financeiros, sem perda de 
performance das misturas. Objetivo: O presente trabalho além de estudar variações dos teores 
de RCD, também analisa o impacto da variação da granulometria no resultado final do concreto 
com função estrutural. Método: Com o ensaio de granulometria padronizou-se o agregado 
miúdo reciclado afim de que fossem produzidos novos concretos tendo como análise seu 
comportamento quanto a resistência à compressão e permeabilidade, ambas propriedades do 
concreto no estado endurecido. O programa experimental iniciou-se com a produção de 
agregados reciclados oriundos de resíduos de construção e demolição. A coleta do material 
(RCD) foi feita a partir de resíduos da demolição de elementos estruturais, tendo sido 
classificado por tipo e tamanho de resíduo encontrado, e, posteriormente, triturado e peneirado. 
No programa experimental seguiu-se as normas para moldagem dos corpos-de-prova, 
rompimento dos corpos-de-prova e determinação da absorção de água do 
concreto. Resultados: Com os resultados de resistência à compressão obtidos em todas as 
idades, afirma-se que concretos produzidos com agregados mais finos apresentam resistências 
mais altas quando comparados aos tratamentos de agregado com maior tamanho. De modo 
geral, os resultados de análise para a resistência apresentaram valores satisfatórios para 
concreto com substituição de agregado miúdo retido na peneira de 300µm. A absorção de água 
foi maior para a maioria dos tratamentos que possuem agregado reciclado. Pode-se afirmar 
que quanto maior a porcentagem de substituição do agregado, maior será o valor médio da 
absorção de água e que os tratamentos com agregados de menores dimensões absorveram 
mais água se comparados aos demais tratamentos e ao Testemunha. Conclusão: Com base 
nos valores obtidos, conclui-se que o uso de RCD como forma de agregado miúdo para a 
confecção de novos concretos, quando padronizada a sua granulometria bem como seu 
percentual de teor na mistura, foi possível e garantiu resultados de resistência à compressão 
satisfatórios inclusive à aplicação estrutural, ainda não normatizada. Portanto, a utilização do 
material mostra-se como uma alternativa para minimizar problemas ambientais e econômicos 
gerados pela indústria da construção civil. 

Palavras-chave: resíduo de construção e demolição, resistência à compressão, 
permeabilidade 
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INFLUÊNCIA DO CONSUMO DE FIBRA ALIMENTAR SOBRE A PRESSÃO ARTERIAL 
GABRIELA PEREIRA DA SILVA, SAMANTHA PEREIRA ARAUJO  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma doença crônica de origem multifatorial, 
caracterizada por níveis altos e sustentados da pressão arterial maiores ou iguais a 140x90 
mmHg. É responsável por alterações em diversos órgãos e elevado índice de morte. Além do 
tratamento medicamento mudanças no estilo de vida e alimentação são fundamentais para a 
manutenção da pressão arterial. Dentro de uma dieta equilibrada o consumo aumentado de 
fibras proporciona efeitos positivos sobre os níveis pressóricos. Objetivo: Verificar na literatura 
se a ingestão de fibra alimentar exerce efeitos sobre os níveis pressóricos. Método: Os 
estudos que compuseram a revisão foram recuperados nas bases de dados PubMed, Scielo e 
periódicos CAPES, utilizando-se as seguintes palavras-chave: hipertensão, hipertensão AND 
nutrição, hipertensão AND fatores de risco, hipertensão AND etiologia, dietary fibers AND 
human, blood pressure AND dietary fiber. Foram selecionados metanálises e artigos originais 
desenvolvidos com adultos e idosos, nos idiomas português e inglês. O recorte temporal 
compreendeu o período de 2013 a 2018. Foram recuperados 1.333 artigos e avaliados quanto 
a pertinência ao tema e solidez metodológica. Resultados: Foram selecionados nove artigos 
que atenderam aos critérios de inclusão para esta revisão. Todos os estudos verificaram que o 
consumo adequado ou aumentado de fibras por meio de uma alimentação saudável ou por 
suplementação está relacionado a redução dos níveis pressóricos e menor incidência e 
prevalência de hipertensão. O consumo de fibras totais e solúveis parecem desempenhar 
melhor efeito sobre o controle pressórico comparado ao consumo isolado da fibra 
insolúvel. Conclusão: De acordo com os resultados obtidos no presente estudo o consumo 
adequado ou aumentado de FA por meio de uma alimentação saudável ou por suplementação 
está relacionado a redução dos níveis pressóricos e menor incidência e prevalência de 
hipertensão. FA totais e FA solúveis parecem desempenhar melhor efeito sobre o controle da 
PA comparadas ao consumo isolado da FA insolúveis. 

Palavras-chave: Fibras na dieta, pressão arterial, hipertensão 
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INVESTIGAÇÃO DOS SINTOMAS OSTEOMUSCULARES EM COSTUREIRAS DO CENTRO-
OESTE DO BRASIL 

BEATRIZ MARANESI FREITAS, ADROALDO JOSE CASA JUNIOR, APARECIDO DIVINO DA 
CRUZ  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A atividade laboral apresenta duas faces, por um lado a oportunidade de 
crescimento, valorização e realização pessoal, por outro, a ameaça do surgimento de agravos 
à saúde pela repetição de movimentos, posturas inadequadas e sobrecarga física e mental. No 
presente cenário, as atividades exercidas pelos trabalhadores têm se tornado cada vez mais 
fragmentadas, repetitivas e monótonas Objetivo: Verificar e comparar os sintomas 
osteomusculares em costureiras empregadas e autônomas do Estado de Goiás, 
Brasil. Método: Trata-se de um estudo transversal, analítico e quantitativo, em que 
participaram 417 profissionais de costura do Estado de Goiás, sendo 190 autônomas e 227 
empregadas. As mesmas foram submetidas a uma Ficha de Identificação e Avaliação a fim de 
se obter dados sócio demográficos e relacionados às atividades laborais e ao Questionário 
Nórdico de Sintomas Osteomusculares para avaliação dos sintomas físicos presentes nos 
últimos 12 meses. Adotou-se um nível de significância de 5% (p<0,05). Resultados: A média 
de idade foi de 39,1 (±13,1) anos. A prevalência de sintomas osteomusculares nos 12 meses 
que antecederam a coleta foi elevada, sobretudo nas regiões dorsal, lombar e cervical, nos 
ombros e em punhos/mãos/dedos. A dor, dormência e formigamento estiveram 
significativamente mais presentes nas costureiras autônomas (<0,001) e naquelas que 
atuavam a mais de 10 anos na profissão (p=0,04). A maioria das profissionais de costura 
relatou ter realizado tratamento médico e/ou fisioterapêutico em razão dos sintomas 
osteomusculares no período investigado (p=0,01). Conclusão: A fim de prevenir e minimizar 
os sintomas osteomusculares ocupacionais e suas importantes consequências negativas na 
qualidade de vida, produtividade no trabalho e capacidade funcional, recomenda-se a 
promoção de saúde física e mental, por meio da introdução e ampliação de ações preventivas 
e atenção ergonômica de empregadores e costureiros, sobretudo, autônomos. 

Palavras-chave: Industria Textil, Transtornos traumáticos cumulativos, saúde do trabalhador 
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JOGOS EDUCACIONAIS: GAMIFICANDO SALAS DE AULA 
GABRIEL FERREIRA MENDES, GILDENOR DE SOUZA A CAVALCANTE  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O presente trabalho tem como objetivo sugerir a aplicação das técnicas de 
gamificação e jogos sérios para promover o engajamento e motivação de aprendizes, uma vez 
que ambas a técnicas vem sendo incrementalmente aplicadas e estudadas. Aprendizagem e 
tecnologia tem muito em comum, pois afinal ambas procuram simplificar o complexo. 
Entretanto, a velocidade com a qual cada uma atua é diferente. Objetivo: Aplicar os aspectos 
vistos nos jogos digitais em uma sala de aula e assim fomentar novas didáticas, incentivando o 
uso da tecnologia no campo do aprendizado. Método: Para esta pesquisa usaremos o conceito 
te Jogos sérios para o desenvolvimento de um jogo educacional voltado para dispositivos 
móveis. Utilizado gamificação de processos, tal jogo tem como objetivo incentivar aprendizes a 
resolver desafios de forma interativa e motivadora. Resultados: A elaboração de um jogo 
mobile com o intuito de incentivar o uso cada vez maior de tecnologia na área de educação. 
Para assim captar a atenção dos aprendizes e obter ainda mais engajamento entre eles e 
professores. Conclusão: Em uma sociedade cada vez mais conectada, onde a informação e 
transmitida de forma rápida e gratuita, uma revisão no modelo educacional tradicional se faz 
necessária. Acreditamos que computadores e smartphones são ferramentas essenciais para a 
captação da atenção dos aprendizes, dessa forma os mesmos tendem a apresentar resultados 
mais satisfatório, uma vez que o processo de aprendizado se tornará ainda mais engajador, 
motivador e até mesmo divertido. 
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JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE (UMA ONEROSIDADE, UMA RESPONSABILIDADE OU UM 
DIREITO?) 

DIOZILEILE LUCIA DE MORAIS, GIL CESAR COSTA DE PAULA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A saúde é um direito fundamental que deve ser efetivado pelo Estado para todas 
as pessoas, garantindo o direito à saúde de forma igualitária e universal, independente da 
classe social. A saúde, como premissa básica, constitui de extrema relevância para a 
sociedade em um todo, pois a saúde diz respeito à vida. Assim, na esfera jurídica, o direito à 
saúde está inserido no âmbito dos direitos fundamentais sociais, assegurado na CF como um 
direito de todos (Art. 196). Objetivo: O objetivo é caracterizar, diferenciar e responsabilizar o 
aumento das demandas judiciais, as reivindicações no direito da saúde nos últimos tempos, as 
discussões dos tribunais tipo superiores, assim como o aumento nas demandas judiciais contra 
os planos de saúde. Analisar causas e consequências. Método: O método utilizado foi o 
qualitativo, dedutivo, indutivo, pesquisas teóricas de bibliografias a respeito do tema. Nas 
pesquisas bibliográficas foram consultadas várias literaturas relativas ao assunto estudo, 
artigos publicados na internet e sites do Ministério da Saúde e outros, que possibilitaram que 
este trabalho tomasse forma para ser fundamentado. Em relação as análises jurisprudenciais, 
foi verificado o posicionamento dos tribunais superiores quando chamados para resolver 
conflitos referentes ao direito fundamental à saúde constantes na CF/88. Foram realizadas 
análises para verificar o porque que a Judicialização vem crescendo e também o porque que o 
direito fundamental à saúde não é respeitado. Resultados: O direito à saúde é um direito 
social constitucionalmente garantido, disposto no art. 196, CF/88, porém para garantir sua 
efetividade, em muitos casos é necessário que aconteça a judicialização, principalmente pelas 
constantes violações a esse direito, devido à atual situação orçamentária pública. Os gastos 
públicos com saúde são representativos, as ações judiciais aumentaram muito, tanto que a 
matéria chegou aos tribunais superiores. As maiores demandas são por medicamentos; 
serviços que o SUS oferece, mas não pratica; serviços não disponíveis no sus; serviços mal 
prestados pelos planos de saúde; e solicitação de medicamentos não aprovados pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Conclusão: O presente trabalho teve como objetivo, 
analisar a crescente demanda de ações judiciais no direito à saúde, mais conhecida como 
Judicialização da Saúde, através de uma visão crítica verifiquei as causas e consequências 
que este crescimento desordenado pode acarretar ao estado, aos planos de saúde e aos 
cidadãos, analisei o prejuízo para cada um dos envolvidos, assim como o conhecimento 
técnico e científico dos pacientes, juízes e gestores de saúde. 
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LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA NO CAMPUS II DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE GOIÁS 

JANNYNE NAILÊ LEITE ARAÚJO, FRANCISCO LEONARDO T GARRO, HELDER LUCIO 
RODRIGUES SILVA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A fragmentação da paisagem natural decorrente da atividade antropogênica, 
neste caso as áreas urbanas, vem alterando a riqueza e abundância dos organismos, entre os 
quais a avifauna. A influência negativa ou positiva que a fragmentação causa nas populações 
de aves pode estar ligada à sua flexibilidade ambiental, fisiológica e comportamental. Então, é 
de grande importância conhecer a biodiversidade de aves em fragmentos objetivando a 
preservação e conservação destes animais. Objetivo: Avaliar a riqueza e frequência da 
avifauna, determinar o status (espécies exótica, endêmicas, guildas tróficas, hábitos 
migratórios, sinantropia e ameaça de extinção) e comparar o uso do ambiente por turno 
(matutino e vespertino) e mês. Método: A coleta de dados foi realizada no Campus II da PUC 
Goiás, município de Goiânia. Esta ocorreu três vezes por semana no período matutino (6:00 às 
10:00) e vespertino (14:00 às 18:00) entre setembro/2017 e dezembro/2018 ao longo de um 
transecto que percorre diversas fitofisionomias presentes no fragmento. O registro das aves foi 
feito a partir de observação visual, quando possível acompanhado de registro fotográfico e 
gravações de vocalizações, a partir das quais foi feita a identificação taxonômica a nível de 
espécie. Resultados: Foram registradas 97 espécies de aves, das quais uma é endêmica, 36 
pertencem à guilda trófica onívora, 20 são espécies migratórias e 12 sinantrópicas. A riqueza 
por espécie e a frequência por espécie e família não apresentaram diferenças significativas por 
turno (matutino e vespertino, p>0,05 em todos os casos), nem para a riqueza por espécie nem 
para a frequência por família entre os meses amostrados (p>0,05 em todos os casos), mas sim 
para a frequência por espécie (p=0,01). Conclusão: Esses resultados sugerem que o uso do 
ambiente pelas espécies de aves independe do turno e dos meses considerados, mas a 
frequência apresenta diferenças temporais por mês, que parecem estar influenciadas pelo 
período sazonal regional. 
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LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE FISIOTERAPIA DO SUS EM 
GOIÂNIA-GO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017 

THAYNÁ BATISTA DO NASCIMENTO, GABRIELLY CRAVEIRO RAMOS  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O Decreto-Lei n. 938, de 13 de outubro de 1969 regulamentou a profissão 
fisioterapia, destacando o fisioterapeuta como um profissional generalista, capaz de atuar em 
todos os níveis de atenção à saúde. Com o exposto, a profissão segue um dos princípios 
doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS) que é a integralidade. Objetivo: Levantamento 
dos atendimentos ambulatoriais de fisioterapia realizados na cidade de Goiânia entre os meses 
de janeiro a junho de 2017. Método: Estudo descritivo, observacional, transversal onde foram 
analisados os atendimentos ambulatoriais de fisioterapia realizados na cidade de Goiânia entre 
os meses de janeiro a junho de 2017, de acordo com a área da fisioterapia e a faixa etária dos 
pacientes. A pesquisa foi realizada com dados obtidos pelo site DATASUS. Resultados: Os 
dados foram digitados no Microsoft Word e analisados com o pacote estatístico STATA, versão 
14. Foi feita análise descritiva com apresentação de frequência absoluta e relativa. Observou-
se que das 24 áreas de atendimento de fisioterapia cadastradas no SUS, em somente 15% 
havia registros de atendimento, sendo que o total em 6 meses foram 144 atendimentos. As 
áreas com maior concentração foram neuro funcional, motora, pré e pós-operatória de 
disfunções musculoesqueléticas e respiratória com 12,5% atendimentos em cada. Na faixa 
etária, crianças (01 a 04 anos e de 05 a 09 anos) e adultos jovens (25 a 29 anos) foram os que 
mais utilizaram os serviços, com 6,9% em cada. Conclusão: O estudo nos trouxe um 
levantamento importante dos atendimentos de fisioterapia na cidade de Goiânia, revelando um 
número pequeno em 6 meses, que pode ser explicado pelo pouco investimento na área de 
fisioterapia. Além disto, revelou concordando com outros estudos, as áreas mais atendidas e a 
faixa etária. Política públicas de qualidade devem ser aplicadas aos atendimentos e fisioterapia 
na cidade de Goiânia. 
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LICITAR TAMBÉM É CUIDAR: O PROCESSO DE TRABALHO DO ENFERMEIRO NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

ESTER LORRANE BORGES BARRETO, VIVIANE LEONEL CASSIMIRO MEIRELES, SARA 
RIBEIRO VILLAÇA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A licitação é um processo formal destinada assegurar o cumprimento legal da 
isonomia, a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração e à promover o 
desenvolvimento nacional sustentável. O exercício profissional da enfermagem está 
diretamente ligado aos processos de aquisição de material e equipamentos técnicos para as 
unidades de saúde. A participação dos enfermeiros no processo de compra e aquisição de 
insumos garante a qualidade do cuidado prestado, pois parte da sua 
realidade. Objetivo: Analisar os processos de trabalho do profissional enfermeiro durante as 
licitações públicas e a relação das ações gerenciais com a qualidade do cuidado 
prestado. Método: Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, com delineamento 
descritivo, utilizando como fonte de informação a pesquisa bibliográfica. O levantamento das 
informações foi realizado na base de dados BVS ¿ biblioteca virtual de saúde. Foram utilizados 
os seguintes descritores: licitação pública; enfermagem; administração 
hospitalar. Resultados: Ainda que o profissional enfermeiro esteja presente na administração 
das instituições de saúde, o foco do trabalho é o cuidado direto com o paciente. O enfermeiro 
tem o poder de decidir sobre a aquisição dos insumos necessários para suprir as necessidades 
das unidades, respeitando os requisitos de qualidade e menores preços praticados no 
mercado. As demandas e decisões dos enfermeiros são centradas na complexidade que exige 
o trabalho, enquanto os gestores se atentam, no processo licitatório, para questões mais 
relacionadas a vantajosidade das propostas de aquisição de bens materiais 
hospitalares. Conclusão: Este estudo permitiu identificar a relevância das ações do enfermeiro 
nos processos de aquisição, configurando esse profissional como agente consolidador nas 
instituições de saúde modificando o tipo de assistência prestada, através do recebimento das 
demandas, execução das etapas que envolvem a licitação visando o cuidado de qualidade, 
mesmo que indiretamente, ao paciente. 
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MANUFATURA ADITIVA APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL: EXTRUSORA E ESTRUTURA 
DA IMPRESSORA 3D. 

BRUNA GOMIDES GOUVEIA, MARCOS LAJOVIC CARNEIRO, MARCELO FARIA DOS 
SANTOS, EPAMINONDAS LUIZ FERREIRA JUNIOR, LEONCIO RODRIGUES DE ARAUJO  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Este artigo apresenta uma metodologia de projeto para construção de uma 
impressora 3D de uso na construção civil, capaz de controlar o fluxo de argamassa durante um 
determinado percurso. São apresentados detalhes da extrusora de argamassa, material a ser 
impresso, modelo do formato da estrutura, além de dados elétricos associados com as placas 
eletrônicas e as configurações de firmware de controle. Objetivo: Apresentar uma impressora 
3D de pequeno porte e detalhar os componentes utilizados em sua construção. O dispositivo 
será capaz de controlar um fluxo de argamassa por um percurso através de um aparato de 
eletrônica e software que já são utilizados em impressoras 3D de código aberto. Método: A 
extrusora de argamassa é composta por engrenagens, parafuso trator, motor de passo com 
caixa de redução, tubulação de PVC que forma a entrada da argamassa, reservatório de 
material e duto de extrusão. As especificações da extrusora são definidas através de testes de 
velocidade e torque máximo do motor de passo. A estrutura da impressora consiste em um 
pórtico composto por peças metálicas e de madeira. O movimento nos eixos X e Y ocorrem 
com auxílio de cremalheiras. No eixo Z é composto por barras roscadas juntamente com barras 
lisas. Em ambos os eixos são utilizados motores de passos com acionamento por driver 
TB6600, Arduino e firmware Marlin. O controle é feito através do envio de GCODE por meio de 
programas livres de impressora 3D. Resultados: Obteve-se o projeto de uma estrutura em 
formato de pórtico, com viga móvel no sentido vertical (eixo Z), onde a extrusora é acoplada e 
se movimenta no eixo X, e pilares com movimentos no sentido horizontal (eixo Y). A argamassa 
apresentou a trabalhabilidade necessária para ser conduzida no duto de extrusão sem ocorrer 
obstrução do mesmo, além de não haver deformação das camadas com a deposição de 
camadas superiores. A extrusora foi capaz de produzir um fluxo bidirecional de argamassa, 
formando uma camada cilíndrica com 20mm de diâmetro, com aproximadamente 5mm de 
espessura, a uma velocidade de 42cm/min. Conclusão: O estudo realizado produziu uma 
extrusora de argamassa e um projeto de estrutura de impressora 3d para percorrer o volume 
desejado. Produziu-se também um traço de argamassa adequado para o sistema de impressão 
3D. O sistema de extrusão foi capaz de conduzir argamassa do reservatório até o final do duto 
de extrusão utilizando programas de controle de impressoras 3D. Observou-se a viabilidade de 
produzir caminhos de argamassa para a construção de objetos 3D em argamassa. 
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MAPEAMENTO DO FLUXO DE VALOR DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE FARINHA DE 
MANDIOCA EM UMA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 

VICTOR AFONSO LOPES REBOUÇAS, VITOR HUGO MARTINS E RESENDE, SANTIAGO 
MEIRELES ROCHA, ELODIA TEODORO V DE MORAIS  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: As organizações de forma geral têm sofrido pressão do mercado por mais 
eficiência, e isso faz com que busquem um papel, extremamente importante, no planejamento 
estratégico e organizacional. . Nesse sentido sugere-se o questionamento: Qual ganho de 
produção e faturamento é possível conseguir com a utilização do Mapeamento do Fluxo de 
Valor aplicado no processo da empresa estudada? Objetivo: Portanto, o trabalho realiza o 
Mapeamento do Fluxo de Valor da linha de produção de farinha de mandioca em uma indústria 
do setor alimentício, tendo como objetivos específicos a descrição do processo atual da linha 
de produção, a construção do MFV Atual e do MFV Futuro. Método: A descrição da empresa, 
alvo deste estudo, é uma indústria de produção de farinha de mandioca que atua no cenário 
goiano há 20 anos. Levantamento de dados por meio de reuniões, aplicação de questionários 
com gestores e visita apoiada pelo líder de produção sendo possível levantar toda cadeia de 
valor da empresa. Construção do MFV Atual De posse dos tempos das etapas do processo, 
para o desenho do Mapeamento de Fluxo de Valor Atual foi realizado utilizando-se o software 
Microsoft Visio. Construção do MFV Futuro Após identificados os pontos de melhorias e suas 
possíveis soluções, o novo processo foi dimensionado conforme os resultados adquiridos com 
a aplicação dos princípios da manufatura enxuta. Resultados: A média diária do período foi de 
5,508 toneladas de farinha de mandioca por dia. Segundo a gestão esse valor é insuficiente 
para atender a demanda do mercado de aproximadamente 7 toneladas por dia, por meio dos 
dados coletados e dos cálculos de cronoanálise executados, levantadas a capacidade atual e a 
capacidade máxima de cada equipamento. Verificou-se que a linha de produção é composta 
por 11 etapas, sendo 7 com agregação de valor, notando-se desbalanceamento da linha de 
produção, porém com o MFV Futuro permitiu projetar um cenário, e por meio de divulgação e 
orientação dos gestores da empresa sobre os resultados obtidos, nortear as decisões para 
atingir o cenário projetado: o aumento de 1,348 toneladas por dia. Conclusão: A utilização do 
MFV aplicado em uma indústria do setor alimentício pode gerar significativos ganhos de 
produtividade e aumento de faturamento. Permitiu projetar um cenário, e por meio de 
divulgação e orientação dos gestores da empresa sobre os resultados obtidos, nortear as 
decisões para atingir o cenário projetado: o aumento de 1,348 toneladas por dia, quantia 
considerada importante para a sobrevivência da mesma no mercado. 
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METODOLOGIA DE PRIORIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 

BRENDA LARISSA CAVALCANTE, ANTONIO MARCOS DE MELO MEDEIROS, MARIANA 
CAMPOS GUIMARÃES OLIVEIRA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Em um estabelecimento de saúde, tanto o profissional quanto o enfermo, tem 
contato direto com uma variedade de modelos de equipamentos com as mais diversas 
finalidades que visam preservar a vida. O desenvolvimento de tais equipamentos facilitam o 
diagnóstico e tratamento de doenças de origens desconhecidas, mostrando a necessidade de 
um profissional específico que assegure a vida do paciente e do operador, de modo a evitar 
falhas nesses equipamentos que ocasionam danos ou a perda de 
vidas. Objetivo: Desenvolver um método de priorização de atendimento de manutenções na 
gestão de tecnologias, dando sequência, o levantamento técnico dos equipamentos 
componentes de uma unidade de terapia intensiva de um estabelecimento de saúde referência 
na região metropolitana de Goiânia - GO. Método: Para o desenvolvimento desta metodologia 
de priorização das manutenções de uma unidade de terapia intensiva deverá primeiramente 
classificar os equipamentos conforme sua criticidade dentro do ES. A classificação de 
criticidade em equipamentos médicos hospitalares é primordial, pois proporciona a capacidade 
de analisar e direcionar com mais clareza os equipamentos para manutenções, possibilitando 
assim um foco para o plano de contingência do parque tecnológico e estabelecendo uma forma 
mais adequada para priorizar o atendimento das manutenções. Segundo a RDC n° 185, 22 de 
outubro de 2001, os equipamentos são avaliados conforme (A) Sua aplicação, (B) 
Consequência em caso de uma possível falha, (C) Grau de importância 
ABC. Resultados: Após a definição dos equipamentos conforme o exposto acima, consegue-
se definir o tempo de resposta ao atendimento de intervenção técnica realizada no 
equipamento, priorizando as intervenções corretivas, e na ordem decrescente encontram-se as 
calibrações, qualificações e intervenções preventivas. As manutenções corretivas terão o 
tempo de resposta mais ágil que as demais manutenções, principalmente se o equipamento 
não possuir semelhante na instituição e se o mesmo está conectado diretamente ao paciente. 
As calibrações, qualificações e manutenções preventivas, como são periódicas, deverão ser 
atendidas conforme o orientado pelo fabricante e a frequência de utilização da mesma no 
ES. Conclusão: o investimento em engenheiros que possa gerir esses estabelecimentos com 
os recursos disponíveis, procurando sempre priorizar os pontos mais cruciais à vida, é uma 
sustentável e viável maneira de se conduzir os hospitais, assegurando a vida da população 
local do estabelecimento, principalmente o paciente em estado de recuperação na unidade de 
terapia intensiva. 
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MINERAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE TEXTOS DA REDE SOCIAL TWITTER ATRAVÉS DE 
ESTUDO DE CASO 

JOÃO VITOR FREITAS, SIBELIUS LELLIS VIEIRA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Partidos políticos podem estar interessados em saber se as pessoas apoiam ou 
não seu plano de governo. Em muitos casos, essas opiniões estão escondidas entre milhões 
de postagens diárias no Twitter. Por tanto, a procura de informações relevantes e a extração de 
opiniões nos textos, pode ser difícil para leitores humanos. Nesse contexto, a coleta e a análise 
dos dados de forma automatizada se fazem necessárias. Objetivo: Analisar textos da rede 
social Twitter de forma automatizada, classificando como um texto positivo ou negativo de 
acordo com o sentimento implícito da mensagem, através de um estudo de caso. Método: O 
projeto é classificado de acordo com seus objetivos de natureza exploratória e experimental 
com abordagem predominantemente qualitativa, recorrendo a análises quantitativas utilizando-
se do método de estudo de caso. A base de dados é composta por 2644 tweets relacionados 
ao candidato à presidência da república do Brasil em 2018, Jair Bolsonaro. O modelo de 
classificação desenvolvido é feito através da análise de sentimentos, utilizando a técnica de 
polaridade, que é a medida da intenção positiva ou negativa no tom de um escritor, podendo 
ser um número entre -1 a 1, onde -1 é o valor sentimental mais negativo e 1 o valor mais 
positivo. Resultados: A aplicação para a coleta dos tweets apresentou-se satisfatória e 
eficiente fazendo a extração dos dados em tempo real. O algoritmo classificou os 2644 tweets 
recebidos, como: positivos 1258, negativos 906 e neutros 480. A média geral do valor da 
polaridade equivale a ±0.041 com desvio padrão de ±0.083. A presença de ironia e sarcasmos 
nos textos implica na classificação de falsos positivos e falsos negativos. Conclusão: O 
modelo de classificação gerado permite visualizar a opinião dos usuários do Twitter em relação 
ao candidato em questão, através de indicadores potenciais que representam o número de 
postagens positivas, negativas ou neutras. Além disso, reforça a análise com a ilustração da 
média geral dos dados coletados. A presença de ironia nos textos pode ser solucionada com o 
cálculo do desvio padrão, já a presença de sarcasmo é necessárias técnicas mais complexas 
para a detecção. 
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MODELAGEM NUMÉRICA DE PLACAS DE CONCRETO TÊXTIL SUBMETIDAS A 
ESFORÇOS DE TRAÇÃO 

VINÍCIUS MATIAS DOS SANTOS VIEIRA, LUIZ ALVARO DE OLIVEIRA JUNIOR  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A combinação de materiais, que constitui a classe denominada como compósitos, 
possui a finalidade de associar propriedades mecânicas e durabilidade. Concreto têxtil pode 
ser definido a associação de uma malha de reforço não metálico a uma matriz de concreto com 
consistência semelhante à das argamassas, porém com resistências típicas dos concretos de 
alta resistência. O desempenho mecânico desse material depende não apenas das 
propriedades dos componentes, mas principalmente da relação bond-slip. Objetivo: Avaliar 
uma estratégia numérica em macroescala para a modelagem de estruturas de concreto têxtil 
que permita uma análise suficientemente precisa do comportamento de estruturas de concreto 
têxtil tracionadas. Método: Os resultados experimentais foram extraídos da literatura, de modo 
que fossem empregados na calibração do modelo computacional. A pesquisa realizada por 
Hegger et al. (2006) foi escolhida devido a quantidade de informações referente as 
propriedades dos materiais (concreto e reforço em fibra de vidro álcali-resistente), fundamental 
para a modelagem de um modelo constitutivo adequado. A modelagem foi realizada em 
macroescala, com a consideração da não linearidade física na análise numérica, e com auxílio 
do Método dos Elementos Finitos e do Método dos Deslocamentos através do software 
DIANA®, versão educacional 9.4.3. Devido ao comportamento mecânico complexo, foi 
considerada aderência perfeita entre matriz-reforço para fins de 
simplificação. Resultados: Observou-se que o modelo numérico apresentou força de primeira 
fissura apenas 3% maior, mas com rigidez 29,6% superior à observada no modelo 
experimental. Na fase não-linear, de forma geral, o modelo numérico também se apresentou 
mais rígido que o experimental, o que se justifica pela forma como foi constituído este último e 
pela estimativa de alguma características não especificadas na pesquisa de Hegger et al. 
(2006). Por empregar aderência perfeita, observou-se maior rigidez do compósito em ambas as 
fases, quando comparado aos resultados experimentais, o que pode ser justificado pela 
caracterização da placa como monolítica. O padrão de fissuração, também avaliado, 
apresentou pequena divergência com experimentos realizados. Conclusão: O modelo 
numérico avaliado conduziu a resultados com precisão satisfatória e de boa concordância com 
os experimentais. Para deslocamento na ordem de 1,5 mm, há vantagem na utilização da 
aderência perfeita no modelo, uma vez que o emprego de apenas uma malha constituída por 
um único elemento finito e requer-se menor tempo de processamento sem, também, o 
inconveniente da maior dificuldade de convergência típica dos modelos que possuem 
interfaces. 
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MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECLARAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE NO CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE 

MAYNE APARECIDA FRANÇA ALVES, LARISSA DE PAULA GONZAGA E CASTRO  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A República Federativa do Brasil se constitui em Estado Democrático de Direito o 
qual se funda na legitimidade de uma Constituição originária da vontade popular e que, dotada 
de supremacia, é fundamento de validade de qualquer outra norma no ordenamento jurídico. 
Nesse contexto, surge o Controle de Constitucionalidade, que, pressupõe a rigidez 
constitucional, e será analisado, no presente estudo, quanto a sua forma repressiva, que, no 
Brasil é misto, podendo ser exercido nas formas concentrada Objetivo: O objetivo do presente 
trabalho é indagar a possibilidade e como o Supremo Tribunal Federal vem abordando a teoria 
da modulação dos efeitos temporais em controle concentrado, ante o direito à prestação 
jurisdicional e a perspectiva de supressão de inseguranças e a preservação dos 
valores Método: Sobre a metodologia, utilizou-se de pesquisas bibliográficas, utilizando-se do 
método dedutivo, ou seja, é aquele que parte de questões gerais como, os aspectos gerais do 
controle de constitucionalidade, sua historicidade bem como todas suas subdivisões, os 
parâmetros para a declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade das normas, os 
efeitos das decisões em âmbito de controle concentrado e difuso para, posteriormente, 
aprofundar-se no tema central que é a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão em 
controle de constitucionalidade atribuindo efeitos ex nunc à decisão 
proferida. Resultados: Nessa perspectiva, verifica-se que a necessidade de modulação dos 
efeitos deverá ser analisada caso a caso pois esta técnica é utilizada apenas em casos 
excepcionais. Nesses casos, o Supremo Tribunal Federal, após uma ponderação de princípios 
constitucionais, decidirá pelos efeitos retroativos à data da edição da norma, declarando nulos 
todos os atos praticados sob a égide dessa norma ou decidirá pela não retroatividade à data da 
edição, considerando a manutenção dos atos praticados sob a égide da norma inconstitucional 
visando a proteção da segurança jurídica e de interesse social relevante. Conclusão: Diante o 
exposto, conclui-se que a modulação de efeitos temporais das decisões de 
inconstitucionalidade é uma tendência necessária e inevitável pois, o direito é mutável e 
precisa acompanhar o desenvolvimento da sociedade, que é sempre mais dinâmica que o 
direito. Nessa perspectiva, é necessário a flexibilização da teoria da nulidade para uma 
ponderação eficaz de princípios constitucionais. 
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MORTALIDADE POR QUEDAS EM IDOSOS NO ESTADO DE GOIÁS 
SARAH CAROLINA SILVEIRA FERREIRA, SILVIA ROSA DE SOUZA TOLEDO, CRISTIBEL 

LOPES DE SOUSA, VANUSA CLAUDETE A USIER LEITE  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O aumento da proporção de idosos na população brasileira traz à tona a 
discussão a respeito de eventos incapacitantes nessa faixa etária, dos quais se destaca a 
ocorrência de quedas, bastante comum e temida pela maioria das pessoas idosas por suas 
consequências. Em decorrência desta causa externa ocorre a deterioração funcional, 
hospitalização, institucionalização, o consumo de serviços sociais e de saúde e as restrições às 
atividades de vida diária. (MACIEL, et al., 2010). Objetivo: Caracterizar o perfil dos idosos 
residentes em Goiás, que foram a óbito por decorrência de quedas, no período de 2012 a 
2016. Método: Estudo descritivo do tipo epidemiológico baseado em dados secundários 
disponíveis no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/DATASUS). Incluiu-se a causa 
externa quedas, faixa etária de 60 anos e mais, residentes em Goiás. Por se tratar de dados de 
domínio público, dispensou a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, conforme 
Resolução 466 de 2012. Resultados: Obteve-se 2.180 óbitos relacionados às quedas, a faixa 
etária mais acometida foi de 80 anos e mais, com destaque para o ano de 2016, com 525 
(24,08%) casos e predominância de óbitos em mulheres, totalizando 1218 (55.88%) 
casos. Conclusão: O estudo favoreceu a reflexão crítica sobre a relevância das políticas 
públicas de saúde e sociais relacionadas a prevenção de óbitos por quedas neste grupo etário. 
É necessário que os serviços de assistência ao idoso priorizem ações voltadas para a 
prevenção de mortes por causas externas. 
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NASCER NAS SOMBRAS: UMA ANÁLISE DA MATERNIDADE NO CÁRCERE. 
VANESSA LOPES DA SILVA, KENIA CRISTINA F DE DEUS LUCENA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O presente estudo pretende examinar a questão da maternidade no cárcere, 
iniciando-se com uma introdução histórica, uma contextualização nacional, uma sobreposição 
jurídico com a realidade, até chegar ao sistema prisional feminino do estado de Goiás, ao qual 
pretende se demonstrar a realidade através de dados estatísticos. Objetivo: Objetiva-se 
problematizar a forma como a maternidade é encarada no cárcere. Colocando em confronto a 
liberdade da criança, o direito de uma mãe de ficar com seu filho e as leis estatais, que desde a 
concepção são tidas como letra morta. Método: A pesquisa fora realizada com o levantamento 
de informações em livros que traziam como foi a implementação do sistema prisional feminino 
em todo o mundo e no Brasil, especialmente. Fora feita também uma busca por tratados aos 
quais o Brasil foi signatário que versassem sobre o tema discutido, além de ser utilizados 
vários dados públicos sobre o sistema prisional feminino e artigos publicados sobre o 
tema. Resultados: A pesquisa demonstrou que, embora os legisladores e o judiciário tenham 
se empenhado para relegar privilégios as crianças que nascem e crescem no cárcere, esses 
foram insuficientes frente a sua fraca implementação, a baixa fiscalização e a falta de interesse 
estatal ao se tratar do tema, deixando dezenas de crianças com seus direitos mais básicos 
violados. Conclusão: Conclui-se que historicamente se demorou muito para se falar sobre a 
maternidade no cárcere em todo o mundo, especialmente no Brasil, que tratou do tema pela 
primeira vez apenas na Constituição de 1988, e que, por conta disso, ainda hoje temos 
violações severas nos direitos dessas crianças que nascem e crescem dentro do cárcere, 
como é o caso de suas dignidades que sofrem atentados todos os dias. 
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O DIREITO DO CONSUMIDOR NAS RELAÇÕES DE CONSUMO EM PLATAFORMAS 
ELETRÔNICAS 

THAISA TOLEDO DA SILVEIRA, MIRIAM MOEMA DE C E S M M RORIZ  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Este trabalho abordará a importância e a utilização do Direito nas relações de 
consumo eletrônico, e a exposição da pesquisa Total Retail 2017 feita pelo Network PwC, com 
o intuito de demonstrar o comportamento do consumidor. A produção científica tem como 
finalidade utilizar-se da realidade para uma melhor análise da mesma e, subsequentemente, 
chegar a conclusões que visam aperfeiçoar a legislação para o melhor funcionamento do 
Direito, neste caso enfocando o ramo do Direito do Consumidor. Objetivo: OBJETIVO GERAL 
- Analisar o papel do Direito do Consumidor nas relações de consumo em plataformas 
eletrônicas. Método: O trabalho utilizar-se-á do método bibliográfico, recorrendo à doutrinas, 
legislação e artigos de internet. A partir de fontes de caráter científico ou não, será possível 
expor os conceitos e ideias já existentes, além de conhecer o comportamento da população em 
relação ao consumo eletrônico. Resultados: Fora exposta a análise dos aspectos conceituais 
de grande relevância para a compreensão do Direito do Consumidor nas relações de consumo 
em plataformas eletrônicas. Abrangeu-se a origem histórica do Direito do Consumidor, 
abordou-se a fundamentação segundo a Constituição Federal, destacou-se a legislação 
específica referente ao comércio eletrônico e o Marco Civil da Internet no Brasil, salientou-se 
informações pertinentes aos contratos eletrônicos e, por fim, discorreu-se sobre a tendência da 
legislação no que concerne à forma de consumo por meio de plataformas eletrônicas, vez que, 
após a verificação da pesquisa Total Retail 2017 realizada pelo Network PwC, fora constatado 
um grande crescimento da opção de consumo através do meio virtual. Conclusão: O trabalho 
concluiu que a tendência das relações de consumo em plataformas eletrônica é estar cada vez 
mais presente no cotidiano das pessoas, vez que, a tecnologia está em constante 
transformação. Enfatiza-se a importância de legislações que abordam tal assunto, assim como 
o conhecimento destas pelos consumidores que efetuam compras online, para, desta forma, 
evitar ficarem desprotegidos e terem conhecimento de seus direitos, dado que são a parte mais 
vulnerável da relação de consumo. 
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O DISCIPLINAMENTO DOS CORPOS NO CAPITALISMO E A PROSTITUIÇÃO NO BRASIL 
CONTEMPORÂNEO 

GUSTAVO PELÁ LOPES PEIXOTO, LEANDRO ALVES DA SILVA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O tema central do trabalho foi o disciplinamento dos corpos no capitalismo e a 
prostituição no Brasil contemporâneo. Partindo-se da investigação de como as sociedades 
normalizadas, que recriaram e aprimoraram os sistemas modernos de dominação, atuam sobre 
o indivíduo normal e o anormal e como essa atuação ¿ no capitalismo e no patriarcalismo ¿ 
contribuiu para a mercantilização do sexo. Objetivo: Discutir o sobrepujamento de forças do 
capital ao patriarcado na questão da prostituição e discutir a regulamentação da mesma no 
Brasil; Discutir a aliança do capitalismo e do processo disciplinar sobre os corpos, e a influência 
desta sobre a mercantilização da liberdade sexual; Método: Para a realização da monografia, 
foi utilizado o método dialético-comparativo, pois pois pretendeu-se analisar a relação do poder 
disciplinar, compreendido em ¿Vigiar e punir: nascimento da prisão¿, de Michel Foucault, com 
o capitalismo e contrapor os ideais da legislação penal brasileira com princípios gerais do 
direito, a fim de entender o caráter da prostituição e identificar uma melhor solução para o 
problema no Brasil. Resultados: a não regulamentação da prostituição serve para manter o 
status quo da dominação financeira e patriarcal, tal como fere, dia após dia, o princípio da 
dignidade da pessoa humana. Sendo que a solução mais viável para essa problemática seria a 
aprovação do Projeto de Lei nº 4.211 de 2012, com eventuais modificações que oportunizem 
seu conteúdo. Conclusão: a melhor forma democrática de se amenizar os efeitos de 
marginalização dos comentados sistemas de dominação (capitalismo e patriarcalismo), é 
empoderando os excluídos e, na sociedade brasileira contemporânea, o empoderamento se dá 
por meio da renda ¿ seja ela do capital ou do trabalho ¿ desde que à última sejam 
incorporados direitos que minimizem os efeitos da exploração do homem pelo próprio homem, 
diga-se: desde que respeitados os valores sociais do trabalho. 
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O EFEITO DA ALVENARIA PARTICIPANTE NA DESLOCABILIDADE GLOBAL DE 
PÓRTICOS EM CONCRETO ARMADO 

IGOR DE ALMEIDA GONÇALVES, RODRIGO CARVALHO DA MATA, YANA ALVES 
GONÇALVES FERREIRA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: ATUALMENTE, COM O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE NO MERCADO DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL E DOS CUSTOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO CONSTRUTIVO, 
HOUVE O SURGIMENTO DE EDIFICAÇÕES MAIS ALTAS E ESBELTAS, E DEMANDA POR 
PROJETOS MAIS ENXUTOS E ECONÔMICOS. ESTA NECESSIDADE DO SETOR 
FOMENTOU NOVAS SOLUÇÕES E CONCEPÇÕES ESTRUTURAIS, PARA CONTRIBUIR 
PARA A REDUÇÃO DOS CUSTOS DE EXECUÇÃO DA ESTRUTURA. DIANTE DISSO, 
NOVOS CONCEITOS FORAM INCORPORADOS NAS ANÁLISES ESTRUTURAIS, TAIS 
COMO A INTERAÇÃO ENTRE ALVENARIA E ESTRUTURA Objetivo: ANALISAR O 
PROCEDIMENTO DE CÁLCULO ESTABELECIDO PELO PROJETO DE NORMA PN 
002:123.010-001, QUE CONSIDERA A ALVENARIA ESTRUTURAL CONSTRUÍDA DENTRO 
DO PÓRTICO COMO UM ELEMENTO DE CONTRAVENTAMENTO. E FAZER UMA ANÁLISE 
GLOBAL DE UMA ESTRUTURA PARA SABER A INFLUÊNCIA DA MESMA COM RELAÇÃO 
A ALFA E GAMA-Z. Método: UTILIZAREMOS O MÉTODO DA DIAGONAL COMPRIMIDA 
ESTABELECIDO NO PROJETO DE NORMA PN 002:123.010-001 PARA SE FAZER O 
CÁLCULO DA ALVENARIA PARTICIPANTE. APÓS SER REALIZADO ESTE CÁLCULO SERÁ 
UTILIZADO COMO ESTUDO UM PÓRTICO COM 25 PAVIMENTOS. SERÁ FEITA A ANÁLISE 
GLOBAL DA ESTRUTURA AVALIANDO OS PARÂMETROS DE INSTABILIDADE DO 
EDIFÍCIO EM ESTUDO, E ESTES PARÂMETROS SÃO ALFA E GAMA-Z. SERÁ APLICADA 
UM FORÇA HORIZONTAL NO EDIFÍCIO PARA AVALIAR SEUS DESLOCAMENTOS E OS 
PARÂMETROS DE INSTABILIDADE, AMBOS NOS SEUS VALORES MÁXIMOS 
ESTABELECIDO PELA ABNT NBR 6118:2014 PARA ESTADO LIMITE DE SERVIÇO. DEPOIS 
SERÁ ACRESCENTADO AO EDIFÍCIO A ALVENARIA PARTICIPANTE E AVALIADA A 
INFLUÊNCIA DELE NA ANÁLISE GLOBAL DA ESTRUTURA, E NOS EFEITOS DE SEGUNDA 
ORDEM. Resultados: APÓS SER REALIZADA ALGUMAS ANÁLISES PRELIMINARES 
LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A ALVENARIA CONSTRUÍDA NO PÓRTICO SENDO DE 
BLOCO DE CONCRETO, E CALCULANDO A ALVENARIA PARTICIPANTE CONFORME 
PRECONIZADO NO PROJETO DE NORMA PN 002:123.010-001 SUBSTITUINDO A MESMA 
POR UMA DIAGONAL COMPRIMIDA EQUIVALENTE. NOTOU-SE UMA MELHORA COM 
RELAÇÃO AOS PARÂMETROS DE INSTABILIDADE ESTABELECIDOS PELA ABNT NBR 
6118:2014, FAZENDO COM QUE O PARÂMETRO ALFA APÓS ACRESCENTAR A 
ALVENARIA PARTICIPANTE NO PÓRTICO CAÍSSE PELA METADE E O PARÂMETRO 
GAMA-Z REDUZISSE CONSIDERAVELMENTE. DEPOIS FOI AUMENTADA A FORÇA 
HORIZONTAL ATÉ ATINGIR O LIMITES DOS PARÂMETROS DE INSTABILIDADE E 
DESLOCAMENTO DO PRÉDIO, NOTOU-SE QUE ESSA FORÇA AUMENTO 4 VEZES COM 
RELAÇÃO AO PÓRTICO SEM ALVENARIA Conclusão: CONCLUÍMOS ASSIM, QUE 
QUANDO LEVADO EM CONSIDERAÇÃO A ALVENARIA PARTICIPANTE COMO UM 
ELEMENTO ESTRUTURAL DE CONTRAVENTAMENTO NO PÓRTICO, CONSEGUIMOS 
REDUZIR CONSIDERAVELMENTE OS EFEITOS DE SEGUNDA ORDEM. PORTANTO, 
PODENDO REDUZIR DEPENDENDO DA SITUAÇÃO AS SEÇÕES DOS ELEMENTOS 
ESTRUTURAIS DE UM EDIFÍCIO, GERANDO ASSIM UMA ECONOMIA NO CUSTO DA 
OBRA COM RELAÇÃO A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA. 
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O ESPETÁCULO DA PUBLICIDADE: AS CELEBRIDADES E OS INFLUENCIADORES 
DIGITAIS 

VANESSA RODRIGUES DE ASSIS, LUCIANA HIDEMI SANTANA NOMURA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Sabendo que a publicidade sempre fez uso das celebridades para divulgar 
produtos e serviços através da linguagem do espetáculo, o presente projeto de pesquisa traz 
uma reflexão crítica acerca do que mudou nesse cenário com o advento dos influenciadores 
digitais e do ciberespetáculo. Com o apoio de diversos autores, foi realizado um panorama 
histórico que visa identificar o surgimento dos influenciadores digitais na 
sociedade. Objetivo: Compreender a função das celebridades e dos influenciadores digitais no 
espetáculo e ciberespetáculo da publicidade. Método: O método responsável por conduzir 
esse projeto de pesquisa, será o raciocínio indutivo, com base na abordagem qualitativa, da 
pesquisa explicativa, do ponto de vista dos objetivos, e documental e bibliográfica, do ponto de 
vista dos procedimentos técnicos, além de uma breve análise dialética. Resultados: As 
celebridades intensificam suas vozes no ambiente digital, misturando-se com os prodígios da 
internet que, juntos, se ocupam em influenciar: fazer com que mais pessoas entrem no "jogo" 
do consumismo e exposição. Conclusão: Conclui-se que as celebridades e os influenciadores 
digitais são peças fundamentais para a comunicação publicitária. Além disso, a sociedade do 
espetáculo e o ciberespetáculo são lugares de dualidades, existem muitos fatores positivos que 
justificam sua importância e existência, mas também elementos que colocam em risco a nossa 
privacidade. 
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O ESTÁGIO HOSPITALAR E SUA CONTRIBUIÇÃO NA FORMAÇÃO DE 
FISIOTERAPEUTAS 

HOSANA THAYNARA DE PÁDUA, VALERIA RODRIGUES COSTA DE OLIVEIRA, CAMILA 
GOMES GODOY  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A Fisioterapia foi regulamentada como profissão pelo decreto lei de n° 938, de 13 
de outubro de 1969. Suas atividades são realizadas por fisioterapeutas por meio de métodos, 
técnicas e procedimentos terapêuticos aplicados diretamente ao paciente, tendo o objetivo de 
prevenir e tratar lesões cinéticas funcionais, decorrentes de traumas e de doenças, através de 
mecanismos terapêuticos, desenvolvendo e conservando a capacidade física do paciente 
(ALVES, 2012). Objetivo: Assim, o objetivo dessa pesquisa foi identificar as contribuições 
propiciadas pela vivência do estágio em ambiente hospitalar para a formação de acadêmicos 
de Fisioterapia. Método: Tratou-se de um estudo quali-quantitativo, realizado na Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás). A amostra foi composta por 28 acadêmicos, que 
representam 78% dos estudantes que atendiam aos seguintes requisitos: concluíram e foram 
aprovados na disciplina de Estágio Supervisionado em Fisioterapia Hospitalar e Terapia 
Intensiva, que estavam regularmente matriculados e de ambos os sexos. A referida disciplina é 
oferecida na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia (SCMG), órgão filantrópico e privado, 
administrado pela Sociedade Goiânia de Cultura, de prestação de serviço de saúde e ensino, 
classificado como hospital referência de nível terciário, para atendimentos em áreas 
especializadas de diagnóstico e terapia. Resultados: A amostra foi composta por 28 
acadêmicos, sendo 23 (82%) do sexo feminino e 5 (18%) do sexo masculino. A idade variou 
entre 20 e 26 anos, sendo a média de 22,68 (± 1,47) anos. Dezoito (67,85%) eram procedentes 
da capital do estado (Goiânia), 4 (14,28%) interior do estado de Goiás e 5 (17,85%) de outros 
estados Conclusão: O estágio em âmbito hospitalar pode ser visto como um momento de 
suma importância para a formação profissional de acadêmicos de Fisioterapia, possibilitando 
uma visão do futuro ambiente de trabalho, proporcionando ao aluno grandes possibilidades 
frente às práticas realizadas nessa área. Os alunos consideraram a sua realização no último 
ano adequada, pois neste período o estudante já está mais maduro profissionalmente para 
lidar com os atendimentos nessa área. 
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O INIMIGO NO DIREITO PENAL E SUA INCOMPATIBILIDADE COM UM ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

BÁRBARA MELO ALA NAVES, GIL CESAR COSTA DE PAULA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Através de uma análise entre o discurso punitivista e sua semelhança com o 
Direito Penal do Inimigo, o presente estudo intentou analisar a estereotipação do inimigo na 
sociedade brasileira, ao passo que se estudou as reverberações jurídicas, sociais e políticas do 
fortalecimento destes discursos, na pretensão de provocar indagações quanto à eficiência do 
enrijecimento penal e sua compatibilidade com um Estado Democrático de Direito. Objetivo: O 
presente projeto intentou compreender as motivações da intensificação dos clamores 
punitivistas na contemporaneidade, ou pós-modernidade, além das consequências de tais 
manifestações, analisando sua compatibilidade com um Estado Democrático de Direito, bem 
como com um Direito Penal do Inimigo. Método: O projeto em tela foi desenvolvido através do 
método dedutivo, amparado por uma pesquisa bibliográfica e teórica, analisando, histórica e 
socialmente, o avanço do discurso punitivista, o comparando e identificando com o movimento 
proposto por Gunther Jakobs, intitulado Direito Penal do Inimigo. Ainda através do método 
dedutivo e comparativo, foi estabelecido um estudo avaliando a compatibilidade da 
Constituição Federal Brasileira de 1988 e seus princípios basilares, próprios de um Estado 
Democrático, frente ao discurso punitivista. Resultados: O presente trabalho não logrou êxito 
em estabelecer paralelos quanto às criticas e benefícios dos lados ambivalentes, sendo um 
que vislumbra um inimigo no direito penal e admite tratamento diferenciado, frente àquele que 
rege a Constituição Federativa Brasileira de 1988, amplamente pautada em garantias e 
proteções sociais. Depreendeu-se dos estudos desenvolvidos que vislumbrar desenvolvimento 
social frente a vertente que se contrapõe a um Estado garantista, que fere normas 
constitucionais e processuais, é caminhar, indubitavelmente, contra o que é justo, é objetar o 
Estado Democrático de Direito e todas suas garantias conquistadas. Conclusão: Concluiu-se 
através do presente projeto, que não cabe às prisões, às mortes, aos revanchismos instruir que 
não se deve descumprir a lei. Cabe ao Estado que cumpra o que se propõe: a vigência plena 
das normas constitucionais garantiria, por si só, maior obediência às normas penais, já que, 
amparando e oferecendo o mínimo de dignidade social, seguindo os preceitos basilares do 
Estado Democrático, dando condições a uma vida mais humana, abrandaria significativamente 
o índice de criminalidade. 
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O INSTITUTO DO IMPEACHMENT COMO INSTRUMENTO JURÍDICO-POLÍTICO 
ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DA SILVA FILHO, PAULO HENRIQUE FARIA NUNES  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Este trabalho irá tratar do instituto Impeachment, terá como objetivo geral a 
exposição do Impeachment, o que ele representa para a democracia, além da apresentação 
das origens na Inglaterra dos séculos XIV e XV, quais os requisitos e procedimentos a serem 
adotados para se iniciar o processo de Impeachment, qual o papel dos Deputados e Senadores 
durante a condução do processo, para então, em seu último capítulo, trazer uma releitura dos 
dois processos de Impeachment acontecidos no Brasil. Objetivo: Com o objetivo de tornar 
mais visível, aos olhos da população, o instituto do Impeachment, este trabalho vem para trazer 
à tona a discussão acerca deste mecanismo de controle e consolidação democrática ao nível 
do povo. Método: Para a realização do presente trabalho, foi necessário um aprofundamento 
literário intenso, com bastante estudo e leitura, pesquisas bibliográficas, tendo recorrido a 
publicações diversas, uma vez que o tema não é amplamente discutido, da forma como 
deveria, na esfera jurídica e social. Posto isso, foi preciso buscar publicações em revistas, 
artigos escritos por juristas e afins, como por exemplo, Gilmar Mendes, Manoel Gonçalves 
Ferreira Filho, Themistocles Cavalcanti e Manoel Messias Peixinho. Utilizou-se também, 
publicações eletrônicas em jornais de grande circulação, como Folha de São Paulo, BBC de 
Londres, Portal de Notícias G1, etc. Resultados: Como resultado deste trabalho, tivemos que 
a parcela da população que, de fato, conhece o Instituto, quais os objetivos e para que serve, é 
minima, e que devemos promover políticas que favoreçam a conscientização da população, a 
fim de evitar abusos e desmandos por parte da classe política, que se mostra tão atuante e tão 
presente em nossas vidas, principalmente devido ao momento pelo qual 
passamos. Conclusão: O presente estudo teve como objetivo apresentar as nuances do 
instituto do Impeachment, as suas origens na Inglaterra, alguns casos icônicos que ocorreram 
no país europeu, as correntes que consideram o Impedimento com natureza jurídico penal, e 
aqueles que o consideram dotado de natureza política. Para tanto, buscamos beber da 
Constituição Federal, de doutrinas consagradas no ordenamento jurídico pátrio, da Lei do 
Impeachment e dos Regimentos Internos do Congresso Nacional. 
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O PREÇO DA NOTÍCIA: LIVRO-REPORTAGEM SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA 
JORNALISTAS 

LUANA ALVES DE SOUZA MACHADO, GABRIELLA LUCCIANNI M SOUZA CALACA, 
AMANDA PIRES SILVA SOUZA, AUREA ROCHA DOS PASSOS, IRIS SILVA MOREIRA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Atualmente, o Brasil ocupa a sétima posição no ranking mundial em número de 
jornalistas assassinados. De acordo com o relatório da Federação Nacional de Jornalistas 
(FENAJ, 2017b), só em 2016, cinco jornalistas brasileiros foram mortos por exercerem sua 
profissão e, em média, a cada quatro dias um profissional da comunicação é assassinado em 
todo o mundo. Segundo uma notícia de Lott (2017) para a Folha de São Paulo, 930 jornalistas 
foram mortos em todo o mundo, nos últimos 11 anos. Objetivo: O objetivo do trabalho é expor 
a problemática da violência contra jornalistas no exercício da profissão. Por meio de um livro-
reportagem são mostrados os tipos de violência sofridos pelos jornalistas e suas 
consequências. Método: Desenvolvimento de um livro-reportagem sobre violência contra 
jornalistas no exercício da profissão. Para a sua produção, as etapas foram: pesquisa 
(apuração), seleção de informações, redação, edição e revisão do texto. Apresentamos ainda, 
dados recentes da violência e os tipos de violência mais sofridos pelos profissionais da 
comunicação. Resultados: O resultado é um livro com dez reportagens. Dessas, nove relatam 
diferentes tipos de violência contados a partir da prática de cada jornalista entrevistado. Foram 
entrevistadas treze fontes, entre jornalistas que sofreram agressões, professores da Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás e especialistas no assunto. Buscou-se relatos de vítimas e 
familiares e histórias de jornalistas agredidos ou mortos ao exercer sua função na 
sociedade. Conclusão: Através do livro-reportagem mostramos a problemática da violência 
contra o jornalista. Por meio deste trabalho expomos as dificuldades de exercer a profissão 
mediante a retaliações que este profissional da comunicação recebe. O livro trouxe à 
discussão, os tipos de violências sofridas pelos jornalistas e suas possíveis consequências. O 
produto apresenta um apelo emocional com intuito de causar uma reflexão e conscientização 
social, para uma possível redução dos números desses crimes. 
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O PREÇO DA NOTÍCIA: LIVRO-REPORTAGEM SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA 
JORNALISTAS 

AUREA ROCHA DOS PASSOS, GABRIELLA LUCCIANNI M SOUZA CALACA, AMANDA 
PIRES SILVA SOUZA, LUANA ALVES DE SOUZA MACHADO, IRIS SILVA MOREIRA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Atualmente, o Brasil ocupa a sétima posição no ranking mundial em número de 
jornalistas assassinados. De acordo com o relatório da Federação Nacional de Jornalistas 
(FENAJ), só em 2016, cinco jornalistas brasileiros foram mortos por exercerem sua profissão e, 
em média, a cada quatro dias um profissional da comunicação é assassinado em todo o 
mundo. Segundo uma notícia de Lott (2017) para a Folha de São Paulo, 930 jornalistas foram 
mortos em todo o mundo, nos últimos 11 anos. Objetivo: O objetivo do trabalho é expor a 
problemática da violência contra jornalistas no exercício da profissão. Por meio de um livro-
reportagem são mostrados os tipos de violência sofridos pelos jornalistas e suas 
consequências. Método: Desenvolvimento de um livro-reportagem sobre violência contra 
jornalistas no exercício da profissão. Para a sua produção, as etapas foram: pesquisa 
(apuração), seleção de informações, redação, edição e revisão do texto. Apresentamos ainda, 
dados recentes da violência e os tipos de violência mais sofridos pelos profissionais da 
comunicação. Resultados: O resultado é um livro com dez reportagens. Dessas, nove relatam 
diferentes tipos de violência contados a partir da prática de cada jornalista entrevistado. Foram 
entrevistadas treze fontes, entre jornalistas que sofreram agressões, professores da Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás e especialistas no assunto. Buscou-se relatos de vítimas e 
familiares e histórias de jornalistas agredidos ou mortos ao exercer sua função na 
sociedade. Conclusão: Através do livro-reportagem mostramos a problemática da violência 
contra o jornalista. Por meio deste trabalho expomos as dificuldades de exercer a profissão 
mediante a retaliações que este profissional da comunicação recebe. O livro trouxe à 
discussão, os tipos de violências sofridas pelos jornalistas e suas possíveis consequências. O 
produto apresenta um apelo emocional com intuito de causar uma reflexão e conscientização 
social, para uma possível redução dos números desses crimes. 
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O PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - PMI 
SARAH KETULLE MACHADO RIBEIRO, CARLOS VINICIUS ALVES RIBEIRO  
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Introdução: A estruturação de projetos de infraestrutura pressupõe a elaboração de estudos 
de viabilidade. O conteúdo desses estudos influencia diretamente a elaboração de editais de 
licitação. Devido à falta de capacidade técnica da administração, esta pode chamar o agente 
privado para apresentar estudos destinados à estruturação dos empreendimentos de 
infraestrutura. O instrumento PMI vem sendo utilizado com o objetivo de permitir a maior 
participação da iniciativa privada na modelagem de empreendimentos. Objetivo: O presente 
trabalho objetiva contextualizar o instituto do PMI e, sob o enfoque da AED, especificamente, a 
eficiência alocativa dos recursos privados, visa verificar a ocorrência do desperdício de 
recursos privados na elaboração dos estudos e o real objetivo do particular ao participar do 
PMI. Método: A metodologia da presente pesquisa se vale de duas etapas, uma utilizando 
análise bibliográfica (abordagem teórica e legal), uma utilizando de revisão de dados. A 
primeira tratou-se de análise doutrinária e legal sobre as normas que lidam com o tema. A 
segunda etapa, concomitante à primeira, tratará do diagnóstico da eficácia do 
instrumento. Resultados: A partir do apontamento de pesquisa que apresenta desperdício de 
recursos privados na elaboração de estudos de viabilidade de empreendimentos, bem como a 
falta de vantagens formais ao autorizado do PMI, verifica-se a ineficiência alocativa de recursos 
e a participação do agente privado no PMI para tão somente auferir vantagens durante a fase 
de licitação subsequente. Conclusão: Por mais que o instituto apresente pontos positivo, é 
preciso se utilizar de ferramentas teórica com o propósito de verificar se na prática o 
procedimento licitatório que sucede a elaboração de estudos se mostra capaz de selecionar o 
particular mais apto a cumprir com o objeto do contrato de parceira. Observa-se então que, a 
partir da análise de conformidade do objeto jurídico com o mercado, temos o diagnóstico de 
funcionamento estrutural sobre eficiência alocativa no uso de recursos. 

Palavras-chave: Procedimento de Manifestação de Interesse, Empreendimentos de 
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O RECONHECIMENTO DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO ENTIDADE FAMILIAR PELO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB A ÓTICA DA TEORIA TRIDIMENSIONAL DO 

DIREITO DE MIGUEL REALE 
ANDRÉ ANTUNES DE PAULA, MARIA CRISTINA VIDOTTE B TARREGA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Em decisão histórica proferida em 2011, o Supremo Tribunal Federal, com eficácia 
erga omnes e efeito vinculante, aplicou o princípio de interpretação ¿Conforme a Constituição¿ 
ao artigo 1.723 do Código Civil e artigo 226, § 3º, da Constituição Federal de 1988, de forma a 
reconhecer como constitucional a União Familiar formada por pessoas do mesmo sexo, 
determinando a aplicação à estas dos mesmos direitos e deveres das famílias formadas por 
pessoas de sexos diferentes. Objetivo: A pesquisa teve como objetivo analisar os conceitos de 
Direito e Justiça no reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade da 
união homoafetiva e entender o impacto desta decisão na concretização de direitos 
constitucionais das pessoas homossexuais. Método: O método aplicado foi a pesquisa 
bibliográfica sobre a referida decisão do STF, sobre a Teoria Tridimensional do Direito de 
Miguel Reale, sobre o método hermenêutico da "interpretação conforme a constituição", 
comumente aplicado no controle de constitucionalidade concentrado abstrato brasileiro e 
utilizando-se de opiniões de pensadores acerca dos direitos das pessoas homossexuais no 
ordenamento jurídico brasileiro. Ao final foi feito uma leitura da decisão do Supremo Tribunal 
Federal que reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar sob o viés tridimensional 
do conceito de Direito, proposto por Miguel Reale. Resultados: Demonstrou-se que o Direito, 
para Reale, é uma relação de fatos segundo valores, no qual um valor importante aos 
indivíduos e à sociedade é fator justificante à normatização deste fato social valorado. Assim, 
os três elementos do Direito (fato, valor e norma) se implicam e mantém dialeticidade. O STF 
utilizou o método de interpretação "conforme a constituição¿ e reconheceu a união homoafetiva 
como entidade familiar, tal qual a união heteroafetiva ao considerar o Direito aplicado à 
entidade familiar de forma a dialogar o fato social (as uniões entre pessoas do mesmo sexo) 
com os valores referentes a este, que são os mesmos das uniões entre pessoas de sexos 
diferentes. Valores e Fatos estes que juntos formam a respectiva norma. Conclusão: Concluiu-
se que o STF aplicou o direito positivo de forma a entender este como concebeu Miguel Reale 
em sua Teoria Tridimensional do Direito, reafirmando o Direito como instrumento de pacificação 
e inclusão social pois considerou os valores tutelados pelo fato descrito na norma 
constitucional referente a "entidade famíliar", mais que à literalidade do texto legal. Assim, foi 
ao encontro de princípios pós-positivistas, tendo reflexo proativo na efetivação de direitos 
fundamentais. 

Palavras-chave: Teoria Tridimensional do Direito de Miguel Reale, Supremo Tribunal Federal, 
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O SÍTIO AEROPORTUÁRIO E O MEIO URBANO: SUA ADEQUAÇÃO, PLANEJAMENTO E 
GESTÃO 

RODRIGO FALEIRO ROSA, TEREZA CRISTINA P DE L OLIVEIRA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: No decorrer dos anos, os avanços tecnológicos têm promovido mudanças e 
evoluções na forma como as relações comerciais se desenvolvem. Assim como as aeronaves, 
os aeroportos também se desenvolveram, deixando de realizar atividades relacionadas 
somente ao embarque e desembarque de pessoas no intuito de contribuir com o 
desenvolvimento da região em que estão inseridos. Objetivo: O estudo tem como objetivo 
mostrar como ocorre o processo de comunicação entre o meio urbano e o sítio aeroportuário, 
destacando três aeroportos brasileiros, o Aeroporto Internacional de Brasília, Aeroporto de São 
Paulo/Congonhas, e o Aeroporto Internacional do 
Recife/Guararapes. Método: Metodologicamente, estrutura-se um estudo multidisciplinar a 
partir de um explorando diversas áreas do conhecimento, como as Ciências Aeronáuticas, 
Geografia, Administração, dentre outras necessárias para elucidar toda dinâmica que envolve o 
diálogo entre o setor e o meio urbano. Fazendo uso de um método exploratório e explicativo de 
pesquisa, este artigo caminha para um estudo teórico com fundamento bibliográfico e 
documental, com posterior análise qualitativa, a partir do diálogo com instituições 
governamentais e privadas, como a ANAC, DECEA, INFRAERO, IPEA, CNT, 
ABEAR. Resultados: Os benefícios gerados pela atividade aeroportuária são proporcionados 
pelas regulamentações que orientam as atividades exercidas pelo setor na adequação, 
implantação, operação e na relação do sítio aeroportuário com a região a qual ocupa. O 
cumprimento das normativas é decisivo para efetivar a integração entre o aeroporto e as 
atividades urbanas, garantindo o desenvolvimento sustentável de ambos (CALDAS, 2008). O 
aeroporto por desenvolver o papel de centro gerador de negócios, proporciona o 
desenvolvimento da região, tornando o encontro entre cidade e aeroporto inevitável. Desta 
maneira, a adequação e cumprimento das diretrizes para o uso e ocupação do solo, tanto por 
parte do aeroporto como das ocupações urbanas. Conclusão: Cabe aos envolvidos no 
exercício da atividade aeronáutica, o interesse em promover a melhor integração entre as 
ferramentas utilizadas na regulamentação, fiscalização e desenvolvimento da atividade 
aeronáutica, considerando os anseios e interesses da comunidade, que busca os serviços 
prestados pelo setor. Ao mesmo tempo, é preciso elaborar um plano de desenvolvimento do 
sítio aeroportuário que acompanhe a dinâmica das relações sociais e comerciais estabelecidas 
nos dias de hoje. 
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OS GASTOS DA POLÍTICA BRASILEIRA PARA REFUGIADOS NO PERÍODO DE 2010 A 
2016 

ANDREA DENYA BARBOSA CINTRA, GESMAR JOSE VIEIRA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O Brasil criou normas que facilitam a concessão de vistos a indivíduos afetados 
por conflitos e que pretendem buscar refúgio em território brasileiro. A lei nº 9.474/97, relativo 
ao do refúgio, promulgada em julho de 1997 considera a situação dos refugiados como 
violação generalizada dos direitos humanos. Objetivo: Tem por objetivo geral avaliar os gastos 
gerados com os refugiados decorrentes da política brasileira e por objetivos específicos 
verificar as medidas criadas para facilitar a entrada de refugiados; e se há políticas os 
amparam; e por último verificar as formas de como os recursos foram utilizados. Método: O 
método utilizado é o histórico-dedutivo, pois possibilita a combinação de uma análise empírica 
de fatos históricos com a teoria econômica vigente para dar ênfase ao desenvolvimento de 
uma análise das políticas públicas no Brasil voltado para a questão dos refugiados entre os 
anos de 2010 a 2016. Resultados: Aquestão dos refugiados possui duas vertentes: positiva e 
negativa. Sem políticas públicas de integração os refugiados se tornam um peso para a 
economia de qualquer país. Um item onde aponta a ausência de políticas públicas é a inserção 
dos refugiados e imigrantes no Programa Bolsa Família. Conclusão: As políticas públicas 
voltadas para os refugiados é um grande vetor de impulso social e econômico, pois permitem 
ideias novas, experiências diferentes, conhecimentos inovadores que podem complementar 
socialmente os países que os abrigam. 
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OS REFLEXOS DA "ADOÇÃO À BRASILEIRA" NA GARANTIA DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA 

KAROLINA DE OLIVEIRA MARTINS, ROBERTA CRISTINA DE M SIQUEIRA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A adoção configura-se como uma forma sublime de filiação, possibilitando a 
inclusão do indivíduo dentro de uma família substituta, de modo a estabelecer um parentesco 
civil entre adotantes e adotados. A "adoção à brasileira", por sua vez, configura-se como um 
fenômeno social de relevada importância no que tange ao debate conflituoso entre a ilicitude 
do fato praticado e os princípios que norteiam as garantias fundamentais respaldadas às 
crianças, como o princípio do melhor interesse do menor. Objetivo: Objetiva-se a análise do 
instituto dentro do ordenamento jurídico, bem como sua abordagem na esfera civil e penal, 
bem como a análise do crime, suas causas e consequências e os fatores que levam à adotar "à 
brasileira", assim como seus efeitos na garantia dos direitos fundamentais da 
criança. Método: Os métodos de pesquisa científica, assim como também a criação de 
embasamento teórico necessário para garantir a clareza, coesão e coerência do tema 
trabalhado, fora de fundamental importância para conclusão do tema objeto de estudo. Nesse 
sentido, o uso da pesquisa bibliográfica, livros, doutrinas consagradas, trabalhos acadêmicos, 
artigos científicos, jurisprudências e casos reais julgados são os aspectos técnicos utilizados a 
fim de solidificar o estudo do tema em questão. O levantamento bibliográfico, coleta de fontes e 
exclusão de aspectos que possam gerar fuga do foco do tema serão uma das principais 
atividades realizadas, com o objetivo de obter material necessário para o início da construção 
desta pesquisa. Resultados: Como resultado, pode-se pontuar que diversos são os fatores 
que levam as pessoas à prática do crime, tanto ativa quanto passivamente, como morosidade 
do processo adotivo e, por parte dos que entregam os filhos, a própria ganância ao aspecto 
financeiro. Tal gama de aspectos deixam claro a vulnerabilidade a que são sujeitados os 
sujeitos de direitos em questão: as crianças, configuradas como as "vítimas" mais prejudicadas 
com toda a situação. Restou claro o quanto o crime está presente em nossa realidade, apesar 
de camuflado na maioria dos casos. Importante se mostra tentar combater a prática tendo em 
vista se tratar de um ato ilícito que muito mais prejudica do que auxilia no respaldo às garantias 
dos direitos fundamentais dos infantes. Conclusão: A adoção à brasileira é uma questão 
bastante controvertida, de grande relevância prática e jurisprudencial, afinal abarca 
consequências às crianças como pessoa e futuro adulto, às quais são inerentes direitos 
fundamentais e na grande maioria das vezes não possuem possibilidades de lutar pela garantia 
dos seus próprios direitos. É crucial que o direito brasileiro evolua ainda mais no tocante à 
adoção, de maneira que consiga assegurar melhorias nas práticas sociais e regularidade às 
relações. 
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OS REFLEXOS DAS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO ESTATUTO DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA NA INCAPACIDADE CIVIL BRASILEIRA 

THAYNARA DE ANDRADE SIQUEIRA, MARCIA ROSANA RIBEIRO CAVALCANTE  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Este tema é de grande relevância para a sociedade, uma vez que, após décadas 
de luta, assiste-se a democracia de fato sendo colocada em prática com a entrada em vigor da 
Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), permitindo aos deficientes terem 
diversas garantias incorporadas e uma vida mais independente, podendo assim se inserir com 
mais facilidade na comunidade. Objetivo: Analisar os reflexos das alterações trazidas pelo 
Estatuto da Pessoa com Deficiência na incapacidade civil brasileira, Compreender a 
personalidade jurídica, Revisar o sistema da incapacidade, Apresentar o conceito e evolução 
da pessoa com deficiência, Apresentar a Lei n° 13.146/15. Método: O presente trabalho 
utilizará de métodos científicos para melhor compreensão do tema. Sempre nos limites dos 
objetivos propostos, a pesquisa se desenvolverá da seguinte forma: será utilizado o método de 
investigação histórica, na medida em que será observado o processo de evolução das pessoas 
com deficiência e sua inclusão no direito civil brasileiro. A pesquisa bibliográfica será essencial 
e de maior destaque, uma vez que fornecerá subsídios fáticos e jurídicos capazes de analisar o 
tema proposto. Serão realizados vários procedimentos metodológicos, a partir da pesquisa 
bibliográfica, a saber: levantamento bibliográfico referente aos direitos da personalidade e ao 
Estatuto da Pessoa com Deficiência e as características dessa lei. Resultados: Antes da 
instituição da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a entrada em vigor 
da Lei n° 13.146/2015, denominada como Estatuto da Pessoa com Deficiência, a legislação 
levava em consideração o patrimônio da pessoa incapaz. Com o advento dos sistemas 
referidos, posou-se a ter uma visão muito mais amplificada, levando em consideração a pessoa 
e não somente o patrimônio. É imprescindível que o conteúdo Da Lei n°13.146/2015, seja 
exposto como um sistema que projeta as determinações legais para o resguardo da pessoa 
com deficiência e que valha de instrumento da acessão da dignidade e autonomia da vontade 
das pessoas. Para tanto, é preciso como dito acima, que tais mecanismos não fiquem presos a 
questões meramente patrimonial Conclusão: Conclui-se então que para que se tenha uma 
real aplicação desse novo sistema deve-se fazer uma reanalise precisa do sistema de 
incapacidades e suas mudanças, principalmente em situações que discorram sobre o 
desenvolvimento humano da pessoa. Segundo Faria e Rosenvald (2016. p. 312), é preciso 
dedicar-se a ¿proteção jurídica à pessoa humana sob a perspectiva do que ela é, e não pela 
ótica do que ela tem¿. 
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OTIMIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS APLICADOS À UM SISTEMA DE 
CONTROLE DE NÍVEL EM MALHA FECHADA 

ANA PAULA LOBO MELO, WANDERSON RAINER HILARIO DE ARAUJO, LEANDRO SILVA 
LOURES, EDUARDO DA SILVA DE ANDRADE, BRAYANN MARVING MOURA PIRES  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Dentre os sistemas produtivos que envolvem a transforma¿¿o f¿sica e qu¿mica 
da mat¿ria prima, conhecidos como processos cont¿nuos, o n¿vel de reservat¿rios se destaca 
dentre as principais vari¿veis de controle. Neste trabalho ¿ apresentado um sistema de 
controle em malha fechada para controlar o n¿vel de uma coluna empregando t¿cnicas de 
identifica¿¿o de sistemas, bem como processos de otimiza¿¿o para o controlador 
proposto. Objetivo: Implementar m¿todos de identifica¿¿o, controle e otimiza¿¿o em um 
processo de n¿vel. Usando m¿todos lineares e n¿o lineares para modelagem do sistema, 
algoritmo PID para o controle, aplicando t¿cnicas de sintonia e de otimiza¿¿o determin¿stica a 
fim de tornar o controle ainda mais preciso. Método: A medi¿¿o de n¿vel feita indiretamente 
por um transmissor de press¿o foi substitu¿da pela de um sensor ultrass¿nico, 
especificamente o modelo HC-SR04. Outro componente integrante da plataforma experimental 
¿ o filtro passa baixas de topologia Sallen-Key. A metodologia do Trabalho foi desenvolvida 
seguindo os seguintes procedimentos: Estudo de Caso I: identifica¿¿o do sistema com fun¿¿o 
de transfer¿ncia de 1a ordem; Estudo de Caso II: identifica¿¿o do sistema com fun¿¿o de 
transfer¿ncia de en¿sima ordem; Estudo de Caso III: sintonia do controlador PID considerando 
diferentes valores de setpoint; Estudo de Caso IV: identifica¿¿o do sistema empregando 
modelo n¿o linear; Estudo de Caso V: otimiza¿¿o dos ganhos do controlador. Resultados: A 
identifica¿¿o do sistema teve melhor resultado para uma fun¿¿o de transfer¿ncia de ordem 
maior. Obtida a fun¿¿o de transfer¿ncia foram gerados os ganhos KP , KI e KD atrav¿s do 
software MATLAB. O ganho derivativo n¿o tinha muita influ¿ncia na resposta do sistema, 
devido a isso um controlador do tipo PI atenderia as necessidades do sistema. Foi utilizada a 
integral absoluta do erro para medir o desempenho do controlador, constatou-se que ganhos 
para setpoints maiores s¿o mais eficientes para controlar setpoints menores. Como o sistema 
n¿o tinha comportamento linear utilizou-se modelo de identifica¿¿o ARX (autorregressivo com 
entradas ex¿genas). A otimiza¿¿o com o m¿todo Quasi-Newton reduziu o IAE para um ter¿o 
de seu valor n¿o otimizado. Conclusão: A associa¿¿o entre uma melhor identifica¿¿o do 
sistema e a otimiza¿¿o do controlador proporcionou resultados satisfat¿rios. Tais t¿cnicas 
podem ser extrapoladas para outros tipos de sistemas e outras vari¿veis de processo, 
proporcionando controladores com melhor desempenho e, consequentemente, sistemas mais 
seguros e menos onerosos. 
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PERCENTUAL DE GORDURA CORPORAL, ESTILO DE VIDA E VARIÁVEIS 
SOCIODEMOGRÁFICAS DE UNIVERSITÁRIOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO 

LARA FERNANDA SILVEIRA CARDOSO, SAMANTHA PEREIRA ARAUJO, ALINE ALVES 
BRASILEIRO, CAMILA KELLEN DE SOUZA CARDOSO, LINA MONTEIRO DE CASTRO 

LOBO  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O ingresso no meio universitário pode fazer com que os jovens sintam dificuldade 
em organizar a própria rotina, o que proporciona a adoção de comportamentos alimentares que 
podem comprometer a composição corporal dos estudantes e futuramente, desencadear 
doenças. Estes comportamentos podem perpetuar às próximas etapas da vida, o que é um fato 
alarmante, já que um dia este grupo de futuros nutricionistas trabalhará com a saúde alimentar 
da sociedade. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar estado nutricional por meio do 
percentual de gordura corporal (%GC) e índice de massa corporal (IMC), estilo de vida e 
variáveis sociodemográficas de alunos do primeiro e segundo período do curso de nutrição em 
uma universidade particular de Goiás. Método: Os dados foram obtidos por meio da aplicação 
de questionário estruturado e antropometria com coleta de peso, altura e dobras cutâneas 
subescapular, bicipital, tricipital e suprailíaca. Foram calculados IMC e %GC. Foi realizada a 
análise descritiva dos dados e aplicados os testes T student e a análise de variância (ANOVA) 
com o teste Tukey foram empregados para comparações de médias. O nível de significância 
estabelecido foi de 5%, com intervalo de confiança de 95%. Resultados: Foram avaliados 43 
estudantes, com média de idade de 20,2±4,3 anos. Em maioria, eram mulheres (86%), brancos 
(53,5%), solteiros (97,7%), eutróficos (72,1%), sem filhos (95,3%), não trabalhavam (79,1%), 
não fumantes (95,3%) e consumiam bebidas alcoólicas (93%). A gordura corporal diferiu na 
amostra quanto ao sexo, estado civil, ocupação, frequência de atividade física e 
IMC. Conclusão: Apesar de 72,1% apresentarem eutrofia segundo o IMC, 93,1% da amostra 
apresentou ¿risco acima da média¿ e ¿alto risco¿ de desenvolver doenças associadas de 
acordo com o percentual de gordura. Portanto, é preciso pensar em ações que promovam uma 
melhora no estilo de vida dos graduandos de nutrição 
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PERCEPÇÃO DO ACOMPANHANTE DA CRIANÇA NO HOSPITAL DE DOENÇAS 
TROPICAIS FRENTE À PERMUTA COM OUTRO FAMILIAR 

AMANDA CARDOSO DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Conforme o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) é considerado criança as 
pessoas até doze anos de idade incompletos. O Artigo 12 da ECA assegura que os 
estabelecimentos de saúde deverão proporcionar condições para a permanência de um dos 
pais ou responsável, em tempo integral, nos casos de internação de criança ou adolescente 
(FAQUINELLOI; HIGARASHI; MARCON, 2007; BRSAIL, 2008 p.12). Objetivo: Conhecer a 
percepção do acompanhante pediátrico no HDT frente à permuta com outro familiar da criança 
hospitalizada. Método: Estudo desenvolvido na abordagem qualitativa. Atende as 
características de um estudo descritivo por estabelecer relações entre as variáveis e, 
exploratório por proporcionar a familiarização do problema para torná-lo explícito (NEVES, 
1996; GIL, 2002). A presente pesquisa teve como cenário o Hospital de Doenças Tropicais 
(HDT) em Goiânia-GO. Os colaboradores deste estudo foram os acompanhantes das crianças 
hospitalizadas na Ala Pediátrica do HDT, respeitando-se alguns critérios. De acordo com 
Minayo (2010), entre os procedimentos metodológicos da análise, na perspectiva qualitativa, 
são utilizadas a categorização, inferências, descrição e interpretação. Resultados: Os 
participantes do presente estudo são 30 acompanhantes de crianças hospitalizadas na 
Unidade de Internação Pediátrica do HDT, incluindo enfermarias e quartos de isolamento. A 
faixa etária dos entrevistados varia entre 18 a 58 anos, cuja média de idade é 32 anos. Em 
relação ao grau de parentesco da criança, as mães aparecem em primeiro lugar com vinte e 
três (76,6%), os demais acompanhantes (pais, tios, avós, entre outros) juntos somam (19,9%). 
Catorze (46,6%) possuem ensino básico completo, os demais níveis de escolaridade somam 
(56,5%). Dos 30 acompanhantes, treze (44%) afirmam que há permuta com outros familiares 
durante o período de hospitalização da criança. Conclusão: O presente estudo possibilitou 
conhecer a percepção do acompanhante pediátrico em relação à permuta com outro familiar da 
criança hospitalizada, além de identificar que as mães são as que mais participam da 
internação de seus filhos, sendo o pai o membro da família que mais revezou com as mães 
durante a hospitalização da criança. 
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PERFIL DOS USUÁRIOS ENCAMINHADOS AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO 
PELO COMPLEXO REGULADOR DE GOIÂNIA 

NAUENDA CATIANE MOREIRA DOS PASSOS, MARIA CAROLINA CABRAL DE LACERDA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O Complexo Regulador de Goiânia é, conforme a política de regulação da atenção 
à saúde, responsável pelos encaminhamentos e regulação de todas as consultas, exames 
especializados e internações nas unidades públicas, filantrópicas e privadas contratadas pela 
SMS que atende Goiânia e interior. Assim, a criação de modelos de regulação para os serviços 
de Fonoaudiologia de acordo com o nível de complexidade é condição importante para o 
acesso da população e o aumento da resolutividade. Objetivo: Traçar o perfil e o fluxo dos 
usuários encaminhados ao serviço de Fonoaudiologia pelo Complexo Regulador de 
Goiânia Método: O estudo foi do tipo qualitativo, documental, transversal, quantitativo, 
descritivo e analítico, cujos dados são referentes ao primeiro semestre de 2015 a agosto de 
2018. Os dados foram coletados virtualmente pelo Sistema da Central de Regulação de vagas 
e lista de espera, tendo como variáveis a idade, gênero, hipótese diagnóstica, profissional que 
encaminhou, classificação internacional de doenças, serviço de referência e cidade de origem, 
organizados em uma planilha eletrônica, com um instrumento previamente criado a partir das 
variáveis supracitadas, analisados quantitativamente com abordagem de testes estatísticos e 
qualitativamente por meio de discussão crítica e reflexiva. Resultados: Observou-se que nos 
anos de 2015 ao primeiro semestre de 2017 os usuários na fila de espera foram 
exclusivamente encaminhamentos do interior do estado de Goiás. No total são 2288 usuários 
aguardando atendimento, sendo 180, 197, 718 e 1193 usuários, respectivamente a 2015, 2016, 
2017 e primeiro semestre de 2018, com predomínio de 61,89% do gênero masculino. Foram 
utilizados 256 códigos da Classificação Internacional de Doenças (CID 10), dos quais os 
códigos F80, R47, F80. 9, F80.8 e F80.0 apresentaram número superior a 100 
usuários. Conclusão: A pesquisa mostrou-se importante por averiguar o aumento no número 
de encaminhamentos ao atendimento fonoaudiológico, com prevalência do gênero masculino e 
a faixa etária de 0 a 19 anos. Considerando a CID10, os códigos referentes aos transtornos 
mentais e comportamentais, incluindo os transtornos específicos do desenvolvimento da fala e 
da linguagem foram os mais recorrentes, embora ainda tenha-se encontrado hipóteses 
diagnósticas sem relação com a Fonoaudiologia. 
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DAS UNIVERSITÁRIAS QUE SOFRERAM VIOLÊNCIA 
PROVOCADA POR PARCEIRO ÍNTIMO 

JORDANA PIMENTA RODRIGUES, FERNANDA GUILARDUCCI PEREIRA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Segundo Barus Michel (2011) a violência doméstica é um fenômeno complexo e 
múltiplo que é compreendida a partir de fatores sociais, históricos, culturais e subjetivos, mas 
que não poderá ser limitada a nenhum deles. Nos dias atuais, a violência doméstica constitui-
se um problema sistemático e recidivo que necessita de ações que fortaleçam as estratégias já 
estabelecidas, de modo a prevení-lo. Objetivo: Descrever o perfil sociodemográfico das 
universitárias que sofreram violência provocada por parceiro íntimo. Método: Pesquisa 
quantitativa e descritiva realizada na Escola de Ciências Sociais e da Saúde localizada na área 
IV da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás). A coleta foi realizada por meio de 
questionário composto de perguntas abertas e fechadas. Antes da coleta foram explicados os 
objetivos e os benefícios desta pesquisa e as acadêmicas que se dispuseram a participar do 
estudo, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC Goiás (CEP-PUC Goiás) pelo parecer nº 
1.739.730. Resultados: Participaram 96 acadêmicas da Escola de Ciências Sociais e da 
Saúde da PucGoiás.Desse total, 39 são do curso de fisioterapia, 32 de enfermagem, 20 de 
psicologia e 5 de nutrição. A idade a média foi de 22 anos, variando entre 18 e 19 anos 26,4% 
(n. 25) das mulheres; 20 a 29 anos 65,62% (n.63) e 30 a 40 anos 8,33% (n. 8). Quanto à 
orientação sexual 17,7% (n.17) das acadêmicas não responderam; 76,4% (n. 73) eram 
heterossexuais e 6,25% (n.6) homossexuais. Quanto ao estado civil, 88,54% (n. 85) eram 
solteiras; 7,19% (n.7) casadas; 2,08% (n.2) tinham união estável; 1,04% (n.1) viúva e/ou 
divorciada; 100% (n.96) sofreram violência emocional, 93,75% (n.90) descreveram ter sofrido 
violência virtual e 3,12% (n.3) sofreram violência física Conclusão: Os dados da pesquisa 
poderão nortear discussões no ambiente universitário, especialmente na Escola de Ciências 
Sociais e da Saúde. Os resultados revelam que é necessário implementar ações eficazes para 
discutir sobre a temática no ambiente universitário, pois a violência contra a mulher é um 
grande problema de saúde pública. 
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PERÍCIA PSICOLÓGICA DE CASOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE 
ABUSO SEXUAL 

ISADORA DA SILVA SCHWARTZ, CAROLINA CARDOSO DE SOUZA, KÁTIA VITOI  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O abuso sexual é um fenômeno complexo, que implica a necessidade de 
reflexões e intervenções interdisciplinares, pois envolve e afeta o indivíduo, a família e a 
sociedade. A situação do abuso pode causar vários impactos na vida da vítima. No contexto da 
violência sexual contra crianças e adolescentes, a perícia psicológica deve integrar diversos 
instrumentos e técnicas da psicologia. Objetivo: O presente trabalho tem o objetivo de elucidar 
as técnicas utilizadas em perícias psicológicas e as semelhanças de aspectos da 
personalidade de dois casos de abuso sexual, nos quais foram observados durante a 
realização da perícia psicológica. Método: Técnica Projetiva de Rorschach - É um teste de 
técnicas projetivas, que investiga a personalidade de cada indivíduo a partir das interpretações 
das dez manchas apresentadas em pranchas. Teste House Tree Person (HTP) - É o teste de 
desenhos, seu objetivo consiste em avaliar como o indivíduo está emocionalmente. Guia de 
Entrevista Forense NICHD - É um protocolo de entrevista que consiste em conhecimentos 
sobre o desenvolvimento infantil, que visa sempre incentivar a testemunha a fornecer o máximo 
possível de informações. Hora lúdica - É um momento mais espontâneo, onde a brincadeira 
estimula a criança para o psicólogo poder coletar mais 
informações. Resultados: Apresentaram resultados adequados em seu desenvolvimento 
mental, demonstrando um nível de inteligência tido como compatível com suas escolaridades e 
faixas etárias. Ademais, não há sinais de acometimento por psicopatologia de natureza 
psicótica, que se definiria pela perda do contato com o mundo externo, ou seja, pela alienação 
da realidade circundante. Conclusão: Conclui-se, que os aspectos apresentados nas 
dimensões afetivas, auto-perceptiva e relacional, assim como os dados referentes às vivências 
traumáticas e à dimensão da sexualidade, juntos em um mesmo contexto psicológico, 
configuram uma dinâmica psíquica compatível com o que é frequentemente descrito em 
crianças e adolescentes vítimas de experiências traumáticas de natureza sexual. 
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE DIETAS HOSPITALARES SERVIDAS NO ALMOÇO DA 
CLINICA MÉDICA DE UM HOSPITAL PUBLICO DE GOIÂNIA-GO 

MARIANA DE SOUZA ALVES MENDES, CARLA CAROLINA BATISTA MACHADO  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Percebe-se que a alimentação hospitalar é de bastante importância para os 
pacientes, os aspectos sensoriais (sabor, cheiro, temperatura, aparência) e simbólicos devem 
ser levados em consideração para uma adesão maior ao tratamento do paciente hospitalizado 
e desmistificar que comida de hospital é sem graça e sem sabor. A satisfação e/ou aceitação 
do paciente a respeito da comida servida pelo hospital é alvo de descontentamento e 
reclamação por parte dos mesmos, por inúmeros motivos. Objetivo: avaliar a satisfação dos 
pacientes com relação as dietas hospitalares oferecidas em um hospital público de Goiânia-
GO, identificando quais dietas tem maior rejeição e quais são melhor aceitas. Método: trata-se 
de um estudo descritivo, observacional e qualitativo realizado na clínica médica, os dados 
foram coletados por meio de um questionário aplicado aos pacientes sobre os atributos 
sensoriais (aparência, odor/cheiro, sabor/tempero, temperatura e quantidade oferecida). Para 
as análises de dados, as dietas foram separadas em livre, branda, pastosa, líquida, com sal e 
sem sal e os testes utilizados foram, teste de Kruskal-Wallis e de Mann-Whitney para 
comparação entre médias. Resultados: Foi encontrado diferença significativa entre as dietas 
livre e pastosa para o atributo aparência e odor/cheiro, com valor de p=0,033. E entre as dietas 
com sal e sem sal houve diferença significativa em relação ao atributo sabor/tempero, com 
valor de p=0,035. Foi considerado significante valor p<0,05 para as duas análises. Observou-
se que a dieta líquida foi a com menor aceitação assim como a dieta sem sal, as demais de 
modo geral foram bem aceitas pelos pacientes. Conclusão: as dietas livre, branda, pastosa e 
com sal foram avaliadas como satisfatórias pelos pacientes. Já as dietas líquidas e sem sal 
apresentaram médias menores para os atributos aparência, odor/cheiro e tempero/sabor 
respectivamente, mostrando menor aceitação quando comparadas às outras dietas. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ORGANIZAÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS 
PUC GOIÁS DE ACORDO COM A ISO 9001 

LUDMILLA RODRIGUES PARDIM, RICARDO RESENDE DIAS, LUDMILLA RODRIGUES 
PARDIM  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O presente trabalho visa contribuir com a evolução profissional da Incubadora de 
Empresas PUC - Goiás por meio do planejamento estratégico e organizacional de acordo com 
a ISO 9001. O Brasil vem investindo como forma de obter crescimento econômico sustentável 
e duradouro para a população brasileira. Uma forma de crescimento econômico é o 
desenvolvimento das pequenas e médias empresas em incubadoras que geram um grande 
impacto na comunidade em que estão instaladas. Objetivo: Tem como objetivo explicar como 
se deu o processo de desenvolvimento e implantação do planejamento e organização da 
Incubadora. A fundamentação teórica possibilita a compreensão da linha do planejamento 
estratégico e organizacional e das normas ISO 9001 apresentando o seu surgimento e 
desenvolviment Método: A metodologia da pesquisa foi desenvolvida através dos dados 
coletados e análise do material disponibilizado. Esse artigo visa destacar a importância do 
planejamento organizacional e estratégico de acordo com a ISO 9001 e analisa os fatores 
motivacionais que levaram a Incubadora a adotar essa forma de organização Resultados: e 
campo e intervenção direta, realizada na Incubadora de empresas PUC - Goiás. Tem como 
objetivo explicar como se deu o processo de desenvolvimento e implantação do planejamento 
e organização da Incubadora. A fundamentação teórica possibilita a compreensão da linha do 
planejamento estratégico e organizacional e das normas ISO 9001 apresentando o seu 
surgimento e desenvolvimento dentro da organização. Conclusão: O presente artigo realizado 
na Incubadora de Empresas PUC - Goiás destinou-se ao desenvolvimento do planejamento 
estratégico 2014 e organização, de acordo com a ISO 9001. Na fase inicial das atividades da 
incubadora, destinou ¿ se a caracterizar o negócio da empresa, definir processos, 
procedimentos, identificar sua cultura organizacional, estabelecer a estratégia definindo de 
forma clara os objetivos e os padrões. 
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PLANO DE NEGÓCIO: EMPREENDIMENTO INOVADOR NO SEGMENTO DE CAFETERIAS 
GOURMET EM GOIÂNIA 

WANESSA PAZINI ROCHA, WANESSA PAZINI ROCHA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A área de cafeterias está em plena ascensão, porém com poucas opções. 
Observa-se o crescente interesse das pessoas pelos cafés de qualidade superior, cafés finos, 
drinks finos a base de cafés, além das bebidas, a busca por um ambiente aconchegante 
refinado com a proposta de novos olhares sobre a gastronomia gourmet. Objetivo: O objetivo 
deste estudo aqui apresentado visa a elaboração de um plano de negócios e a análise de sua 
viabilidade econômica e mercadológica. No trabalho serão realizadas, pesquisas, análises e a 
coleta de dados específicos deste ramo, análise de clientes, mercado, concorrentes e 
cenários. Método: Em relação a metodologia de pesquisa, neste trabalho utilizou-se a 
pesquisa aplicada com a finalidade de proporcionar percepção prática aliado a resolução de 
questões específicas do negócio em questão, enquanto que o objetivo em questão deste 
trabalho é oferecer suporte na elaboração do plano de negócios com análise exploratória, 
descritiva e bibliográfica. A pesquisa exploratória pode ser utilizada na descrição do plano de 
negócios por meio do conhecimento bibliográfico. Resultados: O objetivo deste plano de 
negócios tem como finalidade demonstrar os estudos e a análise de viabilidade econômica na 
implementação de uma cafeteria gourmet inovadora no mercado goiano. O principal propósito 
deste plano de negócios é proporcionar aos clientes um novo conceito de apreciar o tradicional 
¿cafezinho, além disso oferecer aos seus clientes as últimas tendências de design decorativo. 
Com relação ao perfil de clientes tem como público-alvo toda a sociedade, porém, mais 
especificamente pertencentes à classe A e B. Diante dos resultados finais concluiu-se que o 
empreendimento é viável econômico e mercadologicamente. Conclusão: O principal conceito 
da cafeteria Artisan Coffee é proporcionar uma experiência única de um excelente 
atendimento, o café premium gourmet e o requinte das peças de design. Nesta pesquisa 
utilizou-se a pesquisa aplicada com a finalidade de proporcionar percepção prática aliado a 
resolução de questões específicas do negócio em questão, a pesquisa exploratória, descritiva, 
bibliográfica e pesquisa de campo. 
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PLANO DE NEGÓCIOS: ESTUDO DE VIABILIDADE PARA ABERTURA DE UMA FÁBRICA 
DE SUCOS NATURAIS EM APARECIDA DE GOIÂNIA, GOIÁS. 

MATHEUS DE ALBUQUERQUE LOPES, IRENE REIS  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A empresa Oba! Sucos Naturais tem como objetivo produzir sucos naturais, 
oferecendo aos consumidores que buscam praticidade e sabor, uma experiência de desfrutar 
um suco de frutas saudável e nutritivo, preservando ao máximo o sabor e frescor das frutas, 
com total qualidade, transparência. preço justo. Objetivo: O presente estudo tem como 
objetivo geral apresentar uma análise de viabilidade econômica para a elaboração de um plano 
de negócios para a abertura de uma fábrica de sucos naturais no município de Aparecida de 
Goiânia, Goiás. Método: Metodologicamente, utilizou-se uma pesquisa descritiva com 
abordagem qualitativa e entrevista semiestruturada. Para o desenvolvimento do plano, foram 
utilizados dados primários e secundários mediante coleta realizada em uma empresa que atua 
no segmento, possibilitando a identificação de informações e dados relevantes a fim de 
viabilizar a criação do plano de negócio. Resultados: A análise de viabilidade financeira e o 
retorno do investimento ficaram demonstrados em um espaço temporal médio de 1 ano e 5 
meses após o início das atividades da empresa e existe um grande potencial para expansão no 
mercado. Conclusão: Concluiu-se a viabilidade para a abertura do negócio, tendo em vista 
que o empreendimento atenderá as expectativas de criação do plano de negócios idealizado 
pelo empreendedor, pois a análise de viabilidade financeira e o retorno do investimento ficaram 
demonstrados em um espaço temporal médio de 1 ano e 5 meses após o início das atividades 
da empresa e existe um grande potencial para expansão no mercado. 
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POLÍTICAS DE RENDA E REDUÇÃO DA DESIGUALDADE NO BRASIL (2004 E 2015) 
HYANNA LOPES MOREIRA, SERGIO DUARTE DE CASTRO  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Desde 1940, estabeleceu-se um salário mínimo para os trabalhadores. Durante 
anos ficou desvalorizado, porém, em 1995, com o plano real, o salário mínimo começou a 
valorizar. Em 2004 os sindicatos pressionaram o governo para criar uma politica de valorização 
do salario mínimo. E, somente em 2007 o governo se comprometeu a ter uma política de 
valorização até o ano de 2023. Objetivo: Analisar se as políticas de transferência de renda e 
do salario mínimo tiveram, efetivamente, impacto na redução da desigualdade social no 
Brasil. Método: O trabalho utilizou revisão literária e dados da PNAD/IBGE, da Matriz de 
Informações Sociais do Ministério do Desenvolvimento Social e do Dieese, para analisar as 
consequências das transferências de renda e a política de valorização do salário mínimo na 
redução da desigualdade social, medida pelo índice de Gini do rendimento médio mensal dos 
domicílios do Brasil e suas macrorregiões. Resultados: Verificou-se uma expressiva queda no 
Índice de Gini do rendimento médio dos domicílios brasileiros no período analisado, passando 
de 0,49 para 0,39, uma que da de 0,1 ponto. Esse comportamento se verifica em todas as 
macrorregiões. Conclusão: Através de dados extraídos da PNAD, IBGE, Matriz de Informação 
Social e DIEESE, onde foi levantado o PBF, BPC, salário mínimo, Valor do rendimento médio 
mensal domiciliar, número dos domicílios, chegou-se ao valor do índice de Gini e, por meio dos 
cálculos de correlação, apoiados pela revisão bibliográfica, demonstrou-se de forma robusta a 
correção da hipótese levantada de que as politicas sociais tiveram uma papel importante na 
redução das desigualdades no período. 
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PREVALÊNCIA DE LIPODISTROFIA E RISCO CARDIOVASCULAR EM PACIENTES COM 
HIV/ AIDS EM TRATAMENTO ANTIRRETROVIRAL 

VINICIUS CHAGAS FONSECA, AIDA BRUNA QUILICI CAMOZZI  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA) caracteriza-se pela deficiência 
da imunidade e se manifesta após a infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) 
que provoca uma diminuição de células linfócitos T, auxiliares do sistema complemento CD4+ 
no sangue levando a imunodeficiência e a exposição do indivíduo às doenças oportunistas. O 
tratamento antirretroviral disponibilizado pelo SUS aumenta a sobrevida porém provoca 
alterações metabólicas como dislipidemia, resistência à insulina Objetivo: Realizar uma 
revisão de literatura sobre a ocorrência de lipodistrofia e risco cardiovascular em pacientes 
adultos portadores de HIV e AIDS em tratamento antirretroviral. Método: Trata-se de um 
estudo de revisão sistemática realizado nas bases de dados eletrônicas sobre a ocorrência de 
lipodistrofia e risco cardiovascular em pacientes adultos de ambos os sexos portadores de HIV 
e AIDS em tratamento antirretroviral. Foram incluídos artigos publicados entre 2013 e 2018, em 
língua portuguesa e excluídos artigos de revisão, estudos realizados que apresentaram 
públicos específicos. A seleção de artigos se deu em duas etapas leitura dos títulos e resumos, 
seguindo na leitura dos artigos na íntegra. Resultados: Na busca inicial foram identificados 
3.098 artigos, após os critérios de seleção restaram 13 artigos. Foi identificado que o 
tratamento antirretroviral inibe a replicação viral aumentando a expectativa de vida, porém 
propicia efeitos colaterais a curto prazo, como ocorrência de diarreia, vômitos e náuseas, e em 
longo prazo pode causar dislipidemia, resistência à insulina, hiperglicemia, aumentando o risco 
de eventos cardiovasculares. O acompanhamento nutricional e exercício físico resistido 
aumentam a massa magra reduzindo a atrofia muscular, consequentemente os efeitos 
colaterais da doença associados ao tratamento TARV. Conclusão: O tratamento antirretroviral 
aumenta a expectativa de vida do paciente com diagnostico de HIV porém causa efeitos 
colaterais a longo prazo como dislipidemia, lipodistrofia, resistência à insulina e aumento do 
risco cardiovascular. É importante o acompanhamento nutricional, a prática de exercício físico 
resistido e o suporte psicológico desses pacientes. 

Palavras-chave: HIV, lipodistrofia, risco cardiovascular, HIV, lipodistrofia, risco cardiovascular, 
HIV, lipodistrofia, risco cardiovascular 
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PRINCIPAIS MANEJOS REPRODUTIVOS ADOTADOS NA SUINOCULTURA 
MELODY MARTINS CAVALCANTE PEREIRA, MARLOS CASTANHEIRA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Tornando-se uma atividade promissora a suinocultura tem atraído vários criadores 
e o consumo de carne suína, considerada saudável e nutritiva, cresce a cada ano. Para 
atender essa demanda a inseminação artificial (IA) é um dos manejos das suinoculturas, que 
mais influenciam o sucesso reprodutivo da exploração ¿ sendo esta, a base da produtividade. 
Para obtenção de êxito nesta biotecnologia, são necessários conhecimento e aplicação 
adequada dos fatores que interferem na reprodução. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi a 
revisão de estudos e pesquisas a respeito dos manejos com foco na eficiência reprodutiva, 
realizados em uma granja suinícola e quais fatores que influenciam no sucesso dos 
mesmos. Método: Foram realizadas pesquisas literárias referentes aos manejos reprodutivos 
adotados em granjas suinícolas com o objetivo de melhorar qualitativamente e 
quantitativamente os resultados dos mesmos, dentre estes manejos foi enfatizada a 
inseminação artificial, por ser a biotécnica de reprodução mais como na suinocultura. Estes 
estudos foram analisados e descritos a fim de reunir aspectos que influenciam nesses 
manejos, como: a anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor de suínos; raças e linhagens 
com potencial reprodutivo; manejo nutricional de fêmeas em fase reprodutiva; coleta, análise e 
armazenamento seminal de cachaços; detecção de cio. Resultados: A eficiência reprodutiva 
da granja pode ser prejudicada ou favorecida com a escolha da linhagem ou raça a se utilizar, 
e mesmo com a realização da escolha genética mais adequada para um específico sistema de 
produção, deve se levar em conta que a qualidade e quantidade da alimentação fornecida, pois 
este fator pode interferir na ciclicidade da fêmea suína. Deve-se atentar para as possíveis 
fontes de contaminação do sêmen, para isto o emprego de profissionais capacitados para 
atividades de coleta e análises seminais evitaria casos como, infecção do trato reprodutivo da 
fêmea. Em relação as distintas técnicas de inseminação artificial, o escolha de qual utilizar, fica 
a cargo da situação econômica da granja e não, por distinção no resultado. Conclusão: Foi 
possível compreender a fundo a ampla gama de manejos necessários em uma granja 
suinícola, que influenciam na reprodução de suínos e por que o não empregos dos mesmos 
pode causar tantas perdas de ordem econômicas dentro do sistema de produção. Podendo ser 
então perceptível que a reprodução de suínos depende de fatores intrínsecos ao animal, mas 
também dos fatores ambientais, fornecidos aos mesmos. 

Palavras-chave: produção suína, reprodução, eficiência reprodutiva 
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PROCESSO JUDICIAL DIGITAL: UMA ANÁLISE DA SUA IMPLANTAÇÃO NAS VARAS DE 
FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE GOIÂNIA 

BÁRBARA TAVARES ARAUJO DA SILVA, KENIA CRISTINA F DE DEUS LUCENA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A implantação de um novo instrumento de trabalho traz mudanças, incertezas, 
vantagens e desvantagens. É de suma importância, então, uma abordagem das diferenças que 
o processo digital trouxe às varas já digitalizadas na Comarca de Goiânia, sendo o enfoque do 
presente trabalho as varas de família e sucessões, e um apontamento de como estão lidando 
todos os envolvidos com a justiça nesse setor. Objetivo: Analisar o Sistema de Processo 
Judicial Digital (PJD) implementado na comarca de Goiânia. Expor os impactos causados pela 
digitalização nas Varas de Família e Sucessões da comarca de Goiânia. Apurar quais as 
providências que estão sendo tomadas pelo Poder Judiciário na solução dos 
contratempos. Método: Método comparativo, na medida em que serão observadas as 
modificações implantadas pelo Processo Judicial Digital em substituição ao Processo Físico 
nas Varas de Família e Sucessões. Pesquisa bibliográfica, considerando que fornece um 
estudo teórico, embasado na lei e em artigos, e algumas poucas obras relacionadas à 
informatização de forma geral. E a pesquisa de campo também, visto que serão elaborados 
questionários e entrevistas com todos os envolvidos com o PJD. Após o levantamento, passa-
se a análise dos dados, informações e documentos levantados. Resultados: As tecnologias e 
a modernização que surgem, podem ser grandes aliadas, se usadas com sabedoria, dessa 
busca incessante de melhoras do Poder Judiciário e dos andamentos processuais. A 
implantação do Processo Judicial Digital nas Varas de Família e Sucessões da comarca de 
Goiânia trouxe diversas mudanças, vantagens e desvantagens. Porém, toda e qualquer 
mudança, mesmo que para melhor, vem acompanhada de moldagens, desta forma, os 
Tribunais devem buscar estratégias que facilitem o ajustamento do público para com a nova 
forma de trabalho, bem como para os servidores e funcionários que estão lidando com a 
plataforma. Conclusão: Observou-se que a tecnologia do processo digital surge para 
aprimorar a justiça. É de se acreditar que a ferramenta digital irá sim reduzir o 
congestionamento das Varas de Família e Sucessões e a excessiva demora nas soluções das 
lides que ali se destacam. Obviamente que existem algumas dificuldades, mas já é de se 
esperar que mudanças precedem e trazem desafios. alguns avanços são sentidos, porém 
poucos recuos também foram notados. 
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PROJETO DE REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA PARA RESIDÊNCIAS EM CONDOMÍNIOS DE 
GOIÂNIA/GO 

MARCO ANDRÉ BORGES GUARDIANO, RODRIGO MARTINEZ CASTRO, MARCO ANDRÉ 
BORGES GUARDIANO, RODRIGO MARTINEZ CASTRO, MARTHA NASCIMENTO CASTRO  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Os problemas que o Brasil vem atravessando com a escassez de água são cada 
vez mais preocupantes, estima-se que tais possam causar até mortes, tanto pela falta de água 
quanto por guerras disputando esse bem. Em um país onde se predomina a cultura do 
desperdício, além da falta de consciência de preservação e sustentabilidade, como exemplo o 
descaso com relação ao tratamento de esgotos antes de despejá-los, faz-se necessário 
difundir projetos visando modificar esse comportamento. Objetivo: Desenvolver uma proposta 
de sistema para projetos hidráulicos urbanos residenciais, focados em condomínios fechados 
da rede Parqville da cidade de Goiânia/GO e em sua região metropolitana, com o tratamento e 
reutilização de águas cinzas e águas pluviais. Método: A metodologia utilizada pelo trabalho 
consistiu em busca de dados por meio de pesquisas na internet e pesquisas com a sociedade. 
Foram coletadas informações para se determinar os valores a serem utilizados na elaboração 
do pprojeto, tais como a quantia mensal de água consumida e valores da fatura de água para 
cada metro cúbico consumido. Os produtos integrantes do sistema de tratamento foram 
orçados com lojas na internet. Resultados: As pesquisas demonstraram a viabilidade do 
sistema, com retorno do valor investido em 12 anos, considerando que o objetivo do projeto 
não é meramente financeiro, e sim também a sustentabilidade. As pesquisas demonstraram 
que o consumo médio de água da residência em análise é de 26,0m³ mensais, dos quais 
14,6m³ podem ser tratados, portanto, 8,7m³ de água tratada podem ser consumido, o que 
representa uma economia de R$104,40 no primeiro mês. O custo do sistema como um todo é 
de R$18.801,75, com retorno do investimento em 12 anos. Com um reservatório capaz de 
armazenar água suficiente para abastecer os equipamentos que permitem água de reuso por 
17 dias. Conclusão: Tendo em vista o custo da tarifa de água tratada e do afastamento de 
esgoto, que tendem a aumentar, e, inferindo em um pensamento sustentável, a quantidade de 
água economizada pelo sistema de 104,4 m³ por ano, pode-se considerar a viabilidade do 
sistema. De acordo com estudo realizado constatou-se um consumo mensal de água igual a 
26,0m³. Pode-se aproveitar uma quantia igual a 8,7m³ de água tratada por mês, resultando, 
portanto, em um consumo de água proveniente da companhia de 17,3m³ mensais. 

Palavras-chave: Escassez, reuso, sustentabilidade 
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PROJETO MORADA 
HAVANIO SILVA SOARES, MARIA ELIANA JUBE RIBEIRO  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A problemática deste trabalho, busca compreender quais os caminhos que 
conduziram o Sistema Socioeducativo a negar seu próprio papel de ressocialização. Desta 
forma, a pesquisa visa trazer novos debates e reflexões sobre este sistema, para o campo da 
arquitetura e urbanismo, expondo o olhar que reforça uma visão a respeito da dignidade 
humana, com base nos preceitos arquitetônicos. Objetivo: O projeto visa compreender a 
importância da relação entre o corpo humano e o meio habitado. Deste modo a partir dos 
resultados obtidos por meio de análises e pesquisa, é apresentado o projeto de um possível 
complexo socioeducativo para cidade de Goiânia. Método: Para tal pesquisa, primeiramente 
serão utilizados autores do campo da psicologia, sociologia e geografia, que abordam a relação 
entre o homem e o meio em que habita compreender como o espaço físico contribui na 
reinserção social, analisando o contexto histórico e situação atual. Em um segundo momento, 
serão expostas referências projetuais e estudos de caso que se relacionam com os Centros 
Socioeducativos para orientar nas decisões a respeito de programa, pré-dimensionamento, 
composição formal e tecnologias construtivas. Por fim, estarão presentes a proposta teórica 
que guiará as diretrizes do projeto, juntamente com a análise do local para posteriormente 
mostrar de forma gráfica a representação do projeto proposto. Resultados: O Projeto Morada 
como produto final, não pretende se impor como padrão a ser replicado, tão pouco acreditar 
que o espaço por si só, conduza a uma mudança de comportamento, mas sim, fazer uma 
reflexão sobre a origem deste espaço de reinserção social e as atuais condições físico-
ambientais destes espaços. A pesquisa revelou que o espaço habitado pelos jovens infratores, 
é reflexo da visão condenatória que parte da população tem a respeito dos delitos cometidos. 
Portanto, revela-se a distorção de um espaço que deveria ser utilizado para introduzir 
novamente o jovem na sociedade como um método punitivo de suas ações, não agregando 
valores positivos em sua experiência. Conclusão: Atualmente o ambiente inóspito dos centro 
socioeducativos de Goiânia são uma forma de punição para aqueles que cometeram seus 
delitos. Instrumentaliza-se a arquitetura inadequada em prol do discurso da impunidade e da 
omissão do poder público. As relações de troca entre o corpo dos adolescentes e o espaço 
inadequado, interferem de maneira negativa no processo de reeducação. Portanto, o Projeto 
Morada visa contribuir para a reinserção social trazendo a este ambiente a dignidade humana 
na moradia. 

Palavras-chave: Centro Sócioeducativo, Jovens infratores, Corpo 
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PROPOSTA DE ADAPTAÇÃODE UMA CONTROLADORADE VÔOEM MODELO DE ASA 
FIXAPARA MODELO DE ASA MÓVEL 

FREDERICO SANCHES PARANHOS, ANTONIO MARCOS DE MELO MEDEIROS, FABRICIA 
NERES BORGES, BRUNO QUIRINO DE OLIVEIRA, TIAGO SERIQUE DA SILVA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Ultimamente tem sido muito comum a utilização de robôs para atividades que 
seriam perigosas, sujas ou até mesmo entediantes para os seres humanos. Entre esses robôs 
temos os VANTs (Veículo Aéreo Não Tripulado), que é uma das famílias mais importantes dos 
robôs, pelo fato de conseguirem realizar diversas tarefas, como tarefas militares, transporte e 
até mesmo pesquisas científicas. Entre as estruturas mais conhecidas dos VANTs, temos os de 
asa fixa e os de asas móveis. Objetivo: O objetivo é estar desenvolvendo um modelo capaz de 
exercer as funções básicas de um VANT de multirotor. Para isso, utilizou-se uma controladora 
de vôo para modelos de asa fixa. O foco principal consiste em utilizar os componentes já 
inclusos na placa para o levantamento da função de transferência . Método: Foram utilizados 
os equipamentos que são necessários no projeto alvo do controle, bem como suas 
características construtivas, para os parâmetros que fazem diferença na modelagem 
matemática da planta e na configuração do controlador PID. Utilizou dois motores brushless 
com a estrutura de vôo para fazer o levantamento da variação angular dos motores, aplicando 
um degrau referente a 40% da potência nominal dos motores e levantado a função 
transferência. Apos o levantamento da função de transferência da planta e realizar a sintonia 
dos parâmetros do controlador PID para controle de altitude. Resultados: pode-se observar 
que o tempo de acomodação, ou seja, o tempo que a planta demora a chegar a estado 
aceitável de oscilação diante do ponto desejado teve um aumento significativo de 10 segundos 
em relação à resposta ao degrau sem controlador. Em contra partida, o erro overshoot, que é o 
erro de ultrapassar o ponto desejado no controle, teve uma grande melhoria, praticamente 
zerando com a implementação do controlador PID, sendo que na resposta ao degrau sem 
controlador a porcentagem de overshoot era em torno de 62% do angulo desejado. O erro em 
regime permanente teve um aumento, que foi causado pela necessidade do aumento do ganho 
integrativo no sistema, ficando em uma faixa aceitável para este controle, variando entre ±2° do 
desejado. Conclusão: Diante ao que foi proposto, o controle adquirido através dos ganhos 
calculados pelo método de Ziegler-Nichols forneceu uma resposta satisfatória. Para o controle 
do VANT para certas funções, os erros que permaneceu no controle não seria um grande 
problema, sendo o VANT com 6 rotores e conseguindo se estabilizar com uma maior facilidade. 

Palavras-chave: hexacóptero,, drone, asa móvel. 
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PROPOSTA PARA ADEQUAÇÃO DE UMA INDÚSTRIA DE TINTAS ÀS NORMAS DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO NR4 E NR5 

KAMILLA LÁZARO TAVARES, MARIA ISABEL DANTAS DE SIQUEIRA, MARLUCIA DE 
LOURDES ALVES, LARA RUBIA LOPES DE SOUSA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A necessidade das empresas de terem um diferencial para se manterem no 
mercado, leva a busca da certificação da International Standard Organization-ISO, uma das 
maiores organizações normativas no mundo que propõem a gestão da qualidade de produtos e 
serviços, do meio ambiente e da saúde e segurança dos trabalhadores. Para certificação na 
ISO 45001:2018 , norma global para Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho é 
essencial o cumprimento da legislação do País, que no Brasil são as NR. Objetivo: Adequar 
uma empresa de tintas às normas NR4 e NR5 referentes respectivamente à formação, 
responsabilidades e obrigações do SESMT- Serviço Especializado em Medicina e Segurança 
do Trabalho e da CIPA- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, para iniciar a 
implementação da segurança do trabalho. Método: Iniciou-se o estudo através de um 
diagnóstico utilizando como ferramenta um checklist elaborado com quesitos das normas. A 
coleta de dados foi realizada através de inspeção in loco, entrevistas com funcionários e 
avaliação da documentação. Identificadas as não conformidades, foi elaborado o plano de 
ação, utilizando-se a ferramenta de qualidade 5W2H adaptada, estabelecendo-se propostas 
que deverão ser implementadas para adequação da empresa à legislação 
vigente. Resultados: A empresa se enquadra no grau de risco 3 em função do CNAE que é 
20.71-1 e possui 80 funcionários, assim a empresa não é obrigada a estabelecer o SESMT, 
segundo o Quadro II da NR4. Para elaboração da documentação exigida nas outras NR é 
contratada empresa com profissionais especializados incluindo uma Técnica de Segurança do 
Trabalho, com regime de trabalho de 4 horas semanais. A CIPA foi formada segundo Quadros I 
e II da NR 5, seguindo os quesitos de indicação e eleição. Antes da posse os integrantes foram 
capacitados com emissão de certificados. A empresa fornece condições para atuação da CIPA, 
que realiza reuniões mensais. As não conformidades foram a falta da integração na 
contratação e o não fornecimento de cópias das atas de posse. Conclusão: A empresa 
cumpre integralmente a NR4 e parcialmente a NR5, sendo necessária a implementação do 
plano de ação e continuidade deste estudo para adequação das demais normas para 
atendimento à legislação e certificação da ISO45001.O plano de ação proposto é exequível, 
não necessitando altos investimentos, sendo que as ações se referem à adequação de 
documentos e de conscientização dos funcionários. Sugere a ampliação da carga horária da 
profissional terceirizada, de modo que possa participar mais. 

Palavras-chave: ISO45001, SESMT, CIPA 
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PSICOPATIA: UMA ANÁLISE DOS ASSASSINATOS REALIZADOS EM GOIÂNIA PELO 
"ASSASSINO DA MOTO" À LUZ DO DIREITO PENAL 

JORGE JOSÉ DE OLIVEIRA NETO, KENIA CRISTINA F DE DEUS LUCENA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O presente trabalho aborda um estudo de caso voltado aos crimes cometidos em 
Goiânia por Tiago Henrique Gomes da Rocha, mais conhecido como o "serial killer de Goiânia" 
através de uma visão psicológica e legislativa, onde busca-se o embate entre a legislação atual 
e as reais necessidades quanto aos crimes cometidos por indivíduos dotados de 
psicopatia. Objetivo: O objetivo principal do artigo é trazer à luz a real necessidade de uma 
reforma legislativa no tocante aos crimes cometidos por psicopatas. Método: Utilizou-se do 
método bibliográfico, buscando conceitos, palavras-chave, problematizações e hipóteses, 
buscando tais informações em duas áreas bastante distintas das ciências humanas: a 
Psicologia e o Direito. Resultados: O resultado obtido com o presente trabalho foi a 
confirmação da principal hipótese levantada, a qual sugere uma reforma legislativa no Direito 
Penal Pátrio, eis que este é insuficiente em casos envolvendo agentes dotados de psicopatia, 
tendo encontrado no direito comparado suas principais soluções. Conclusão: O artigo foi 
exitoso em demonstrar, através do estudo de caso do serial killer de Goiânia: Tiago Henrique 
Gomes da Rocha, o quão perigoso o psicopata pode ser à sociedade. Inferiu-se que nem todo 
psicopata chega ao ponto de assassinar, porém os que aí chegam não são mais suscetíveis à 
ressocialização, sendo esta o principal foco do Direito Penal Brasileiro, o qual reclama urgente 
atualização. 
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QUALIDADE DA ÁGUA E PARÂMETROS OPERACIONAIS DE ESTAÇÕES DE 
TRATAMENTO DE ÁGUA NAS CIDADES DE GOIÂNIA-BRASIL, GLASGOW-ESCÓCIA E 

SAN DIEGO-ESTADOS UNIDOS. 
ADRIELLE ALCANTARA SANTOS, FERNANDO ERNESTO UCKER, THAÍS DE CARVALHO 

NEVES  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Cor, turbidez e pH são parâmetros importantes pois além de interferirem no 
aspecto estético da água, influenciam diretamente na operação da ETA. As estações de 
tratamento de água dos três países estudados possuem diferenças em suas etapas de 
funcionamento. Justifica-se este trabalho pela necessidade da avaliação de cada tratamento, 
verificando sua eficiência a nível de abastecimento público e conformidade com as normas 
vigentes em cada país. Objetivo: Analisar a água bruta e a influência das tecnologias 
encontradas nas três estações de água em relação aos parâmetros: cor, turbidez e 
pH. Método: Foi realizada pesquisa cienciométrica em artigos, livros e sites para o 
entendimento da disponibilidade, qualidade e classificação da água; assim como as legislações 
vigentes nas regiões em estudo. Em seguida, foram colhidos dados referentes à água bruta e 
tratada diretamente com o departamento responsável nas três Estações de Tratamento de 
Água escolhidas, bem como os limites máximos aceitos pela legislação dos países 
correspondentes. Por fim foi utilizada estatística descritiva para cálculo de valores médios dos 
3 parâmetros colhidos em relatórios plurianuais enviados pelo departamento responsável em 
cada ETA (Jaime Câmara 2015-2017, Milngavie 2015-2016 e Alvarado 2011-
2015). Resultados: As cores de água bruta nas ETA's Jaime Câmara e Milngavie são mais 
elevadas, o que pode ser justificado pela influência de matéria orgânica e indicar contaminação 
natural ou antrópica. A cor nula da água tratada em Alvarado pode ser consequência da sua 
desinfecção com ozônio, que também é forte descolorante. O sistema filtrante mais completo 
da ETA escocesa com filtros rápidos duplos gerou maior eficiência na remoção de cor e 
turbidez. Apenas as ETA's estrangeiras mantém um pH básico na água tratada. Esse é um 
fator influenciado pelo coagulante ou pela necessidade de proteger uma tubução já corroída. 
De qualquer forma, todos os parâmetros estão dentros dos limites 
estabelecidos. Conclusão: Tecnologias novas no mundo do saneamento podem melhorar o 
tratamento da água. Sabe-se, por exemplo, que o ozônio é excelente desinfectante, mas atua 
também como potente descolorante. Filtros simples podem ser menos eficientes que os duplos, 
e ainda atender padrões de potabilidade. Todos os modelos de tratamento estudados 
atenderam aos seus propósitos. Conclui-se que o tratamento de água, por mais diferente que 
seja, deve sempre estar em conformidade com os limites normativos. 
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RANKING DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DE GOIÁS 

MATHEUS DANTAS LORENZETTI, ANSELMO CLAUDINO DE SOUSA, GUILHERME 
ALBUQUERQUE E SILVA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Os problemas de saneamento devem ser analisados por meio de informações, as 
quais devem ser traduzidas em indicadores de desempenho. Para facilitar a interpretação dos 
diversos indicadores dos serviços de água e esgoto é necessário que elas sejam agregadas 
em um ranking de desempenho, que permite ordenar e comparar o desempenho dos serviços 
de saneamento entre os municípios, elencando as cidades que apresentam baixos índices de 
desempenho para que seja priorizado investimentos nestes locais. Objetivo: Desenvolver um 
ranking que agregue as informações e os indicadores dos serviços de saneamento, em 
especial de água e esgoto, nos municípios goianos, permitindo classificar e comparar as 
cidades de acordo com o nível de cobertura, a ampliação e a eficiência dos referidos 
serviços. Método: As etapas do trabalho foram: revisão do ranking desenvolvido pelo Instituto 
Trata Brasil; levantamento das informações e indicadores dos municípios no SNIS; composição 
do ranking; ranqueamento considerando a população da cidade. Os intervalos de população 
para estratificação foram: Grupo 1 ¿ população maior que 100.000 habitantes (10); Grupo 2 ¿ 
população entre 100.000 e 50.000 habitantes (12); Grupo 3 ¿ população entre 50.000 e 10.000 
habitantes (69); Grupo 4 ¿ população entre 10.000 e 5.000 habitantes (60); Grupo 5 ¿ 
população menor que 5.000 habitantes (91). As ponderações dos indicadores são: nível de 
cobertura, 60%, sendo que os serviços de esgoto têm maior relevância; melhoria da cobertura, 
25%; e nível de eficiência, 15%. Resultados: Foram avaliados os serviços de 242 cidades, os 
cinco municípios com as maiores e menores notas no Ranking foram, respectivamente: Edeia 
(9,37), Itumbiara (8,74), Chapadão do Céu (8,73) e Pontalina (8,50). Já 5 os municípios com as 
menores pontuações são: Santa Terezinha de Goiás (1,29), Faina (1,27), São Domingos 
(1,23), Monte Alegre (1,19) e, por último, Israelândia (1,05). Observa-se nas primeiras e últimas 
posições não constam os municípios com maior relevância no estado em função do tamanho 
de sua população ou pela sua importância socioeconômica, entre elas Goiânia que ocupou a 
17° (7,71), Anápolis 47º (5,68) e Aparecida de Goiânia 67º (3,99). Conclusão: Percebe-se que 
os municípios de Goiás devem melhorar a prestação de serviços de saneamento básico, 
focando principalmente, nos serviços de esgotamento sanitário, que por sua vez, foi o serviço 
que mais impactou na geração dos resultados dos municípios. Diante dos dados, o estado 
possui uma média de 15,97% em atendimento de esgotamento sanitário, enquanto que a 
média nacional é de 49,6%, a média de atendimento de água no estado ficou em 74,58%, 
próximo a média nacional, de 83% (SNIS 2014). 
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RASTREABILIDADE BOVINA UTILIZANDO IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA NA 
PECUÁRIA DE PRECISÃO 

WERIK ALENCAR DOS SANTOS, BRUNO QUIRINO DE OLIVEIRA, MARCO NUNES 
MARINHO, ANTONIO MARCOS DE MELO MEDEIROS, MARCOS ANTONIO DE SOUSA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O Brasil possui um dos maiores rebanhos bovino do mundo. Para aqueles que 
participam de programas de melhoramento genético ou de produção de animais puros de 
origem, há uma necessidade maior de manter um controle individual dos animais registrados. 
Uma solução é a utilização de brincos eletrônicos. Esta tecnologia é mais conhecida como 
Identificação por Radiofrequência (RFID). Objetivo: Neste trabalho é apresentado o 
desenvolvimento de um sistema utilizando RFID para captar a leitura das etiquetas a uma 
maior distância, utilizando tecnologias de comunicação de dados e implantação de 
equipamento eletrônico, visando reunir os dados coletados e a apresentação destes em tempo 
real. Método: O sistema de RFID é composto, basicamente, de uma antena, um transceptor, 
que faz a leitura do sinal e transfere a informação para um dispositivo leitor e um transponder 
(etiqueta), que contém o circuito e a informação a ser transmitida. Assim, a antena transmite a 
informação, emitindo o sinal do circuito integrado para notificar suas informações para o leitor, 
que por sua vez converte as ondas de rádio do RFID para informações digitais. Depois de 
convertidas, elas serão lidas e compreendidas por um computador mostrando qual o animal 
que chegou perto do leitor no local onde foi posicionado. O sistema RFID desenvolvido possui 
dois botões para seleção de leitura ou gravação e um display de cristal líquido (LCD) para 
exibição das etiquetas. Resultados: Após carregar o programa no microcontrolador, que é 
utilizado para execução do projeto, aparece uma escrita no display informado dois segmentos a 
serem selecionados pelos botões, um de leitura e outro de gravação (cadastro das etiquetas). 
Após concluir a gravação de todos as tags a serem utilizadas dentro do manejo, cada animal 
terá seu próprio código. As leituras são realizadas pelo módulo RFID e transmitidas ao software 
de gestão, onde abrirá uma tela do animal identificados. Nesta tela poderá ser feita o 
cadastro/atualização dos dados do animal, como por exemplo, registro geral, pesagem, tipo de 
manejo, avaliação visual do EPMURAS, vacinação e etc. Conclusão: O principal objetivo deste 
trabalho foi analisar a aplicação da pecuária de precisão utilizando a tecnologia eletrônica 
como uma ferramenta, nos diferentes elos da cadeia bovina, bem como, identificar possíveis 
desafios, inovações dos objetivos propostos, tanto na área da pesquisa como do software. A 
identificação é imprescindível em qualquer sistema de produção animal, pois permite o controle 
do rebanho a detecção dos pontos críticos e favorece as tomadas de decisões nas 
propriedades. 
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REALIDADE AUMENTADA APLICADA À INDÚSTRIA 4.0 DO SETOR DE ENERGIA 
GEOVANNA MOREIRA DIAS DE OLIVEIRA, LEONARDO GUERRA DE R GUEDES  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Conhecida como Indústria 4.0, a Quarta Revolução Industrial se caracteriza pelas 
tendências de automatizações em fábricas. Seu fundamento implica na intercomunicação de 
máquinas, sistemas de informações integrados, o que traz como grande impacto positivo mais 
eficiência e aumento da produtividade. A qualidade no serviço do fornecimento de energia 
elétrica tem um papel importante no setor industrial. Objetivo: O presente estudo tem como 
objetivo compreender os principais aspectos da qualidade de energia elétrica no Brasil, em 
relação ao produto e serviço, analisando seus impactos na compreensão da Quarta Revolução 
Industrial. Método: Trata-se de uma metodologia bibliográfica integrativa, baseada em etapas 
diferentes e interdependentes para sua construção: ¿ a primeira etapa referiu-se a identificação 
do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa; ¿ logo após, foi estabelecido critérios 
para inclusão e exclusão de estudos/amostragem ou busca na literatura; ¿ seguido da 
definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/ categorização dos 
estudos com o objetivo de avaliar tais estudos e interpretar os resultados obtidos; ¿ para assim, 
realizar a apresentação da revisão/síntese do conhecimento (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 
2008). Resultados: A expressão ¿qualidade da energia¿ inclui um conjunto de fenômenos, 
que abrange um âmbito de interesse de sistemas da energia elétrica até impasses 
relacionados com a comunicação em redes de transmissão de dados. Os indicadores de 
tensão em regime permanente são coletados trimestralmente, através de medições amostrais 
executadas pelas distribuidoras de energia elétrica em unidades consumidoras sorteadas 
dentro de sua área de concessão ou permissão. Uma rede capaz de se comunicar através da 
troca de informações sobre os fluxos de energia, com uma gestão mais eficiente dos horários 
de pico evitando cortes de energia e reduzindo a carga onde for necessário. Conclusão: A 
pesquisa proporcionou uma visão de como a qualidade de energia é de fundamental 
importância para as indústrias da atualidade, as ditas Indústrias 4.0, e que os setores de 
geração, transmissão e distribuição de energia ainda tem que melhorar seus processos, tanto 
no meio produtivo quanto no de manutenção do serviço. 
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RECONHECIMENTO DE CÉLULAS NEURAIS UTILIZANDO COMPUTAÇÃO VISUAL 
WALEFE PEREIRA DE JESUS, GUSTAVO SIQUEIRA VINHAL  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Neurônios são uma das células que compõem o sistema nervoso e são 
responsáveis pela transmissão de informações pelo corpo. O método utilizado para realizar a 
contagem dessas células pode ser considerado lento, visto que é manual. Processamento de 
imagens são técnicas computacionais que são utilizadas para extrair informações de imagens e 
vídeos. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo a criação de um algoritmo para 
classificação e contagem de células neurais em imagens de tecido cerebral. Objetivo: Criação 
de um algoritmo para classificação e contagem de células neurais em imagens de tecido 
cerebral, utilizando computação visual. Método: Utilizar técnicas de pré-processamento nas 
imagens tais como, conversão para escala de cinza e binarização. Em seguida técnicas de 
processamento, como extração de fronteiras. Em seguida, realizar a contagem e classificação. 
A linguagem utilizada é a C++ em conjunto com a biblioteca OpenCV para processamento de 
imagens. Resultados: Espera-se que o algoritmo desenvolvido consiga, além de contar, 
classificar os neurônios presentes em imagens de tecidos cerebrais. Assim, diminuindo o 
trabalho de biólogos, médicos, biomédicos que realizam essa tarefa. Conclusão: Espera-se 
concluir que o algoritmo desenvolvido consiga, além de contar, classificar os neurônios 
presentes em imagens de tecidos cerebrais. Assim, diminuindo o trabalho de biólogos, 
médicos, biomédicos que realizam essa tarefa. 
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RECONCILIAÇÃO MEDICAMENTOSA: INTERVENÇÃO PARA SEGURANÇA NO USO DE 
MEDICAMENTOS 

RAPHAELA MENEZES MENDES NINO, VANESSA DA SILVA CARVALHO VILA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A reconciliação medicamentosa é uma intervenção de cuidado transicional com 
resultados promissores para a melhoria da qualidade e segurança do uso de medicamentos 
após a alta hospitalar. Trata-se de uma intervenção pouco discutida e para qual existem 
importantes lacunas relacionadas, em especial, a abordagem conceitual ao longo da formação 
dos profissionais de saúde. Objetivo: Descrever os aspectos conceituais e sintetizar as etapas 
operacionais da reconciliação medicamentosa no processo de alta hospitalar. Método: Revisão 
narrativa dos protocolos de reconciliação medicamentosa certificados pela Joint Commission 
International (JCI), National Institute for Clinical Excellence (NICE) e Agency for Healthcare 
Research and Quality (AHQR). Foram incluídos: (1) protocolos específicos de reconciliação 
medicamentosa de pessoas adultas e idosas; (2) elaborados por uma equipe multiprofissional, 
com certificação e acreditação da qualidade hospitalar. Os protocolos foram submetidos às 
etapas de leitura crítica; organização e extração dos dados; análise e síntese das 
recomendações relacionadas à reconciliação medicamentosa. Resultados: Entre os dez 
protocolos analisados cinco eram dos Estados Unidos, dois da Inglaterra, dois no Canadá e um 
na Austrália. A reconciliação medicamentosa é definida como a coleta de informações de todos 
os medicamentos utilizados pelo paciente no momento de sua admissão, transferência ou alta 
hospitalar, podendo diminuir os números de erros de prescrição de medicamentos. As etapas 
operacionais envolvem: (1) verificar a coleta do histórico de medicamentos; (2) checar e 
esclarecer as medicações e doses apropriadas; (3) reconciliar as alterações; e (4) comunicar. A 
intervenção promove a informação atualizada dos medicamentos; reduz os riscos de erros de 
medicação; diminui o tempo de internação e preveni reinternações. Conclusão: A 
reconciliação medicamentosa requer o estabelecimento da comunicação e o uso de 
tecnologias de informação e promoção do engajamento do paciente e da família ao longo de 
todo o processo. Os protocolos reafirmaram que a eficácia da intervenção está relacionada a 
liderança, ao envolvimento ativo de médicos, enfermeiros e farmacêuticos, ao efetivo trabalho 
em equipe e a formação permanente dos profissionais fundamentada nos princípios da 
qualidade e segurança do cuidado transicional. 
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RELACIONAMENTOS TÉLICOS E TRANSFERENCIAIS: UM ESTUDO DE CASO 
LORENA RIBEIRO GOMIDES FERREIRA, JANILLE MARIA LIMA RIBEIRO  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O fator Tele ou fator T é uma dos pontos principais da teoria Moreniana, é inato e 
pode ser considerado como a capacidade de percepção objetiva e mútua o que ocorre nas 
situações e entre os indivíduos. Em contrapartida a Transferência para o psicodrama é 
diferente da visão psicanalítica, esta corresponde ao embotamento do fator T. O estudo destes 
fatores é crucial para entendermos como se estabelecem os vínculos no cotidiano dos 
indivíduos. (Gonçalves, Wollf e Almeida, 1988) Objetivo: Analisar através de um estudo de 
caso, como pode ser percebido o fator Tele e a Transferência em relacionamentos 
interpessoais. Método: Participou do estudo, B. de 19 anos, do sexo feminino, estudante de 
psicologia. O procedimento consistiu na escolha da paciente, no estabelecimento do contrato e 
coleta de dados por meio de entrevista, anamnese e escuta terapêutica. O estudo prosseguiu 
por 12 sessões de 50 minutos cada, por intermédio de verbalizações e dramatizações. Alguns 
materiais utilizados foram folhas de papéis para aplicação de técnicas e registro das sessões 
em portfólio, estojo com lápis e a caixa do ¿como se¿ composta por diversos objetos: 
ampulheta, cadeado, chave, brinquedos, algemas entre outras coisas. Resultados: A paciente 
chegou ao consultório alegando dificuldades em seus relacionamentos interpessoais, bastante 
chorosa e com pouca autonomia. A mesma apresentava mais relacionamentos transferenciais 
que Télicos, não conseguindo confiar nas pessoas devido a uma traição que sofreu. Não se 
abria nem com pessoas mais intimas, inclusive o namorado. Durante o processo terapêutico 
fomos trabalhando por intermédio de dramatizações, estabelecendo diálogos com as pessoas 
as quais ela tinha conflito ou dificuldade de falar o que sentia. A paciente foi fortalecida, está 
mais confiante, já consegue esboçar o que pensa e tem transformado seus relacionamentos 
transferenciais em Télicos. Conclusão: O processo terapêutico é fundamental para resgatar a 
espontaneidade do indivíduo, quebrando as conservas culturais e proporcionando ao paciente 
um autoconhecimento. Igualmente contribui para o paciente ajudando-o a transformar as 
relações transferenciais em relações télicas, ou seja, em relações com vínculos mais saudáveis 
e recíprocos. A paciente supracitada encontra-se oscilando entre papéis novos e antigos, 
portanto é preciso que seja dada continuidade no trabalho. 
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ROBÔ SEGUIDOR DE PESSOAS CONTROLADO POR ARDUINO BASEADO EM 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS E COMUNICAÇÃO VIA BLUETOOTH 

HENRIQUE ELIZEU MAGALHAES SILVA, CASSIO HIDEKI FUJISAWA, JOAO PEDRO DE 
OLIVEIRA FORNARI, ANDREW FELIPPE RIBEIRO DA COSTA, VICTOR TEODORO 

SANTOS  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A pesquisa do trabalho busca uma forma de facilitar a locomoção de objetos entre 
dois pontos, sejam fixos ou não, esse estudo visa proporcionar a pessoas deficientes ou 
pessoas que não possam exercer grandes esforços físicos a opção de poderem se locomover 
sendo seguidas por seus objetos. Sendo eficaz na comodidade, acessibilidade para idosos, 
pessoas com alguma deficiência física e pessoas que não possam fazer esforços devido 
alguma limitação. Objetivo: O sistema funciona por sinais de rádio obtendo uma precisão 
incrível. Temos uma rede de satélites girando em torno da terra que emitem sinais codificados 
que sua recepção é feita por um circuito especial e por um equipamento conveniente 
permitindo determinar com precisão sua posição sobre o globo. Método: (MOTOR A) E 
(MOTOR B) - referem-se aos conectores para ligação de 2 motores DC ou 1 motor de passo 
(ATIVA MA) E (ATIVA MB) - são os responsáveis pelo controle PWM dos motores A e B. Se 
estiver com jumper, não haverá controle de velocidade, pois os pinos estarão ligados aos 5v. 
Esses pinos podem ser utilizados em conjunto com os pinos PWM do 
Arduino. Resultados: Através do Módulo GPS (GY-GPS6MV2), utilizado juntamente com o 
Arduino e programado pelo seu IDE através de uma linguagem de programação em C, 
conseguimos captar a latitude e longitude da posição na qual estávamos sendo assim, 
obtemos a real e precisa localização em tempo real conseguindo o alcance de 7 satélites, 
sendo esta a localização do robô. Conclusão: Diante ao que foi proposto, a criação de um 
robô seguidor de pessoas baseado em coordenadas geográficas e comunicação via bluetooth 
apresentou um protótipo de grande eficácia e ampla aplicação ao nosso cotidiano. 

Palavras-chave: Comunicação Bluetooth, Coordenadas Geográficas,, Microprocessador, 
Robôs Móveis, Robô Seguidor. 
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SALA DE AULA INVERTIDA NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE FÍSICA 
WANDERSON NUNES SANTANA, CLEBES ANDRE DA SILVA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O processo de ensino e aprendizagem de Física está passando por uma crise 
sem precedentes. É perceptível que a simples transmissão de conteúdo, sem a participação 
ativa dos alunos, não define um eficiente processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, 
torna-se necessário buscar meios para motivar os alunos. Entre as diversas metodologias de 
ensino que podem ser utilizadas para alcançar esse propósito, adotaremos neste trabalho a 
Sala de Aula Invertida. Objetivo: Contribuir para o aperfeiçoamento do processo de ensino e 
aprendizagem de física. Buscar alternativas e metodologias adequadas para motivar o aluno. 
Facilitar a compreensão do conteúdo. Método: Na sala de aula invertida o aluno estuda o 
conteúdo previamente em casa e posteriormente sacia as eventuais dúvidas em sala de aula. 
Aplicaremos essa metodologia em turmas do 3º ano do ensino médio de uma escola pública. 
Para isso, adotaremos uma ferramenta online que nos possibilita efetuar formulários online. 
Estes formulários podem obter diversos formatos e podem ser respondidos por qualquer 
pessoa em qualquer lugar sem a necessidade de ser identificada. Após a aplicação do 
formulário, será estabelecido em sala de aula um diálogo com os alunos buscando avaliar a 
metodologia adotada. Pretendemos também sanar eventuais dúvidas que tenham restado a 
respeito do conteúdo abordado. Resultados: Com o formulário mencionado buscamos facilitar 
a compreensão do conteúdo, para isso, adotamos vídeos, imagens, animações, simulações, 
exercícios resolvidos minunciosamente. Conseguimos envolver nesse projeto praticamente 
todo o público alvo: 83% dos alunos responderam ao formulário (sem ser identificados). Dos 
respondentes, 63,2% afirmaram que o referido formulário foi útil para a compreensão do 
conteúdo (Lei de Coulomb e Campo Elétrico). Deve-se também salientar que 34,2% dos alunos 
avaliaram com nota máxima o formulário como facilitador do processo de ensino e 
aprendizagem. Com isso, tornou-se possível aplicar a sala de aula invertida e obter bons 
resultados quanto a compreensão dos alunos sobre o conteúdo. Conclusão: Uma metodologia 
de ensino só é eficaz se o aluno se sentir motivado a participar. Por isso, com associação do 
formulário online e a sala de aula invertida, buscamos tornar o conteúdo mais agradável. 
Portanto, pode-se afirmar que obtemos bons resultados, ou seja, praticamente todo o público 
alvo participou e aprovou a atividade e, através do diálogo estabelecido em sala após a 
aplicação do formulário, saciamos as eventuais dúvidas e verificamos que houve uma boa 
compreensão do conteúdo. 

Palavras-chave: Sala de Aula Invertida, Processo de Ensino e Aprendizagem, Metodologia 
Ativa 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 241 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

SEMICONDUTORES E SOCIEDADE 
RONIBASTER DOS SANTOS SILVA, FRANCISCO APARECIDO PINTO OSORIO  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Nos últimos anos com a utilização dos computadores como instrumentos 
domésticos e pessoais a sociedade tem vivido uma verdadeira revolução tecnológica que tem 
abalado os alicerces da sociedade moderna. Desde os computadores pessoais até os 
smartphones, toda uma cadeia de convivência foi afetada, as pessoas se informam o tempo 
todo sobre tudo, estes fatos alteraram o comportamento da sociedade como um 
todo. Objetivo: O objetivo deste trabalho é estudar as propriedades elétricas dos materiais 
semicondutores e sua aplicação em dispositivos semicondutores que estão na maioria dos 
aparelhos utilizados pelas pessoas no seu dia a dia. A presença destes aparelhos tem alterado 
muito a rotina das pessoas e influenciam di Método: Pesquisa bibliográfica em livros, jornais e 
sites da internet sobre os temas relacionados à relação da sociedade com a tecnologia e como 
os costumes estão sendo alterados atualmente. Também pesquisamos a física de 
semicondutores para entender os mecanismos de construção dos dispositivos 
semicondutores. Resultados: Os resultados esperados com este trabalho é a divulgação da 
física dos semicondutores e relaciona-la com o avanço tecnológico de nossos dias, avanços 
estes que tem impactado diretamente o convívio social das pessoas e a economia das 
nações. Conclusão: Não podemos mais viver sem os computadores, que estão em todo lugar. 
Para os jovens de hoje ficar sem os telefones celulares conectados à internet é como estar 
isolado do mundo civilizado, sem saber o que acontece no mundo. Resta-nos aprendermos a 
conviver com esta tecnologia sem que ela influencie negativamente nossa capacidade de 
raciocínio. 

Palavras-chave: Semicondutores, Inovação tecnológica, sociedade 
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SINTOMAS DEPRESSIVOS EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: REVISÃO DE 
LITERATURA 

LETÍCIA NICKERSON TAQUARY RODRIGUES, PATRICIA LEITE ALVARES SILVA, 
MAURICELIA LOPES MORAIS DA SILVA, SANDY MIELLE DA SILVA LIMA, GLENDA 

GOMES DA SILVA, LETÍCIA NICKERSON TAQUARY RODRIGUES  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A depressão tem sido apontada como o quarto maior agente incapacitante das 
funções sociais e de outras atividades da vida diária, e é considerada a enfermidade mental de 
maior prevalência em nível mundial. No idoso, a depressão tem sido descrita como uma 
síndrome que abrange diversos aspectos clínicos, etiopatogênicos e de tratamento. Se não 
examinada, a depressão intensifica o risco de morbidade clínica e de mortalidade, 
principalmente hospitalizados. Objetivo: Verificar o índice de sintomas depressivos em idosos 
institucionalizados de acordo com estudos feitos no período de 2011 a 2017. Método: Revisão 
de literatura sobre sintomas depressivos em idosos institucionalizados, realizada a partir de 
uma busca realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), na PubMed e no Periódicos Capes, 
no Período de 2011 a 2017. Na busca foram identificados 536 trabalhos, porém, após a leitura 
dos critérios de inclusão e exclusão restaram apenas 10 artigos. Resultados: Observou-se a 
prevalência de depressão em idosos institucionalizados, sendo uma patologia importante 
encontradas neste tipo de população e, muitas vezes, não são diagnosticadas. A literatura 
aponta que a falta de atividade física, perdas cognitivas, gênero feminino, estado civil, 
adaptação institucional foram os fatores mais comumente associados a sintomas depressivos 
nos idosos das instituições de longa permanência. E os dados apontam também, a importância 
dos profissionais de saúde estarem aptos para estabelecer um diagnóstico precoce e o 
planejamento de uma intervenção no tratamento da depressão a essa 
população. Conclusão: Os sintomas depressivos em idosos institucionalizados tem 
aumentado bastante no decorrer dos anos, e há uma dificuldade de um reconhecimento da 
doença pelos profissionais da área da saúde. Por isso, é muito importante a presença da 
família e também a atenção dos profissionais da saúde. O fisioterapeuta precisa ter um cuidado 
com o idoso do primeiro dia de atendimento ate o ultimo dia, para traçar um bom tratamento 
para que se adapte com as pessoas e com o ambiente. 
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SINTOMAS OSTEOMUSCULARES E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DE 
FEIRANTES EM GOIÂNIA. 

THAIS GOMES DOS SANTOS, PATRICIA LEITE ALVARES SILVA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: As feiras livres representam uma atividade comercial que é caracterizada por 
relações de trabalho informais e exposição ao sol, chuva, calor e/ou frio; permanência por 
longos períodos em posturas que levam a uma sobrecarga física. Portanto, é importante 
reconhecer a existência de sintomas osteomusculares nesta classe, e assim, propor medidas 
de prevenção gerando maior qualidade de vida profissional e pessoal. Objetivo: Verificar a 
presença de sintomas osteomusculares em trabalhadores de uma feira especial de Goiânia e o 
nível qualidade de vida no trabalho (QVT) desses profissionais e correlacionar as queixas dos 
sintomas osteomusculares e a QVT. Método: Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo 
e transversal. A Amostra foi composta por 60 feirantes da Feira da Lua, de ambos os sexos, 
maiores de dezoito anos e que aceitaram participar da pesquisa assinando o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Foram utilizados três questionários: um questionário sócio 
demográfico, o Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO) e o Questionário 
de avaliação da qualidade de vida no trabalho (QWLQ-bref). A pesquisa foi aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da PUC Goiás, parecer nº: 2.654.027. Resultados: Dos 
participantes 66,7% (40) são mulheres, a idade média encontrada foi de 34,35 anos e IMC 
24,00. Em relação ao perfil laboral o tempo de atuação na feira da lua foi de 53,13 meses e 
51,7% destes feirantes trabalham de 7 a 8 horas na feira. E 58,3% praticam atividades físicas 
regularmente. As regiões com maior prevalência de sintomas osteomusculares encontradas 
através da aplicação do QNSO no período de 12 meses foram a região lombar com 65% 
seguida da região dorsal e pescoço com 43,3% e tornozelo e pés que representaram 41,7% , 
no período de 7 dias as mais relevantes foram a região lombar com 48,3%, região dorsal 
31,7% e tornozelo e pés com 28,3%. Em relação a QVT o maior domínio foi pessoal (3,60) e o 
menor domínio foi físico/saúde (3,2 Conclusão: A ocorrência de sintomas ostemusculares está 
relacionada com a carga de trabalho e a forma como esses feirantes realizam suas atividades. 
Além disso, o tempo de desempenho dessa atividade está relacionada com a diminuição da 
QVT. 
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SISTEMA INTELIGENTE PARA VAGAS DE ESTACIONAMENTO CONECTADO AO 
APLICATIVO DE CELULAR 

DIONY RIBEIRO DE ARAÚJO, ANTONIO MARCOS DE MELO MEDEIROS, FABRICIA 
NERES BORGES, BRUNO QUIRINO DE OLIVEIRA, ÍCARO OTONI DE SIQUEIRA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Há alguns anos existe, na cidade de Goiânia, a dificuldade de estacionar seu 
próprio carro. Isso é resultado do crescimento da frota de automóveis na capital. Em abril de 
2017 o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) publicou o número de automóveis 
registrados em Goiânia 593.952, um aumento de 1,37% em relação ao ano passado e 7,33% 
em relação ao ano de 2013. Diante dessa dificuldade surgiram idéias inovadoras que facilitam 
a localização de vagas para o motorista, sem perder muito tempo. Objetivo: O objetivo desta 
pesquisa tem a finalidade ajudar motoristas a visualizar vagas disponíveis onde estiverem com 
ajuda de um smartphone e evitar uma possível perda de tempo por conta de grandes filas 
comumente encontradas em entradas de estacionamento das capitais 
brasileiras. Método: Para uma melhor compreensão o protótipo foi dividido em: sensoriamento, 
envio ao servidor, acesso direto servidor-roteador e acesso remoto por smartphone pelo 
usuário. Foi utilizado um micro controlador que será alimentado via USB e possui uma tensão 
de saída na ordem de 5V, o qual é conectado ao sensor ultrassônico HC-SR04 e recebe deste, 
sinais de nível alto ou nível baixo, caso haja ou não automóvel ocupando uma vaga. Esta 
informação será armazenada no próprio micro controlador. O Módulo Wifi enviará os dados 
colhidos do servidor direto para o Roteador que disponibilizará tais informações para o usuário, 
visualizada via Smartphone. Resultados: O aplicativo desenvolvido expõe de forma simples 
um layout do estacionamento já planejado, com informação de que existem vagas ocupadas ou 
não, também mostrado um contador geral das vagas na tela. De acordo com o tamanho do 
local, o layout poderá sofrer aumentos ou redução com recurso do zoom para facilitar a 
procura. No caso do protótipo foi usadas apenas três vagas como teste. O usuário tem a opção 
de atualizar o layout sempre que quiser para obter resultados mais recentes e não errar 
enquanto procura. Ao executar o aplicativo o usuário verá as vagas disponíveis ou vagas 
ocupadas. Conclusão: O protótipo desenvolvido em laboratório mostrou-se viável funcionando 
adequadamente, registrando quando a vaga estava ocupada ou não, enviando os dados pela 
internet e demonstrando via celular o status dos estacionamentos. 
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SUBSTITUTOS DO LEITE INTEGRAL NA ALIMENTAÇÃO DE BEZERRAS DE APTIDÃO 
LEITEIRA 

GIOVANNA CHRISTINA FERREIRA DE ABREU, MARIA IVETE DE MOURA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Na fase de aleitamento o custo alimentar com leite integral é oneroso, dessa 
forma a procura por alternativas é salutar para uma boa administração, em que a relação 
custo-benefício deve ser um dos principais fatores para a tomada de decisão. Dentre os 
produtos de dieta líquida mais utilizados citam-se os sucedâneos, soro de leite, leite não 
comercializado e silagem de colostro. Objetivo: Objetivou-se verificar qual é o substituto do 
leite integral mais adequado para a alimentação de bezerras de aptidão 
leiteira Método: Fundamentação teórica por meio da busca de literatura pertinente: livros, 
artigos de periódicos, dissertações, teses, sites e home pages . Resultados: Os sucedâneos 
apresentam-se como boa alternativa, desde que haja cuidado na escolha do produto baseado 
na sua composição e na idade dos animais. A silagem de colostro é uma tecnologia que 
precisa ser aprimorada devido a resultados contraditórios no que diz respeito ao 
armazenamento e desempenho animal, quando fornecida de forma exclusiva. Já o soro de 
queijo só pode substituir o leite integral em parte sem comprometer o desempenho animal. . Os 
principais entraves do leite de descarte são a carga bacteriana patogênica, composição de 
menor qualidade, e resistência a antibióticos Conclusão: Ao analisar os trabalhos publicados 
os substitutos do leite apresentaram-se mais eficientes quando utilizados de forma parcial ou 
em combinação com outros substitutos . 
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TERCEIRIZAÇÃO DO TRABALHO NO CAMPO - UMA ANÁLISE ÀS LEIS Nº 13.429/2017 E 
13.467/2017 

HELOISA DE SOUSA CARVALHO, ROBERTA CRISTINA DE M SIQUEIRA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O trabalho foi estruturado em 3 tópicos principais sendo o primeiro ¿Terceirização 
Das Relações De Trabalho No Campo¿ que se subdividiu em "o trabalhador do campo e a 
realidade histórica brasileira" e " terceirização no meio rural". Logo após tratamos "das 
importantes alterações estabelecidas pelas leis nº 13.429/2017 e nº 13.467/2", e por fim "as 
expectativas de alcance referente à Lei nº 13.429/2017 e Lei nº 13.4667/2017, sob a 
perspectiva do trabalhador rural¿. Objetivo: Pesquisar acerca da Terceirização presente no 
ambiente rural; analisar o talhador do campo e a realidade histórica brasileira; compreender as 
importantes alterações estabelecidas pela Lei nº 13.490/2017 e por fim estabelecer as 
expectativas de alcance referente a Terceirização. Método: A metodologia utilizada na 
elaboração da pesquisa envolveu o método científico dedutivo, respeitando os limites dos 
objetivos propostos apresentando seus problemas e possíveis soluções. Foi imprescindível a 
utilização de bibliografia, artigos científicos e análise das Leis nº 13.429/2017 e 13.467/2017 
interpretando o assunto principalmente por ser embasado em legislação nova, sendo o tema de 
grande importância à sociedade e aos juristas. A pesquisa bibliográfica foi o procedimento 
metodológico utilizado, apresentando a cada objetivo, embasamento em referenciais teórico 
apresentando as alterações da Lei nº 6.019/1974 que trata do trabalho temporário, que agora 
com novo entendimento efetivado pela Lei nº 13.467/17. Resultados: Ainda há muito que se 
discutir, pois, de um lado a Lei nº 13.467/2017 represente um grande avanço ao regulamentar 
a terceirização, já considerada uma realidade irreversível que permite maior eficiência e 
equalização dos custos do negócio em uma empresa, de outra banda apresenta-se em um 
modelo precarizante e desfavorável a valorização do trabalho humano e ao princípio da 
dignidade da pessoa humana. Logo entendemos que há pontos negativos e positivos com a 
promulgação das leis 13.429/2017 e lei nº 13.467/2017 Conclusão: Concluímos que somente 
serão encerrados os repercutidos debates, para finalmente alcançarmos a pacificação e 
segurança jurídica, quando os Tribunais julgarem o tema da terceirização da contratação de 
mão-de-obra, especialmente a rural. Enquanto isso, faz-se necessário responsabilidade e 
razoabilidade aos profissionais do direito no manejo das normas implementadas, buscando ao 
máximo evitar o possível cometimento de injustiça social. 
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TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO ANÁLISE SOBRE A 
RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL DO ESTADO POR VIOLAÇÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
PRISCILLA GONÇALVES FERNANDES, KENIA CRISTINA F DE DEUS LUCENA  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Embora declarada legalmente extinta a escravidão no Brasil com a promulgação 
da Lei Áurea (1888), a sociedade ainda convive com a exploração da mão de obra escrava e 
com o tráfico de pessoas para esse fim. O trabalho escravo, vem ocupando as agendas 
internacionais a fim de combater essa prática em escala global. Na esfera internacional, foram 
criados órgãos para fiscalizar a proteção desses direitos, e em casos falhas ou omissões a 
possibilidade de responsabilizar o Estado violador. Objetivo: Analisar as medidas adotadas 
pelo Brasil para erradicar o trabalho escravo; conhecer o trabalho escravo atual por meio da 
análise histórico-social; abordar noções de tratados internacionais; analisar a responsabilidade 
do Estado no plano internacional em caso de violação de Direitos Humanos. Método: Quanto à 
metodologia o trabalho em mãos faz a opção pelo método dedutivo, meio mais adequado para 
analisar a Responsabilidade Internacional do Estado por violação de Direitos Humanos, no que 
concerne ao Trabalho Escravo no Brasil Contemporâneo. Resultados: Na contemporaneidade, 
o trabalho escravo revela-se em locais de difícil acesso, de modo a dificultar o conhecimento 
de terceiros. O trabalho escravo é fonte de graves violações de direitos humanos e 
fundamentais previstos em normas internacionais e no ordenamento jurídico pátrio. A violação 
a essas garantias gera a responsabilização dos infratores sendo dever do Brasil respeitar e 
assegurar esses direitos. O Brasil já adotou medidas para enfrentar essa prática criminosa, 
entretanto, ainda não são suficientes, haja vista a quantidade de trabalhadores que são 
submetidos a essas condições de escravidão. Conclusão: As medidas adotadas pelo Brasil 
para erradicar o trabalho escravo ainda não são suficientes, haja vista a quantidade de 
trabalhadores que são submetidos a essas condições de escravidão. Quando o Poder Público 
enfrentar os obstáculos existentes, principalmente quanto à efetividade, o Brasil estará no 
caminho para erradicar essa chaga social caminhando na defesa dos direitos humanos e 
protegendo, sobretudo, o princípio basilar do ordenamento pátrio: a dignidade da pessoa 
humana. 

Palavras-chave: Trabalho análogo ao de escravo, Responsabilidade internacional do Estado, 
Medidas de enfrentamento
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TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS - A PREVENÇÃO E REPRESSÃO À LUZ DA LEI 
13.344/2016 

AMANDA PRISCILA DA COSTA SOUSA, GIL CESAR COSTA DE PAULA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O Tráfico Internacional de Pessoas é uma violação dos direitos humanos e atinge 
milhões de pessoas todos os anos, que são cerceadas de suas liberdades em detrimento de 
outras pessoas por estarem em situação de vulnerabilidade social. Assim a legislação busca 
punir este delito e assegurar a segurança e eficácia dos direitos fundamentais, bem como a 
integridade das pessoas, a fim de que a exploração não subsista. Objetivo: Abordar a 
legislação brasileira existente em relação ao tráfico internacional de pessoas comparando as 
com os protocolos internacionais existentes que integram o assunto, bem como apontar as 
mudanças advindas da Lei 13.344/2016. Método: Para realização do presente trabalho e o 
alcance dos objetivos propostos serão utilizados métodos científicos, que irão contribuir para a 
percepção do tema e consequentemente obter respostas aos problemas levantados, tendo 
como base o raciocínio dedutivo, uma vez que se buscará ligar afirmações existentes com uma 
possível conclusão lógica. Além disso, será utilizado o método monográfico, que permitirá uma 
visão ampla acerca do tráfico de pessoas e a legislação brasileira, recorrendo a pesquisas 
bibliográficas, composta por livros, revistas, artigos, leis, normas dentre outras publicações da 
imprensa escrita e virtual. Sendo essas as ferramentas que ensejaram o estudo da dissertação 
construída. Resultados: Com o advento da Lei 13.344/16, o Tráfico de Pessoas passou a ser 
tratado de maneira igualitária com as Legislações Internacionais e o Protocolo de Palermo, 
considerada uma Legislação moderna, pois além de medidas de repressão trouxe ao 
ordenamento jurídico brasileiro medidas de prevenção e assistência as vítimas, contemplando 
outras áreas que não estritamente penal. observou-se que apesar da magnitude do tema 
abordado pouco se tem explorado o que dificulta a caracterização do referido crime e a 
identificação da exploração configurada, restando tipificado outras figuras penais correlatas que 
não o tráfico de pessoas, tornando este crime praticamente invisível, inexistindo estatísticas 
precisas que se referem ao tráfico. Conclusão: O Tráfico Internacional de Pessoas é uma das 
atividades ilícitas mais rentáveis do mundo, é um fenômeno real, transnacional, multifacetado e 
complexo que afronta os direitos humanos e reflete, em todos os campos da vida humana. Vê-
se a grande relevância do assunto para todos os campos profissionais, e ressalta-se a 
influência dos profissionais do direito para que seja proporcionada uma formação jurídica que 
transcenda a dimensão técnico-positivista do Direito. 

Palavras-chave: Tráfico de Pessoas, Lei 13.344/2016, Direito 
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TRÁFICO INTERNO DE MULHERES NO BRASIL: SOB O ENFOQUE DA 
VULNERABILIDADE FEMININA PARA FINS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL 

GABRIELA SAKON SOARES, GIL CESAR COSTA DE PAULA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Uma das finalidades mais frequentes do tráfico de pessoas é a exploração sexual 
comercial, assim as vítimas traficadas para fins de exploração, são aquelas que receberam 
proposta de emprego enganosa e acabam sendo obrigadas a se prostituirem no local do 
destino para o pagamento de uma dívida contraída de forma ilegal, consequentemente é 
importante ressaltar que as prostitutas também são vítimas do tráfico de pessoas, ocorrendo 
com o seu trabalho de forma explorada ou seja por jornada exaustiva Objetivo: Descrever e 
questionar as medidas de enfrentamento das políticas públicas e a função social do Estado ao 
seu cumprimento com as medidas adotadas perante este crime, conjuntamente ao atendimento 
prestado às vítimas no que tange ao tráfico interno para fins de exploração sexual de 
mulheres. Método: A pesquisa fez uso de métodos científicos para melhor compreensão sobre 
o tráfico interno de mulheres na perspectiva da vulnerabilidade feminina para fins de 
exploração sexual. Desenvolveu-se com a pesquisa bibliográfica com análise da legislação 
nacional e tratados internacionais pertinentes. Utilizando-se o método estatístico, na medida 
em que fornece os dados concretos acerca de delitos e infrações praticados na violação de 
direitos humanos, como o do tráfico de pessoas Resultados: Os aspectos da Lei 13.344/2016, 
especificamente em relação ao artigo 149-A introduzido após a revogação dos artigos 231 e 
231-A no Código Penal, observamos o deslocamento do crime para ao Título I dos crimes 
contra a pessoa, antes sendo no Capítulo IV, dos crimes contra a liberdade individual, o 
principal bem jurídico protegido passou a ser, liberdade individual. No entanto a participação do 
Brasil nas teias internacionais e nacionais do tráfico é favorecida pelo baixo custo operacional, 
pela existência de boas redes de comunicação, além dos aeroportos, portos e rodovias, que 
faz com o que tenha uma facilidade de entrada em vários países sem terem necessariamente o 
visto, além da miscigenação racial que tem como facilitador ao tráfico. Conclusão: É 
importante ressaltar que as vítimas de tráfico, em sua maioria já são alvos de graves lesões a 
direitos fundamentais nos próprios países de origem e suas cidades em virtude da exclusão 
social e entre outros fatores geradores que são norteadores da migração e dessa forma ficando 
em situação de vulnerabilidade que viabiliza a fácil atuação das redes criminosas, o que 
alimenta o tráfico nos dias de hoje, tornando-o cada vez mais de difícil paralisação, diante às 
desigualdades sócias e econômicas. 

Palavras-chave: tráfico de mulheres, exploração sexual, vulnerabilidade feminina, dignidade 
humana 
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TRIBUTAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO: UM ESTUDO SOBRE BENEFÍCIOS FISCAIS 

VICTÓRIA FERNANDES CARNEIRO, EVELYN CINTRA ARAUJO  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O benefício fiscal será analisado como modo de intervenção do Estado sobre o 
domínio econômico, utilizado para concretizar a função extrafiscal dos tributos e, assim, 
alcançar um dos objetivos da República Federativa do Brasil: o desenvolvimento econômico. 
Para tal estudo, será necessário abordar normas e preceitos constitucionais, para possibilitar a 
aplicação do instituto em consonância com o sistema jurídico pátrio. Objetivo: O estudo em 
questão buscou assimilar a capacidade dos tributos de promoverem o desenvolvimento 
econômico, reforçando os preceitos constitucionais e comerciais. Em resumo, buscou-se 
desmistificar o tributo como " o mal" e intensificar seu estudo como instrumento social e 
econômico. Método: No trabalho em questão foi utilizado o método dedutivo-hipotético, no qual 
se buscou, por meio do estudo de doutrinas, artigos científicos, periódicos, legislação e 
julgados de tribunais superiores, a obtenção de respostas acerca da compatibilidade e 
conveniência entre os princípios constitucionais, a concessão de benefícios fiscais e o 
desenvolvimento econômico. Resultados: Com a devida análise da conveniência do benefício 
fiscal, assim como verificados todos os requisitos legais para sua validade, infere-se que o 
instituto é um importante instrumento para promover o desenvolvimento econômico, haja vista 
que possui relevante poder sobre as ações cotidianas dos contribuintes. Conclusão: O 
Benefício Fiscal é um modo que o Estado encontrou de fomentar a economia, incentivando um 
grupo de pessoas por meio de agrados fiscais. Em suma, o estudo da validade do instituto 
carece atenção e análise multifatorial, não apenas de questões jurídicas, mas também pontos 
econômicos e sociais. Assim, entende-se que o desafio é promover o equilíbrio entre normas 
jurídicas e a realidade social e econômica, restando a conclusão da inegável valia do instituto. 

Palavras-chave: Benefício fiscal, Extrafiscalidade, Desenvolvimento econômico 
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UM EXPERIMENTO NA UTILIZAÇÃO DE API'S DAS REDES SOCIAIS EM DISPOSITIVOS 
MÓVEIS 

JOHNATHAN FERREIRA ROSA, LUCILIA GOMES RIBEIRO  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A popularização das redes sociais vem crescendo a cada dia, e, junto com essa 
popularização temos um grande volume de dados sendo criado a cada instante. Esse grande 
volume de dados de usuários também conhecido como "big data" está proporcionando uma 
forma diferente de interação com as pessoas e suas preferências em relação a utilização de 
todo tipo de conteúdo digital. Considerando esse ponto, podemos ter então a possibilidade de 
trabalhar com dados para melhorar a experiência de uso. Objetivo: Utilizando a API de 
desenvolvimento do facebook, é possível utilizar dados da rede social para criar um app que 
sirva de base para identificar novas técnicas de auxilio no desenvolvimento de tecnologias a 
serem usadas em redes sociais, visando uma forma de manipular e utilizar essas 
informações. Método: Nesse desenvolvimento o primeiro passo foi registrar uma nova 
aplicação na conta de desenvolvedor do facebook, e então como já é sugerido pela própria 
plataforma deve-se começar a desenvolver a tela de login do usuário com a rede social. Este 
passo é necessário inicialmente, pois é preciso identificar que um usuário que tenha uma conta 
no facebook esteja utilizando a aplicação, fornecendo assim a permissão de acesso aos seus 
dados. Seguindo no desenvolvimento, tivemos problemas com o tipo de conta: o facebook por 
questões de segurança e praticidade exige que você identifique que tipo de desenvolvimento e 
projeto pretende-se usar e criar. Por exemplo, uma aplicação com fins comerciais ou 
estudantis, que é o caso deste trabalho. Resultados: Considerando o grande crescimento da 
quantidade de dados existentes, principalmente nas redes sociais, como por exemplo o 
facebook, e considerando a mesma, esperamos que ao final possamos ter desenvolvido uma 
ferramenta de controle de conteúdo utilizando a interface de programação do Facebook, onde 
com isso possamos identificar novas técnicas para auxiliar no desenvolvimento de tecnologias 
para serem usadas em redes sociais. Essa aplicação poderá ter acesso a uma parte dos dados 
da rede social, onde esperamos fazer um controle de conteúdo para os usuários, baseando se 
nas publicações de seus amigos. Conclusão: Nesse sentido então, a utilização de dados das 
redes sociais permitem aos usuários realizarem seu uso de uma forma mais rápida e eficiente. 
Além disso, mostramos que é possível se trabalhar com as APIs das redes sociais de uma 
forma simples e direta, onde, desenvolvemos então uma aplicação que proporciona um uso 
mais prático e objetivo através dos dados fornecidos pelos usuários. 
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UM POUCO DE AR, POR FAVOR! CRÔNICAS E REPORTAGENS SOBRE O TRANSPORTE 
PÚBLICO DE GOIÂNIA 

JOÃO MORENO LIMA NETO, ROGERIO PEREIRA BORGES, VICTOR BARBOSA 
RODRIGUES  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O trabalho traz como tema o transporte público na região metropolitana da capital 
goiana. A verve deste guiou-se nas características do livro-reportagem e do jornalismo literário 
como formato e gênero. Enquanto o primeiro concedeu liberdade estilística e oportunidade de 
aprofundar um tema complexo, o segundo foi o responsável pela busca, ingrata, da 
perenidade: conceito que delimita a capacidade do trabalho jornalístico em resistir à 
"obsolescência programada" dos textos noticiosos corriqueiros. Objetivo: O livro-reportagem 
buscou a construção de um grande retrato do transporte público goianiense que fugisse da 
abordagem tradicional. Logo, "Um pouco de ar, por favor!" se desvinculou da forma e do 
formato de abordagem tradicional em busca da promoção da cidadania e da perenidade no 
relato noticioso. Método: Este trabalho ancorou-se no livro-reportagem como veículo; no 
Jornalismo Literário e no New Journalism como discurso e conceito além da crônica e grande 
reportagem como gêneros jornalísticos. A entrevista em profundidade e a pesquisa bibliográfica 
também foram utilizadas. A observação participante permitiu a inserção dos 
pesquisadores/jornalistas nos ambientes a serem estudados, da mesmo forma que o realismo 
social identificado por Wolfe (2005) no New Journalism. Resultados: Ao analisarem o trabalho 
final, os autores acreditam em uma contribuição sincera para o debate público, para o que 
Habermas (2014) delimitou por esfera pública e, também, para a definição de comunicação 
política, que "representa para os "membros da sociedade ¿ dominantes ou dominados ¿ a 
possibilidade real ou potencial de intervir no funcionamento do sistema político" (MATOS apud 
DUARTE, 2001, p. 96). Sobre o processo produtivo, exercer as habilidades e competências 
transformou-se em satisfação pelo resultado obtido. A função social de informar da Imprensa, 
que não deve se sobrepor a nenhum interesse, também está no "código genético" do relato, 
cumprindo, assim, com os preceitos impostos por tão necessária deontologia (BUCCI, 
2000). Conclusão: Os autores do trabalho se sentem satisfeitos com o resultado, com o 
conhecimento adquirido e com a confirmação de que o Jornalismo pode, sim, ser considerado 
uma atividade intelectual. Mais importante, um instrumento para a consolidação da cidadania. 
O aprendizado foi constante e o sentimento de gratidão, eterno. Os autores captaram a 
essência do que é produzir um livro-reportagem: a busca incessante pela perenidade no relato 
do texto jornalístico. 
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UM RECORTE DA TEORIA DAS NORMAS E DIÁLOGO DAS FONTES: PERSPECTIVAS DE 
ABORDAGEM 

LUCAS DA SILVA ROCHA, CARLOS VINICIUS ALVES RIBEIRO  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Tem como propósito apresentar um panorama dos embates e construções 
elaborados em torno da Teoria da Normas e das Fontes em especial sobre a principiologia, isto 
é, o emprego cada vez mais recorrente de princípios na solução de controvérsias pelo Poder 
Judiciário gerando críticas, ressalvas e problemáticas. Buscar-se-á apresentar as principais 
perspectivas de abordagem ao tema (jusnaturalismo, juspositivismo e pós-positivismo) e como 
a adoção desses paradigmas condiciona a própria leitura da tem Objetivo: A imensa variedade 
de abordagens, modelos e escritos criou uma neblina sobre o tema. Assim, a proposta deste 
trabalho é apresentar um breve panorama e as tendências a serem desenvolvidas em um 
horizonte de amplas possibilidades. Método: Dedutivo, parte-se de análise de proposições 
gerais para solver problemas específicos. Analisando e compilando vasta literatura nacional e 
estrageira sobre o temas abordando, também, perspectivas históricas e 
econômicas. Resultados: A tradição positivista, por mais variada que seja, parece 
compatibilizar as premissas embasadoras de seu modelo (com as devidas revisões de Hart à 
Austin e da Escola Exegética por Kelsen) com a demanda provocada pela virada linguística. O 
positivismo e a sua tentativa de descrever o Direito continua sendo o mais bem sucedido e 
mais satisfatório modelo de Teoria do Direito, afinal é dinâmico, ao contrário dos que pensam 
alguns, e não trata-se de uma elaboração monolítica, pelo contrário se desenvolve e 
aperfeiçoa-se, o positivismo não sofre de nenhum autismo epistemológico. Conclusão: Por 
mais coerente que sejam as propostas analisadas, a literatura mais atual, até mesmo das 
escolas mais tradicionais, vem se atentando para problemas de linguagem, isso é, a Teoria do 
Direito não pode ser construída dissociada de paradigmas gestados no âmbito da Filosofia 
mais especificamente à revolução epistemológica levada à cabo no século XX com a virada 
linguística (linguistic turn). 
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UMA ANÁLISE DESCRITIVA DOS INGREDIENTES DE SUPLEMENTOS PRÉ-TREINO 
DISPONÍVEIS EM LOJAS VIRTUAIS BRASILEIRAS 

LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA PAPINI, ALLYS VILELA  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Há grande interesse no suporte nutricional para atletas profissionais e recreativos, 
buscando otimizar seus resultados e desempenho esportivo em competições e treinamentos, 
resultando na intensa busca pela utilização de suplementos nutricionais por parte de toda a 
população desportista. Uma categoria de suplementos denominada ¿pré-treino¿ ou ¿pre-
workout¿, compreende produtos formulados por uma mistura de ingredientes com o propósito 
de redução da fadiga e melhora no desempenho esportivo. Objetivo: Avaliar e descrever os 
principais ingredientes constituintes dos suplementos pré-treino disponíveis no 
mercado. Método: Foram buscados dez websites de venda de suplementos alimentares em 
uma plataforma de busca online, em seguida houve a seleção de todos os produtos ditos ¿pré-
treino¿ ou ¿pre-workout¿, excluindo aqueles repetidos. Posteriormente foi realizado uma 
análise detalhada de cada produto, quanto ao fabricante e sua rotulagem. Por fim realizada 
uma análise descritiva dos dados obtidos, com auxílio do software Microsoft Excel 2016, para 
cálculos de média, desvio-padrão, frequência absoluta e relativa, e plotagem de 
gráfico. Resultados: Foram encontrados um total de 121 suplementos, distribuídos em 74 
fabricantes diferentes. Os quatro principais ingredientes encontrados foram a Cafeína, em 
72,73% dos rótulos (n=88), a Taurina, 57,02% (n=69), Inositol, 28,10% (n=34) e 
Glucoronolactona, 27,27% (n=33). Além destes ingredientes, observou-se a presença de 
diversos fitoterápicos na composição dos suplementos, sendo os principais identificados o Beta 
vulgaris, presente em 12,40% do total (n=15), Citrulus aurantium em 9,92% (n=12) e o Zingiber 
officinale em 9,10% (n=11). Conclusão: Das diversas formulações de suplementos pré-treino 
encontradas a venda e os principais ingredientes compreendem a cafeína, a taurina, inositol e 
a glucoronolactona, embora exista a presença de outros constituintes, incluindo uma ampla 
gama de fitoterápicos. As quantidades de cada ingrediente nas formulações são dispersas, o 
que impossibilita uma caracterização do produto. Embora exista comprovações da eficácia de 
alguns dos ingredientes, os dados sobre o consumo combinado ainda é escasso. 
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UMA BUSCA PELA RETOMADA DA ESPONTANEIDADE E CRIATIVIDADE NO 
DESEMPENHO DE PAPEIS 

MAXSUEL COSTA DIAS, JANILLE MARIA LIMA RIBEIRO  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: O psicodrama é um método que aprofunda o conhecimento da alma humana por 
meio da ação (Bustos, 2005). O caso em questão trata-se do atendimento psicológico a Paulo 
(nome fictício), que procurou por ajuda psicológica em razão dos comportamentos de 
nervosismo, agressividade verbal e impaciência que vinha apresentando nos seus 
relacionamentos interpessoais de forma geral. Constou da queixa também cobrança feita pela 
esposa e os filhos quanto à situação financeira e ausência de apoio familiar. Objetivo: O 
presente estudo fundamenta-se na prática de estágio em Psicologia Clínica utilizando a 
abordagem do Psicodrama no CEPSI (Clínica-escola da PUC-Goiás) e tem como objetivo 
desenvolver com o paciente a busca pela retomada da espontaneidade e criatividade no 
desempenho de papeis. Método: Foi atendido durante o processo psicoterapêutico um sujeito 
do sexo masculino, de 42 anos, casado, pai de três filhos, adepto do protestantismo. Materiais: 
Objetos diversos para estojo terapêutico; pasta para produção de portfólio. Procedimentos: 3 
fases distintas: 1) Escolha do caso e do referencial teórico (Psicodrama); conhecimento da 
demanda e estabelecimento do contrato terapêutico; e coleta de dados por meio de anamnese, 
entrevistas semi-estruturadas, e uso das técnicas do Psicodrama. 2) Condução dos 
atendimentos individuais com duração de 50 minutos e leitura teórica para fundamentação da 
prática clínica concomitante com a produção de portfólio de registro dos atendimentos 
psicoterapêuticos; 3) Análise dos dados coletados. Resultados: Com o decorrer da 
psicoterapia o paciente conseguiu, através das dramatizações, dos assinalamentos do 
terapeuta e reflexão própria, perceber-se no movimento de cobrança em relação às outras 
pessoas, e diminuir esta cobrança no contato com o psicoterapeuta e nos discursos que 
envolviam as pessoas-alvo desse comportamento. O paciente relatou atenuação da 
impaciência, que foi sendo substituída por mais tranquilidade, ampliação de perspectivas e 
valorização ¿de coisas simples da vida¿. Houve superação de uma cena ocorrida na infância, 
em que o paciente viu um senhor cair dentro de uma ponte e não prestou socorro, o que lhe 
fazia sentir-se culpado. Com a revivência desta cena, os pensamentos/flashes que 
atormentavam o paciente foram superados. Conclusão: O trabalho ainda encontra-se em 
andamento, ressalta-se a continuidade do processo terapêutico por mais um semestre, a fim de 
continuar investindo no objetivo apresentado anteriormente. O caso agregou profissionalmente 
me confirmando capaz, enquanto psicoterapeuta, de manejar o atendimento clínico, de elucidar 
as demandas trazidas, de fazer uso das técnicas psicodramáticas e de contribuir na melhora da 
qualidade de vida. A experiência me despertou mais sensibilidade e empatia enquanto pessoa. 
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USO DE MICROCONTROLADORES E IOT PARA CONTROLE DE CARGAS E REDUZIR 
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 

ÍTALO AUGUSTO PEIXOTO CHAGAS, FABRICIA NERES BORGES, CAIO HENRIQUE 
CAETANO LOPES  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A tecnologia e o desenvolvimento da automação residencial estão presentes no 
cotidiano de todas as pessoas atualmente. Novos aplicativos e sistemas e periféricos têm como 
objetivo simplificar tarefas habituais na residência. Estes softwares estão cada vez mais 
interligados e estão reproduzindo com facilidade o conforto e a praticidade que uma residência 
automatizada deve proporcionar aos seus usuários. Objetivo: O objetivo deste trabalho é 
implementar o módulo de Automação Residencial que utiliza microcontro-ladores e o conceito 
de IoT (Internet of Things) para realizar o controle de cargas de cargas do tipo li-ga/desliga 
através da Internet. Método: Esta pesquisa propõe o desenvolvimento do protótipo de 
acionamento de cargas através de dispositivos móveis utilizando a Internet. A ideia é que o 
usuário possa acionar os equipamentos da sua casa de qual-quer local. Para isto foi utilizado 
um sistema microcontrolado no caso NodeMCU, que é o responsável por verificar quais os 
pontos estão ativos/inativos e in-formar a raspberry. A raspberry e Micro-servidor onde foi 
instalado o Home Assistant que com auxílio de um plugin Node RED fazem toda as gerencia 
dos equipamentos. As informações do Node RED podem ser acessadas pela Internet. Como o 
Home Assistant é compatível com o Sirius ou Google Assis-tente as informações de 
acionamento dos equipamentos podem ser realizadas por comando de voz. Resultados: Para 
esta implementação foram realizados testes usando lâmpadas LEDs (Light Emitting Diode). O 
acionamento delas foi realizado usando relês co-nectados ao NodeMCU. A comunicação entre 
o Node MCU e Raspberry funcionou de forma satisfatória utilizando o conceito de IoT. Para a 
integração com o celular o fui utilizado Home Assistant (plata-forma IoS que proporcionou o 
acionamento das lâmpadas por comando de voz.) Conclusão: Com uso de dispositivos 
microcontrolados e com Home Assintant, foi possível desenvolver um sistema de automação 
residencial de baixo custo e de fácil implementação que possui interface de comando, 
integrados assistentes pessoais Google Assintant e Sirius. Isso possibilita o controle de 
dispositivos da casa de forma simples e de qualquer localidade. 
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VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DE SELO CORTA-FOGO EM SHAFTS ELÉTRICOS E DE 
SISTEMAS 

GABRIEL SANCHES, TATIANA RENATA PEREIRA JUCA, JORDANNA DE MORAIS 
CAMPOS  

IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: Com o aumento do número de incêndios em edifícios verticais residenciais, é de 
grande importância o estudo de mecanismos para evitar que estes se alastrem, assim como 
combatê-los. Um desses mecanismos é o selo corta-fogo, um tipo de proteção que reage 
passivamente aos estímulos do incêndio, não estabelecendo condições propícias ao seu 
crescimento e propagação. Entretanto, a eficácia dos selos é um fator relativamente 
desconhecido entre construtoras e projetistas. Objetivo: Avaliar a eficácia de um tipo de selo 
corta-fogo utilizado em shafts elétricos/sistemas através da comparação do método indicado 
por fabricantes com o normalmente utilizado no mercado, e analisar se estes, de ambas as 
formas utilizados, impedem a passagem de fumaça, fogo e a transmissão de calor. Método: Os 
selos foram avaliados em uma simulação de incêndio considerando as especificações de um 
projeto real, cujas furações foram previstas para passagem de cabeamento elétrico e de 
sistemas entre pavimentos. Para tanto, foram moldados protótipos de shafts, aplicados os 
selos corta-fogo e realizada simulação de incêndio para verificar a eficácia de um tipo 
específico de selo corta-fogo aplicado à compartimentação vertical: lã de rocha e pintura 
ablativa, utilizados de duas formas distintas: uma seguindo as especificações dos fabricantes e 
outra contrariando esta, aplicada conforme procedimentos adotados por algumas construtoras 
da região. Resultados: Na simulação, a situação que contraria a especificação do fornecedor 
não foi eficaz no que tange ao controle de propagação do incêndio, não garantindo a 
estanqueidade e o isolamento térmico, uma vez que os registros mostram que a aplicação 
inadequada do selo corta-fogo permitiu a passagem de fumaça e calor entre pavimentos ou 
unidades superiores, facilitando a ocorrência de uma inflamação generalizada pela condução 
de calor no cabeamento. Conclusão: Como resultado tem-se que a forma de aplicação 
recomendada pelos fabricantes se mostrou eficaz no controle de passagem de fumaça e 
chamas, tendendo a ser eficaz também no isolamento térmico, diferentemente da forma 
comumente utilizada por construtoras. 
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VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA MULHER EM GOIÁS (2010 - 2014) 
SARA RIBEIRO VILLAÇA, KARLA PRADO DE SOUZA CRUVINEL, ESTER LORRANE 

BORGES BARRETO, MANUELLA CRISTINA SILVA COUTO  
IV Mostra de Produção Científica dos Cursos de Graduação da PUC Goiás 

Introdução: A notificação de violência contra a mulher compõe a lista de doenças, agravos e 
eventos de notificação compulsória. Uma das formas de violência é a sexual, sendo 
caracterizada pela presença de força física, coerção, sedução ou intimidação psicológica, 
obrigando a pessoa a praticar ou se submeter a uma relação sexual. Frequentemente, a 
violência sexual se associa a outras formas de violência, principalmente quando o agressor é 
um parceiro ou parente próximo. Objetivo: Identificar as características da violência sexual 
contra o sexo feminino no estado de Goiás ocorridas entre os anos de 2010 a 
2014. Método: Trata de uma pesquisa retrospectiva, de abordagem quantitativa, utilizando 
dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), disponível 
na base de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS). Resultados: Foram identificadas 11.929 notificações de violência sexual contra o 
sexo feminino. Houve predomínio de agressão contra as mulheres pardas (42,71%), com 
idades entre 15 a 19 anos (35,95%), escolaridade de 5ª a 8ª série incompleta do ensino 
fundamental (16,29%). O tipo de violência sexual, mais frequente foi o estupro (33,34%) sendo 
registrado uma taxa de incidência por estupro de 78,3 casos/100 mil mulheres no estado de 
Goiás. Já a taxa de letalidade por violência sexual foi de 0,24%. Conclusão: No estado de 
Goiás, no período estudado, a agressão sexual ocorre predominantemente na fase da 
adolescência até a juventude. Importante ressaltar que esta fase associada à descoberta pela 
vida e pelos desejos que despertam nas mulheres, as quais mais necessitam de proteção das 
políticas públicas e pela busca de direitos humanos e sexuais. 
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A LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE COLETIVA (LASC) COMO FERRAMENTA 
COMPLEMENTAR NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE 

WESLAINY SOUZA GOMES, SONIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS, WESLAINY SOUZA 
GOMES, FERNANDO JOSÉ GOMES DOS SANTOS, HIGOR SIQUEIRA DA SILVA  

IV Mostra de Trabalhos das Ligas Acadêmicas 

Introdução: A Liga Acadêmica de Saúde Coletiva da PUC-Goiás, foi criada em 2012, com a 
proposta de um espaço multidisciplinar que procura analisar, entender e intervir na saúde 
pública brasileira com enfoque na saúde da coletividade, discutindo fatores que condicionam o 
processo saúde-doença, bem como os problemas na saúde no município. Justifica-se pela 
necessidade da complementação de conhecimento para a formação acadêmica, onde o 
discente desenvolve atividades que não estão contempladas na matriz. Objetivo: Descrever a 
importância da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva (LASC) como ferramenta complementar de 
aprendizagem na formação de acadêmicos da área da saúde. Método: Trata-se de um estudo 
descritivo do tipo relato de experiência, realizado a partir da vivência dos acadêmicos 
participantes da LASC. Diante de seu caráter multidisciplinar, a LASC tem dentre seus 
membros, discentes de variadas áreas na saúde como: Enfermagem, Odontologia, 
Biomedicina e Fisioterapia e de diversos períodos de formação acadêmica. As experiências 
dos membros da LASC, envolvem ações nas esferas pesquisa, ensino e extensão; por meio de 
aulas e cursos de formação complementar, além de desenvolver dinâmicas na comunidade; 
através do pensamento crítico-reflexivo para a elaboração de projetos de pesquisa que 
abordem temáticas relacionadas a Saúde Coletiva; mediante interações 
Universidade/Comunidade. Resultados: Os membros da Liga adquiriram conhecimento com 
as experiências vividas voltadas para a formação em Saúde Coletiva, a partir dos seus projetos 
como: Jornada da Cidadania, Cursos Introdutórios, Congressos e eventos de extensão e 
ensino em nível local. A partir de projetos como estes foi possível o debate de temas que por 
vezes não são tratados em sala de aula, envolvendo principalmente campos de lutas na saúde, 
atividades e ações de prevenção e promoção da saúde, o conhecimento e defesa do Sistema 
Único de Saúde (SUS). A Liga também auxiliou os membros no desenvolvimento da habilidade 
de falar em público e ter mais contato com a comunidade, compartilhar as experiências e a 
rotina acadêmica entre os membros de diversos cursos e instituição. Conclusão: Percebe-se 
pelos membros a escassez de discussões políticas dentro das salas de aula, algo que não é 
exatamente por falta de vontade dos acadêmicos, mas por ausência de estímulo por parte da 
universidade e as vezes de docentes. Concluímos que a Liga Acadêmica é importante na 
formação dos discentes. E que precisamos defender e apoiar os avanços na saúde pública e 
aprimorar o currículo, com mais bases teóricas e práticas em Saúde Coletiva, Promoção da 
Saúde e a participação social. 
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AÇÃO SOCIAL DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DESENVOLVIDA PELA LASP/ PUC GOIÁS: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 

ESTÉFANY IZIDORIO LOPES DE OLIVEIRA, ZILAH CANDIDA PEREIRA DAS NEVES, 
BEATRIZ BARBOSA DIAS, ISABELA CRISTINA DA SILVA, GIANNANDRÉA DARQUES E 

CRUZ  
IV Mostra de Trabalhos das Ligas Acadêmicas 

Introdução: A higienização das mãos (HM) é uma atitude individual, simples e eficaz, que 
executada dentro de uma técnica preconizada, elimina microrganismos transitórios presentes 
na pele¹. A HM é primordial no cuidado à saúde sendo considerada como a medida mais eficaz 
na prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde². Na comunidade, 
também pode ocorrer à disseminação de microrganismos pelas mãos, ocasionando doenças 
preveníveis como a influenza, verminoses, dentre outras. Objetivo: Descrever a atuação da 
Liga Acadêmica de Segurança do Paciente (LASP) durante a Jornada da 
Cidadania. Método: Trata-se de um relato de experiência, do tipo descritivo, realizado a partir 
da atividade prática de extensão com o título: a importância da higienização das mãos (HM) a 
qual foi realizada no período diurno da V Jornada da Cidadania da Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás (PUC Goiás). A ação foi gerida pela diretoria da LASP em parceria com 
Núcleo de Estudos e Pesquisa de Enfermagem em Infecções Relacionadas à Assistência à 
Saúde, da Faculdade de Enfermagem, da Universidade Federal de Goiás (NEPIH/FEN/UFG) e 
alunos do quarto módulo do curso de enfermagem, da PUC Goiás. Resultados: A atividade foi 
direcionada a toda comunidade do setor Estação Saúde, Memorial do Cerrado e Espaço da 
Criança. Discutiu-se a importância de higienizar as mãos para evitar a disseminação de 
microrganismos patogênicos. Também, a necessidade da utilização de uma técnica de 
higienização simples das mãos, que contemple: palmas e dorso das mãos; os dedos; espaços 
interdigitais; polegares; polpas digitais; unhas e punhos. Os participantes eram convidados a 
realizar a HM e posterior a isso, a avaliação das mesmas em um equipamento denominado 
"caixa da verdade", cuja finalidade é revelar as áreas das mãos que não foram higienizadas 
corretamente. Houve participação expressiva da população, que manifestou interesse na 
temática. Conclusão: A LASP coordenou a ação de HM e obteve participação considerável e 
exitosa da população. Diante da experiência vivenciada, torna-se evidente a importância do 
reforço sobre higienização das mãos na população, para a prevenção da disseminação de 
microrganismos os quais podem desencadear doenças preveníveis. 

Palavras-chave: Higienização das Mãos, Extensão, Educação em Saúde 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 263 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

CENTRO DE INFORMAÇÕES E DECISÕES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE - CONECTA SUS: 
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

ALINE BUENO COELHO, KARLA PRADO DE SOUZA CRUVINEL, FLÁVIA PEREIRA DE 
SOUZA, LEIDY LUANA OLIVEIRA, FABRICIO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA  

IV Mostra de Trabalhos das Ligas Acadêmicas 

Introdução: O levantamento de dados é uma importante ferramenta de trabalho, pois cria 
meios de elaborar estratégias de aperfeiçoamento e monitoramento das políticas públicas de 
saúde. No entanto, existem vários desafios para se obter qualidade da informação sem saúde. 
Entre esses, a qualificação de atuais e futuros profissionais de saúde na missão de oferecer 
dados de qualidade. Assim, faz-se necessário a divulgação e conhecimento de sistemas de 
coleta e tratamento de dados sensíveis à saúde pública. Objetivo: Descrever a experiência 
vivenciada por membros da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva (LASC) durante visita técnica 
realizada à sede do Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde Zilda Arns 
Neumann - Conecta SUS da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. Método: Trata-se de 
um estudo do tipo relato de experiência, desenvolvido a partir da visita técnica dos membros da 
Liga Acadêmica de Saúde Coletiva (LASC) ao Conecta SUS, em novembro de 2017. A visita 
foi realizada mediante observação não estruturada das instalações e dependências da 
unidade, onde os membros da LASC tiveram oportunidade de conhecer o serviço e tirar suas 
dúvidas. Resultados: Durante a visita houve a recepção dos membros da LASC e 
apresentação da rotina da unidade, realizada por um dos coordenadores do CONECTA SUS, o 
qual acompanhou os membros no conhecimento de todos os processos. O local é estruturado, 
com uma organização administrativa informatizada e profissionais das mais diversas áreas, em 
especial da saúde. Foi possível observar o trabalho com indicadores de saúde e 
socioeconômicos, a partir de um sistema original do Conecta SUS, alimentado por dados 
obtidos do Ministério da Saúde, e dos sistemas de notificação e controle de todo o estado de 
Goiás. O cenário despertou nos membros as disparidades dos investimentos em avanços 
tecnológicos feitos no local em relação às unidades precárias de atenção à 
saúde. Conclusão: Foi importante como futuros profissionais de saúde o conhecimento sobre 
esta nova tecnologia em prol do SUS. A visita foi enriquecedora, visto que uma boa gestão em 
saúde é capaz de melhorar o SUS. Ficou evidente a discrepância de investimentos entre a 
estrutura e tecnologias comparadas às unidades de assistência a saúde pública, de onde 
emergem os dados. Atentou-nos sobre a importância de haver o registro adequado das 
notificações em saúde, para serem geradas informações seguras e de qualidade. 
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CURATIVOS E ENFERMAGEM: UMA REVISÃO DA LITERATURA 
GABRIELLA GERALDINO MELLO, AGLAID VALDEJANC QUEIROZ NEVES, SARA RIBEIRO 

VILLAÇA, MORGANA GOMES NEVES  
IV Mostra de Trabalhos das Ligas Acadêmicas 

Introdução: O curativo é o meio terapêutico que consiste na limpeza e aplicação de material 
sobre uma ferida para sua proteção, absorção e drenagem, com o intuito de melhorar as 
condições do leito da lesão e auxiliar em seu processo de cicatrização. Os Curativos em 
algumas ocasiões são o próprio tratamento definitivo das feridas, já em outras apenas uma 
etapa intermediária para o tratamento cirúrgico. Objetivo: Descrever o papel do enfermeiro na 
prática de curativos e citar as coberturas mais evidentes na literatura. Método: Trata-se de 
uma de revisão da literatura realizada através da busca de artigos nos bancos de dados de 
periódicos científicos MEDLINE via PubMed. O período da pesquisa abrange publicações dos 
anos de 2013 à 2018, com o idioma em inglês. Os descritores utilizados foram ¿wound care¿, 
¿dressing¿ e ¿nursing¿, e como filtros "clinical trial", "free full text", "five years" e "humans". 
Após a aplicação dos filtros, encontramos 09 artigos científicos com os critérios de inclusão 
abordando a forma de curativo para o tratamento de feridas, com a participação da 
enfermagem. Todos os artigos estavam dentro dos critérios de inclusão. Resultados: As 
publicações mostram que dentre os diversos tipos de coberturas para tratamento de feridas 
encontrados e realizados pelo enfermeiro, o uso do curativo de espuma de silicone teve 
resultado mais benéfico para os pacientes em terapia intensiva. Os curativos com hidrocolóides 
tem custo efetivo melhor nas lesões em estágio II, quando comparados aos curativos com 
espuma de poliuretano. Revelam ainda, que a utilização da Escala de Braden pelos 
Enfermeiros, auxilia significativamente na evolução das feridas. Outros estudos trouxeram que 
a aspirina pode ser relevante na terapia de compressão das úlceras venosas. Conclusão: os 
estudos demonstraram a importância da escolha correta das coberturas, bem como, habilidade 
técnica do enfermeiro em avaliar e propor um plano terapêutico para tratamento de feridas, de 
acordo com as necessidades do paciente. Cabe ao profissional enfermeiro fazer a melhor 
escolha da cobertura a ser utilizada levando em consideração todo quadro sistêmico do 
paciente. Para isso acompanhar as atualizações frente aos protocolos de tratamento de lesões 
é fundamental. 
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RÓTULOS PSICOLÓGICOS - TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE 
MARÍLIA CAIXETA DE SOUZA, CYNTHIA MARQUES FERRAZ DA MAIA, LUCIANO 
EDUARDO LOPES, RAPHAELA BITTENCOURT MEIRELES, JULIANA DE SOUZA 

CARVALHO  
IV Mostra de Trabalhos das Ligas Acadêmicas 

Introdução: Borderline significa linha que compõe a margem, que pode ser definida como a 
faixa que limita ou circunda alguma coisa, eles vivem literalmente ¿nos limites¿. De acordo 
com o DSM IV (APA, 1995), no Transtorno de Personalidade Borderline (TPB), o indivíduo 
apresenta um padrão instável no que se refere à relacionamentos interpessoais, autoimagem e 
afetos, padrões constantes de impulsividade, que estão presentes em uma variedade de 
contextos, tendo início na idade adulta. Objetivo: Apresentar de forma esclarecida e 
desmistificada o Transtorno de Personalidade Borderline nos âmbitos psicológico e psiquiátrico 
e em sua relação multidisciplinar. Método: Entrevista semiestruturada com a profissionais em 
Psiquiatria e entrevista estruturada com profissional de psicologia. Foi composta por sete 
questões que abordam a experiência, o diagnóstico, as comorbidades e os tratamentos 
aplicados pelos profissionais no Transtorno de Personalidade Borderline. Resultados: Ambos 
profissionais possuem experiência com pacientes portadores de TPB em instituições e casos 
de atendimentos particulares, expondo que são casos delicados de serem trabalhados por 
conta do fator contratransferêncial, diagnóstico é um acompanhamento sempre longitudinal. 
Ressalta a importância de que seja um tratamento conjunto entre o psiquiatra e o psicólogo, 
assim, o psiquiatra atua na parte farmacológica, ajudando no controle dos impulsos que 
aumentam o risco de morte para os pacientes, sendo a terapia importante, fazendo com que o 
paciente consiga entender o que acontece com ele, diminuindo essa frustração e identificando 
as crises. Conclusão: No decorrer dos resultados obtidos através das entrevistas, pode-se 
perceber que houve pouca ou nenhuma divergência entre as ideias dos profissionais. Não 
havendo discordância no que diz respeito ao trabalho em equipe, nota-se que os dois, em suas 
atuações trabalham e entendem a importância da equipe multidisciplinar. Ressaltam a 
importância de que seja um tratamento conjunto entre o psiquiatra e o psicólogo, onde a 
psiquiatria atua na parte farmacológico. 
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A ANÁLISE DE DECISÃO MULTICRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DA PERDA DE ÁGUA 
NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPANHIAS DE SANEAMENTO BÁSICO 

EDUARDO RODRIGUES DA CUNHA GUASCO, JOSE ELMO DE MENEZES  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Um importante indicador para a eficiência de um sistema de distribuição de água é 
dado pelo volume anual de vazamento de água tratada. Altos volumes de perdas indicam a 
ineficiência do sistema ou a falta de manutenção do mesmo. A justificativa para este estudo 
sobre perdas em sistemas de distribuição de água é motivada pela análise no âmbito cientifico; 
que ferramentas de controle poderiam ser usadas para que se possa ter uma redução dessas 
perdas? Objetivo: No âmbito social a diminuição dessas perdas acarretará uma maior 
quantidade de água que chegará as residências das populações urbanas. Se um modelo de 
gestão eficiente for gerado a consequência imediata será uma melhora da questão 
social. Método: Se propõe um modelo de análise multicritério para apoiar o mapeamento das 
áreas do sistema que estão localizadas em zonas críticas de perdas de forma a viabilizar o uso 
dos escassos recursos financeiros de maneira mais eficiente. Uma abordagem baseada no 
método PROMETHEE é proposta para classificar algumas áreas da rede em zonas de 
intensidade de perdas, a fim de dar suporte no processo de gestão dos recursos, focando os 
seus esforços nas regiões mais críticas. Resultados: A proposta deste modelo neste estudo é 
possibilitar à gestão das companhias de distribuição obter uma visão geral do sistema em 
termos de locais críticos de perdas e tornar-se apta a tomar decisões de grandes 
consequências, o que proporciona um processo mais transparente, bem como uma maior 
facilidade na construção de estratégias de solução, a fim de mitigar o problema de perdas de 
forma mais racional. Conclusão: Este trabalho ainda está em processo de construção, ou seja, 
ainda não foram colhidas as informações necessárias para a utilização da análise de 
Multicritérios. O trabalho está na fase do referencial bibliográfico. 
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A APARECIDA DE GOIÂNIA A CONSTRUÇÃO DA PAISAGEM DE UM LUGAR. 
RAUL DE FREITAS ALVARENGA, DEUSA MARIA RODRIGUES BOAVENTURA  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: O vilarejo de Aparecida, situado no estado de Goiás, nasceu em 1922 por meio de 
de doações de terras para a igreja católica, onde foi construída a Capela dedicada a Nossa 
Senhora Aparecida. Impulsionada pela construção da igreja, novas casas foram surgindo e 
modificando lentamente a paisagem natural do cerrado goiâniense até 1970, onde ocorre o 1º 
grande crescimento da cidade. Portanto essas transformações na paisagem urbana conta a 
história da cidade, a história de um lugar. Objetivo: Objetivo geral é compreender os 
processos de formação e transformação da paisagem de um lugar; entender, por meio de uma 
pesquisa bibliográfica, os conceitos de paisagem, lugar, espaço, memória e transformação 
urbana, além de descobrir o processo de formação e transformação histórica do 
centro. Método: Será realizada uma pesquisa nas secretarias de planejamento e de 
infraestrutura de Aparecida de Goiânia, nas bibliotecas e nos arquivos do Estado, no Instituto 
de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central (IPEHBC), entre outros, com o objetivo de 
levantar documentos técnicos e oficiais, além de fotos históricas sobre o centro fundacional da 
cidade. A leitura de reportagens, crônicas em jornais locais que veiculam narrativas sobre o 
espaço da cidade, também ajudarão a entender o lugar, bem como a sua paisagem. Junto a 
essas ações serão realizadas pesquisas de campo, levantamento fotográfico e entrevistas com 
moradores permitindo acompanhar a evolução das camadas históricas da paisagem do centro 
da cidade. Resultados: A igreja foi responsável pela organização urbana, que durante anos, 
foi sendo alterada com criações de novas centralidades. Com a soberania da igreja sendo 
substituída pelo poder econômico e devido à falta de atratividade econômica do centro histórico 
de Aparecida de Goiânia, as intervenções urbanas ficaram localizadas nas novas centralidades 
da cidade. Pode se contestar que as transformações da paisagem do núcleo fundacional de 
Aparecida, teve e ainda tem, o poder político e econômico e religioso ditando os percursos que 
está paisagem irá tomar. Sendo assim, a compreensão dessas transformações ajudará a 
identificar o processo de formação da história do lugar e emerge a possibilidade de traçar 
diretrizes para o futuro da cidade. Conclusão: A Igreja e algumas edificações localizadas no 
centro fundacional de Aparecida de Goiânia, representa uma camada temporal na paisagem 
urbana da cidade que luta para não ser coberta pelas novas edificações e/ou novo usos da 
cidade. Essas edificações cravadas na paisagem são responsáveis por criar lugares de 
memórias, ajudando na compreensão do processo de formação da sociedade e da história 
deste lugar, construindo assim a identidade do povo aparecidense. 
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A ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EXECUÇÃO DO FINANCIAMENTO PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) DE GOIÂNIA (GO) - DE 2013 A 2016. 

ROSARIA BATISTA ARANTES, SANDRA DE FARIA  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: A dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da 
PUC Goiás tem como ponto de partida os questionamentos sobre a execução dos recursos 
financeiros da Política de Assistência Social no município de Goiânia, Goiás, na gestão de 
2013 a 2016, indagando sobre o cumprimento das ações face aos documentos, plano, gestão e 
controle que orientam a execução dos serviços, programas, projetos e gestão da Política de 
Assistência Social em Goiânia¿Go. Objetivo: analisar a execução do financiamento da Política 
de Assistência Social pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) de Goiânia-GO, 
problematizando a tensa relação entre a garantia de direitos sociais da classe trabalhadora e 
os matizes de uma sociedade conservadora. Método: Os documentos analisados 
compreendem os dados e os indicadores estatísticos, orçamentários e financeiros do 
município, em especial da assistência social, coletados junto à Secretaria Municipal de 
Finanças, Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Goiânia, Conselho Municipal de 
Assistência Social (CMASGny) e Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS). A coleta de 
dados foi realizada por meio de resoluções, portarias, leis, planos, relatórios e demonstrativos 
do município sobre sua política de assistência social. Resultados: O estudo realizado 
demonstra que a SEMAS tem limitações diante da execução do financiamento. Dentre elas: a 
falta de critério de partilha dos recursos destinados à rede socioassistencial do município e a 
não alocação de todos os recursos no fundo municipal. É evidente a quantidade significativa de 
instituições da rede privada na condução dos serviços, por meio de instituições conveniadas. 
Os recursos destinados pelo governo federal não seguem uma periodicidade da transferência, 
conforme consta no site do MDSA, evidenciado no Relatório Parcelas Pagas. Conclusão: Pelo 
estudo, ainda é possível afirmar que a política de assistência social em Goiânia tem passado 
gradativamente por uma série de transformações, mas requer um reordenamento que favoreça 
um projeto que promova, realmente, meios de defesa dos básicos sociais, contrapondo-se aos 
vícios de cunho conservador que, no Brasil e principalmente em Goiás e Goiânia, dificultam o 
avanço de uma proposta claramente definida, capaz de assegurar a cidadania e consolidar um 
sistema democrático participativo. 
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A CIBERECOPOESIA EM IMPROVISUAIS DE GILBERTO MENDONÇA TELES NOS 
AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 

KESIA BRASIL PEREIRA NACIF, MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: A ciberecopoesia nos ambientes virtuais de aprendizagem é um campo de estudo 
e construção onde a ecocrítica, a tecnologia se conectará em forma de diálogo entre a poesia, 
o homem e a natureza. Utilizaremos como embasamento teórico a ecocrítica, as teorias de 
Gilbert Durand, Pierre Lévy e Greg Garrard para a abordagem à obra Improvisuais de Gilberto 
Mendonça Telles movimentando ações que propicie o olhar do leitor cibernético diante de 
questões reflexivas que envolva a poesia e sua performance. Objetivo: Analisar a ecopoesia 
nos ambientes virtuais de aprendizagem, a partir das teorias sobre a arte performática, 
considerando o ponto de vista estético dos textos poéticos que tratam da ecopoesia enquanto 
arte e performance. Método: Analisar a obra segundo a teoria da fenomenologia da 
imaginação, segundo as considerações de Bachelard, Gilbert Durand sobre imaginário, 
performance e as teorias ecocríticas enquanto objeto investigativo e construtor. Assim sendo, a 
ecocrítica contribuirá trazendo a crítica como raiz, mas ao mesmo tempo leveza para que por 
meio da ciberecopoesia possamos buscar pistas para uma construção colaborativa para as 
questões ambientais Resultados: Produção de artigos, e-book, plataformas interativas, sites, 
canal de entrevistas, rodas de conversas, seminários, palestras, cursos de capacitações para 
instituições escolares e empresas de outros setores no que tange tecnologia e meio ambiente, 
ecopoesia, ciberpoesia enquanto processo de movimento e construção e que esta pesquisa 
contribua como objeto de pesquisa para a produção científica. Conclusão: Apresentaremos a 
poesia como eixo articulador às questões fenomenológicas da natureza e suas interfaces 
ocultas na escrita. O estudo estará voltado para a reflexão sobre aplicabilidade do ensino da 
arte literária no espaço cibernético, no qual a ecopoesia será tecida, reconstruída e 
compartilhada performaticamente. 
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A CONFLUÊNCIA DO IMAGINÁRIO COM A HIPERMODERNIDADE NAS OBRAS 
CICATRIZES PARA AFAGOS DE JOSÉ FERNANDES E CICATRIZES DO RISCO OU 

CREPÚSCULO DAS LUZES DE CIDA RODRIGUES. 
LILIAM VILHENA DI CESAR LIMA MOTOBU, MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: A abordagem crítica relaciona-se com às teorias da modernidade de relativo ao 
imaginário de Gilbert Durand e da hipermodernidade de Gilles Lispovstsky, simultaneamente à 
atualidade artística, relacionadas à evolução da criação literária da modernidade à 
hipermodernidade. Esse propósito reforça os saberes inerentes à linha de pesquisa de crítica 
contemporânea e, ainda, reveste em contribuição aos estudos docentes e discentes sobre a 
arte produzida na contemporaneidade, em Goiás. Objetivo: Analisar o fenômeno artístico do 
imaginário e da hipermodernidade nas obras Cicatrizes para Afagos, de José Fernandes e 
Cicatrizes do Risco ou Crepúsculo das Luzes, de Cida Rodrigues, autores goianos. Método: O 
método é bibliográfico. Com base teórica fenomenológica, relativas à crítica literária a respeito 
da modernidade e da hipermodernidade. Com uma pesquisa bibliográfica, que segundo 
Marconi; Lakatos (2009.p.47) é uma metodologia do pensamento reflexível e requer um 
tratamento científico cuidadoso, e se constitui também, num caminho capaz de descobrir 
verdades parciais. Resultados: A viabilidade de execução dessa pesquisa é também uma 
possibilidade de interferir na forma de se estudar e ensinar a literatura e outras artes nas 
escolas da rede estadual de Goiás, com perspectivas e ampliação de gerar conhecimentos 
relevantes, fortalecendo a ciência da linguagem, o discurso crítico, cultural e 
educacional. Conclusão: Considerando que essas obras serão estudadas no ponto de vista da 
criação da imagem artística, da construção da hipermodernidade e do imaginário com a 
finalidade de reforçar os conhecimentos essenciais incluso na crítica contemporânea e, ainda, 
contribuir nos estudos docentes e discentes lançada na contemporaneidade. 
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A DIVERSIDADE DO CAMPO E A EDUCAÇÃO ESCOLAR EM GOIÁS 
VALDIVINO SOUZA RIBEIRO, VALDIVINO SOUZA RIBEIRO  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: A população do campo é diversificada. Pode-se usar a expressão: diversidade do 
campo. Como em todos os demais estados da Federação, não são todos oriundos ou sujeitos 
do que tradicionalmente compreendemos como trabalhadores do campo, agricultura ou 
pecuária tradicional. O Parecer do CNE N. 36/2001 compreende que os povos do campo 
envolvem não exclusivamente os que moram e trabalham no campo, na agropecuária. Sendo 
assim, há uma diversidade a ser considerada de modo geral e sobretudo na 
educação Objetivo: O objeto do presente estudo é o processo histórico da educação escolar 
da/na diversidade do campo em Goiás, especificamente: campo, quilombolas e 
indígenas. Método: O método histórico na perspectiva da dialética materialista apresenta-se 
como o mais fecundo para as pretensões investigativas desta pesquisa. Prodanov e Freitas 
(2013, 36 - 37), nos afirmam que, ¿no método histórico, o foco está na investigação de 
acontecimentos ou instituições do passado, para verificar sua influência na sociedade de hoje¿ 
(PRODANOV e FREITAS, 2013, 36 - 37). Resultados: Aponta-se para uma investigação 
crítico-qualitativa com vistas a descrever e interpretar o processo histórico da diversidade do 
campo e da educacional escolar. Para tanto, faz-se necessário efetivar os seguintes 
procedimentos de coleta de dados: ¿ Buscar informação e dados sobre a diversidade do 
campo em Goiás relativo a campo, quilombolas e indígenas; ¿ Pesquisa Histórico Cultural, 
documentos gráficos e memória oral das comunidades; ¿ Conhecer e compreender o processo 
de criação e oferta da educação escolas aos povos do campo em Goiás ¿ os interesses e os 
conflitos existentes. Conclusão: Entende-se que a compreensão da constituição da 
diversidade do território goiano seja importante para entender o processo educacional. Em 
Goiás há uma realidade diversificada. Encontra-se o latifúndio e a pequena propriedade, daí o 
agronegócio e a agricultura familiar. Neste aspecto é importante ter claro o trabalho 
assalariado. Além da realidade tradicional no campo, encontram-se também comunidades 
tradicionais, indígenas e quilombolas. 
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A HABITAÇÃO ECOLÓGICA DA TERRA EM EPOPEIA DOS SERTÕES DE WILLIAM AGEL 
DE MELLO 

JUSSIARA MOEMA RAMOS DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: a habitação ecológica da terra é um tema ecocrítico em que Greg Garrard escreve 
no seu livro Ecocrítica, em que examina modelos do habitar, na literatura do cultivo da terra. 
Em conjunto a essa ideia, temos Yi-fu Tuan com seu livro Topofilia, que desenvolve um estudo 
sobre as atitudes, percepções e valores do meio ambiente. Juntando estas ideias, surgiu o 
interesse em analisar a Epopeia dos Sertões sob a ótica da topofilia e da 
topofobia. Objetivo: O objetivo é analisar a obra a partir das imagens que montam esse 
cenário de desprezo, e ou de apego a certos lugares na narrativa. É ainda, objetivo deste 
trabalho se servir como contribuição para a continuidade das pesquisas acadêmicas, na área 
da literatura e outras áreas de interesse. Método: O Método a ser utilizado é de análise da 
obra sob a perspectiva da teoria do imaginário, em conjunto com a teoria da fenomenologia do 
imaginário, além das considerações de Yi-fu Tuan sobre Topofilia. E ainda, segundo as ideias 
de Bachelard sobre o devaneio poético, ao considerar a leitura da imagem pela imagem. No 
sentido da primeira imagem ser destruída e dar lugar a uma infinitude de outras 
imagens. Resultados: Os Resultados são apontados a partir da análise da obra Epopeia dos 
Sertões que possui uma constelação de imagens que representam o sertão goiano no espaço 
de imaginação da cidade de Catalão, lá muitos fatos marcaram os personagens com 
acontecimentos alegres, como a imagem da topofilia, ou de desprezo, imagem de 
topofobia. Conclusão: Como Conclusão temos entendido que a obra é montada a partir de 
fatos que se interligam e se estendem a outras obras e ou a outros acontecimentos, que 
marcam o lugar aos personagens. Despertando nelas, o sentimento de saudosismo com 
felicidade, ou de uma memória de pavor. 
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A IMAGINAÇÃO SIMBÓLICA EM SACIOLOGIA GOIANA DE GILBERTO MENDONÇA 
TELES 

ROSALLY BRASIL PEREIRA, MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: A imaginação simbólica é um tema que Durand estudou como ¿o objeto ausente é 
re-presentado na consciência por uma imagem¿, traz em si uma força de representação de 
uma realidade ausente, isso justifica o interesse pela obra Saciologia goiana de Gilberto 
Mendonça Teles, como símbolo de síntese. Isso acrescenta para o trabalho científico, como 
objeto para a continuidade de outras pesquisas em diversas áreas do 
conhecimento. Objetivo: O objetivo é analisar a obra a partir das imagens, que montam o 
cenário síntese, que representa o cerrado goiano, enquanto realidade ausente. Método: O 
Método a ser utilizado é a análise a obras segundo a teoria da fenomenologia da imaginação, 
segundo as considerações de Bachelard, a que entra no devaneio poético, que considera a 
leitura da imagem pela imagem. No sentido da primeira imagem ser destruída e dar lugar a 
uma infinitude de outras imagens. Resultados: A análise da obra permitiu reconhecê-la como 
uma obra que apresenta uma síntese de um cenário do cerrado goiano, enquanto realidade 
ausente, mas que pode ser imaginada pela imaginação de uma representação de realidade na 
Saciologia goiana, pois ela apresenta uma diversificação de imagens, que pode ser percebida 
como uma organização de imagens de animais, plantas, frutos e frutas, comportamento de um 
povo como imagem de uma cultura local. Conclusão: a obra pode ser reconhecida como uma 
verdadeira imaginação simbólica, pois apresenta características precisas de uma 
representação de uma realidade ausente, parece montar um verdadeiro cenário do cerrado 
goiano, possibilita, a quem nunca foi a Goiás, estar diante de uma imaginação, conhecê-lo 
através das imagens, que se constelam na representação do chão goiano, como uma das 
conclusões mais relevantes do estudo. 
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A INFLUÊNCIA DE POLOS INDUSTRIAIS NA GERAÇÃO DE EMPREGOS EM UM 
MUNICÍPIO. O CASO DE ANÁPOLIS-GO. 

LUCAS PEREIRA FURTADO, YCARIM MELGAÇO BARBOSA  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: O município de Anápolis situado no Estado de Goiás, Brasil, possui o maior polo 
industrial do centro-oeste do país. Frente às constantes mudanças do mundo econômico é 
importante observar variáveis relacionadas à Economia Regional, principalmente no que tange 
seu desenvolvimento. O estudo demonstra a importância de um Polo Industrial na geração de 
empregos de uma região e o que é necessário para sua implementação observando 
Estratégias, Planejamentos, Geopolíticas e estudos técnicos-científicos. Objetivo: Demonstrar 
de que forma o polo industrial de Anápolis-GO pode influenciar diretamente na geração de 
empregos da região apresentando indicadores e resultados econômicos e sociais afim de 
estabelecer a relevância da concentração de indústrias em um município neste 
processo. Método: A pesquisa é realizada no município de Anápolis e proximidades e se 
ampara em estudos bibliográficos e documentais de forma qualitativa e quantitativa. A 
exploração científica se dá a partir de um estudo de caso focado em uma técnica de Avaliação 
Pós-Ocupação (APO) das indústrias do polo investigado, acompanhando sua evolução 
histórica. Para Lay & Reis, 1994, a APO parte do conceito de que espaços colocados em uso, 
qualquer que seja a função, devem estar em permanente avaliação do ponto de vista de seus 
usuários. Esta avaliação obtém subsídios para corrigir falhas e mensurar acertos além de 
definir diretrizes para novos projetos semelhantes. Gráficos e tabelas também são utilizados 
para evidenciar com clareza os resultados encontrados. Resultados: Um levantamento feito 
em 2018 pela ACIA - Associação do Comércio e Indústrias de Anápolis, o DAIA - Distrito 
Agroindustrial de Anápolis-GO conta com 137 indústrias e gera mais de 20 mil empregos 
diretos para uma população de aproximadamente 375 mil habitantes, segundo senso do IBGE 
de 2017. Estes números são relevantes visto que representam mais de 20% dos registros das 
carteiras de trabalho do município. Os motivos pelos quais podemos confiar tais resultados 
estão voltados para as estratégias governamentais ligadas ás áreas de logística, espaço 
geográfico, políticas públicas, geopolíticas e de forma mais específica através de incentivos, ou 
até mesmo renúncias, fiscais, além de estímulos a créditos competitivos. Conclusão: O 
desenvolvimento regional pode ser visto de uma perspectiva onde uma potencial vantagem 
comparativa ou competitiva auxilia no processo produtivo alcançando os resultados planejados. 
Este polo industrial influencia diretamente no número de empregos gerados estabelecendo 
uma grande relevância socioeconômica satisfazendo as perspectivas governamentais, políticas 
e sociais. A forma com que o pleno emprego é alcançado nesta cidade serve como 
embasamento científico para novos projetos semelhantes. 
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A INFORMATIZAÇÃO NO CONTEXTO DE TRABALHO GLOBALIZADO PELA LENTES DA 
CLINICA PSICODINAMICA DO TRABALHO. 

CAROLINA MARTINS DOS SANTOS, KATIA BARBOSA MACEDO  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: A tecnologia modifica a força de fatores que atuam na vida das pessoas. Se antes 
se tratava de eliminar os riscos visíveis e determinados, hoje se trata de desvelá-los. Há uma 
sutileza a mascarar os ambientes e as relações e a tecnologia passa a não ser mais um risco, 
e sim a integrar a ideia de uma vida mais saudável, tornando-se necessário que haja um 
desocultamento. A velocidade das mudanças tecnológicas acarreta impactos nos processos 
informatizados alterando os processos organizacionais. Objetivo: Analisar as estratégias 
individuais e coletivas de mediação do sofrimento psíquico utilizados por trabalhadores na 
busca da saúde psíquica. Considera a subjetividade no trabalho como resultante da interação 
entre sujeito e dimensões do contexto laboral informatizado . Método: Possui caráter descritivo 
e exploratório. Fundamenta-se na clínica psicodinâmica do trabalho, que, procura desvelar e 
compreender as vivências intra e intersubjetivas de uma categoria específica sobre a 
organização do trabalho, no caso, a dos gestores de uma Instituição de ensino. Compareceram 
as sessões estabelecidas quinzenalmente, cinco participantes dos encontros coletivos para 
discussão dos dados analisados. A análise e as interpretações das situações de trabalho pelos 
trabalhadores asseguraram a validade do material coletado à medida que participaram um 
grupo de pesquisadores que confrontam permanentemente o conteúdo das sessões entre si e 
com o próprio grupo de trabalhadores no momento da realização da pesquisa, validando os 
dados. Resultados: Os resultados apontaram sobrecarga de trabalho demandado pela nova 
organização de trabalho onde a tecnologia é inserida. Sentidos positivos e negativos foram 
atribuídos à informatização pelos participantes quanto à invasão da vida pessoal saúde e 
cultura, no entanto as estratégias individuais e coletivas não contribuem para a cooperação e o 
relacionamento entre os pares, gerando o esvaziamento dos coletivos. O trabalhador tem que 
se informar sozinho, a sua interface é com a máquina, e sem condições sociais torna-se difícil 
a construção do coletivo de trabalho. Percebeu-se a necessidade de discutir a respeito da 
inserção de tecnologias na organização antes, durante e depois da 
implantação. Conclusão: Entendeu-se que os espaços de discussão coletivos, realizados 
conforme conceituado pela clínica psicodinâmica do trabalho, proporcionaram aos participantes 
desta pesquisa vivências de prazer, portanto, sua implantação na instituição mobilizaria as 
estratégias coletivas desses trabalhadores. Sugere-se ampliar os estudos na perspectiva da 
Psicodinâmica do Trabalho em outros contextos em que vivências de sofrimento permeiam as 
relações de trabalho informatizado. 
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A LIBERDADE ECONÔMICA COMO AGENTE INDUTOR DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. 
GEAN PABLO AZARA SOUZA, JEFERSON DE CASTRO VIEIRA  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: No ano de 1980, o economista Milton Friedman apresentou o documentário ¿Free 
to Choose¿. Em uma parte especifica, Friedman nos mostra como a mera existência de um 
lápis só é viável economicamente graças ao livre mercado e a um alto grau de especialização 
(tecnologia) do trabalho. Quase quarenta anos após sua demonstração, ainda me parece que 
um simples lápis ¿ é a melhor maneira de demonstrar a importância das liberdades individuais 
e do livre-mercado. E com esse intuído escrevo esse trabalho. Objetivo: Compreender como a 
aplicação do princípio da especialização do trabalho, e investimentos em novas tecnologias 
são importantes e aumentam a produtividade e a geração de riqueza, demonstrar que esse 
princípio da especialização se dá pelas vantagens das trocas comerciais livres e não 
reguladas. Método: O presente trabalho utilizou uma metodologia bibliográfica, sendo 
analisadas publicações nacionais e internacionais sobre a temática. Averiguaram-se, também, 
os gráficos e tabelas disponíveis sobre tema em análise, com vistas constatar a existência de 
semelhanças ou de diferenças. o trabalho foi estruturado da seguinte forma: Primeiramente, 
estudou-se o conceito de liberdade econômica e os índices publicados de liberdade econômica 
dos países, com rankings e comparações entre os mais diversos paises. Por último, estudou-se 
o conceito de desenvolvimento humano dado pelo -PNUD, bem como ranking comparativo do 
Índice do IDH da ONU. Observando uma análise comparativa entre os dois 
indicadores. Resultados: Ficou demonstrado que a melhor maneira dos recursos escassos 
serem alocados é por meio do livre-mercado. A partir que todos são livres para produzir o que 
quiserem e comercializar com quem quiserem, e que não existe quase nenhuma 
regulamentação nos negócios, o jogo dinâmico entre os produtores e consumidores, garantido 
pela livre oferta, demanda, concorrência, preços e lucros, garante que os recursos sejam 
direcionados de maneira correta, o investimento em tecnologia se faz necessário e é instigado 
pela necessidade de se produzir mais por um preço mais baixo aumentando assim o lucro, 
assim sendo os preços trabalham como indicadores, lucros altos falam para o mercado ¿isso 
deve ser produzido¿, enquanto que preços baixos fazem o inverso. Conclusão: Não é 
necessária nenhuma ordem do governo para que uma importante tecnologia seja desenvolvida, 
muito pelo contrário. É a espontaneidade dos indivíduos, a recompensa financeira pelo 
atendimento de uma demanda do mercado e o benefício mútuo das trocas que garantem que 
milhares de itens sejam inovados todos os dias. Cada indivíduo tem uma necessidade, porém 
sabe o que é melhor para si, e ao agir visando apenas seus próprios interesses, contribui para 
o aumento do comércio e da cooperação mundial. 
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A MODERNIDADE EM TRANSE E A DISSIMULAÇÃO ESTÉTICA 
LUCIANA LUIZA DA SILVA SOARES, MARIA APARECIDA RODRIGUES  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Esta pesquisa consiste no estudo da obra corpus: Livro do desassossego, de 
Fernando Pessoa. Apropriando-se das abordagens nos estudos de dissimulação estética e nos 
seus aspectos hipermodernos presentes na prosa poética pessoana. Ampliaremos na 
abordagem do poema dissimulado em prosa, o eu dissimulado no outro de si, a dissimulação 
do mundo no jogo do absurdo e as vozes de outros no mesmo de si. Objetivo: Aprofundar os 
estudos da modernidade à hipermodernidade e identificar o fenômeno da dissimulação estética 
na prosa poética de Fernando Pessoa no Livro do desassossego. Método: Como orientação 
metodológica, o presente estudo conta com a pesquisa bibliográfica como método investigativo 
da obra escolhida, além de apoiarmos em vários teóricos: Roland Barthers, Nicolas Bourriaud, 
Gilles Lipovetsky, Charles Baudelaire, entre outros. Resultados: Por se tratar do início 
investigativo da dissertação do mestrado, o embasamento teórico é de extrema importância. 
Compõe-se de uma proposta instigadora no âmbito literário dentro de perspectivas 
hipermodernas. Conclusão: A presente abordagem pretende envolver a modernidade em seu 
aspecto transitório, com aprofundamento no fenômeno da dissimulação estética presentes na 
obra corpus Livro do desassossego, de Fernando Pessoa. 
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A OCUPAÇÃO DA TERRA E O SURGIMENTO DOS ASSENTAMENTOS RURAIS NO VALE 
DO ARAGUAIA MATO-GROSSENSE 

DANDARA CHRISTINE ALVES DE AMORIM, ANTONIO PASQUALETTO  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: A ocupação do Vale do Araguaia Mato-grossense está dividido em quatro fases: a 
primeira baseada em atividades praticadas pelos garimpeiros, a segunda foi dada com a 
criação da Fundação Brasil Central, a terceira fase fundada nos incentivos e o grande avanço 
agropecuário e por fim a quarta fase com a colonização dos agricultores 
sulistas. Objetivo: Objetiva-se discorrer a respeito da ocupação do Vale do Araguaia, 
investigando do surgimento dos assentamentos rurais. Apresentando a construção de um 
território formado por sujeitos sociais, resultante de ações de sem-terra, trabalhadores rurais, 
cujos conflitos marcaram inicio de um novo espaço. Método: A pesquisa possibilita fatores 
particulares que permitem as multiplicidades de argumentos que levam a conclusão do 
raciocínio dedutivo, partindo, desde logo, do paradigma histórico-dialético. Por conseguinte 
abordando o pressuposto do paradigma dialético acerca da prática real dos homens, no espaço 
social e no tempo histórico, a pesquisa utilizou a investigação do tipo interpretativo, seguindo a 
linha critico metodológica sob a vertente sociológica, em conformidade do raciocínio indutivo, 
sob a abordagem qualitativa, realizada a partir pesquisa documental e 
bibliográfica. Resultados: O Vale do Araguaia Mato-grossense é formado por 25 municípios: 
Vila Rica, Santa Cruz do Xingu, Confressa, Santa Terezinha, São José do Xingu, Porto Alegre 
do Norte, Luciara, Canabrava do Norte, São Felix do Araguaia, Bom Jesus do Araguaia, Alto da 
Boa Vista, Querência, Serra Dourada, Novo Santo Antônio, Ribeirão Cascalheira, Canarana, 
Água Boa, Nova Nazaré, Cocalinho, Campinápolis, Nova Xavantina, Santo Antônio do Leste, 
Novo São Joaquim, Araguaiana e Barra do Garças, totalizando 276.332 habitantes, sendo 
67,77% urbana e 32,23% rural. A densidade populacional da região é de 1,5 hab/km². 
Conforme dados do INCRA- Relatório de Assentamentos- SR/MT- Data da atualização: 
21/12/2017, existe 94 assentamentos rurais localizados em 21 municípios. Conclusão: Nessa 
conjuntura conclui-se que a ocupação do Vale do Araguaia Mato-grossense, ocorreu por meio 
de acordo visando o incentivo para pequenos produtores que se engajaram em projetos de 
colonização, com o intuito de substituir os projetos agropecuários, logo os projetos de 
colonização baseavam-se em assentamentos de famílias em pequenas propriedades, 
acarretando um crescimento acelerado e a multiplicação de novos municípios. 
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A POLÍTICA DE ATENDIMENTO A ADOLESCENTES NA ASSISTÊNCIA SOCIAL: ENTRE 
DIREITOS ADQUIRIDOS E DIREITOS AMEAÇADOS. GOIÂNIA, 2017 

GLEICY LEMES DE CARVALHO, VERA LUCIA DOS SANTOS, ENEZITA MARIA DA SILVA 
NASCIMENTO, FILIPE DE AQUINO BRITO, LUCIA MARA DE O. BISPO MIGUEL  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: As demandas sociais de adolescentes não têm sido adequadamente atendidas no 
Brasil, apesar das garantias estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente ¿ Eca e 
pela Lei Orgânica da Assistência Social ¿ Loas há quase três décadas. Dar visibilidade ações 
da Política de Assistência Social na Região Leste de Goiânia poderá contribuir para a reflexão 
sobre o tema e proporcionar subsídios para futuros estudos. Objetivo: Analisar se os direitos 
dos adolescentes, conforme preconizados no ECA no que tange à Política de Assistência 
Social, têm sido assegurados. Método: A pesquisa foi realizada em dois Cras e em um Nas da 
Região Leste de Goiânia, os quais se constituem em porta de entrada para os serviços 
socioassistenciais. A pesquisa foi qualitativa e visou apreender as relações que permeiam o 
objeto em sua totalidade. A pesquisa de campo foi realizada por meio de entrevista 
semiestruturada com adolescentes e famílias atendidos as referidas instituições, e técnicos de 
cada uma dessas instituições. A participação de todos os sujeitos foi condicionada à assinatura 
do ¿Termo de Consentimento Livre e Esclarecido¿. O universo da pesquisa se constitui de 110 
famílias inscritas no Nas, 130 e 120 em dois Cras. A amostra, não-probabilística intencional foi 
constituída de 14 famílias e 19 adolescentes. Resultados: Para os profissionais, o objetivo das 
atividades é tirar os adolescente da rua, devido ao alto índice de violência.Com relação a 
contribuição dos serviços e programas do NAS e CRAS, a maioria das famílias relatou 
melhoras, na vida pessoal, se referindo a retirada do filhos das ruas, para que não fiquem em 
situação de risco social; um terço delas relataram não ter contribuído para nenhuma mudança 
na vida da família. A grande maioria dos adolescentes consideram as atividades realizadas 
boas, mas ao mesmo tempo indicam a necessidade da implantação de uma série de outras 
que consideram mais atrativas e interessantes, tais como: cursos profissionalizantes, futebol, 
handebol, abertura de espaços de lazer, praças, pistas de skate, dentre outras. Conclusão: As 
unidades investigadas são importantes para atender adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social, mas muitas ações são negligenciadas, comprometendo as conquistas 
do ECA e as prerrogativas da Loas, o que gera o agravamento da questão social. Embora 
tenha sido constatada a realização de atividades voltadas aos adolescentes, elas se mostram 
insuficientes e, muitas vezes, desinteressantes, frente às demandas e expectativas dessa faixa 
etária, o que compromete sua permanência nos programas. 
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A RELAÇÃO FORMAÇÃO DOS PROFESSORES / DISCIPLINA LECIONADA: UM ESTUDO 
DA ADEQUAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS DOCENTES DA REDE ESTADUAL DE GOIÁS E 

SEU REGIME DE CONTRATAÇÃO 
PATRÍCIA ALVES DA SILVA, MARIA CRISTINA DAS G. D MESQUITA  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: A organização e o funcionamento da escola e das práticas pedagógicas e das 
didáticas passam, pelo crivo da formação docente. Buscou-se com essa pesquisa apontar o 
regime de contratação dos docentes da rede estadual, a formação e a relação formação e área 
de atuação em que se encontram os professores vinculados à rede estadual de Goiás. 
Constituíram-se como categoria por seu caráter empírico a formação dos professores da rede 
estadual, corroborando para a condição da educação em Goiás. Objetivo: O objetivo deste 
trabalho é analisar as condições em que se apresentam a formação docente frente ás 
atividades pedagógicas/ disciplinas em que atuam. E também analisar o regime de contratação 
dos professores na Rede Estadual de Goiás. Método: A pesquisa tem sua fundamentação na 
concepção materialista histórico dialética. Trabalhou-se por meio da investigação 
quantiqualitativa, uma vez que a pesquisa quantitativa se constitui como uma das 
possibilidades de abranger nosso objetivo e compreender as relações entre as disciplinas e a 
formação dos professores que a ministram nas turmas da educação básica da rede estadual. 
Utilizou-se de pesquisa bibliográfica de autores que trabalham com o tema pesquisado e nos 
relatórios disponibilizados pelos órgãos que acompanham a movimentação de dados da 
educação, como o Instituto Nacional de Pesquisas em Educação Anísio Teixeira ¿ Inep, o site 
CultivEduca, com intuito de conhecer as características quantitativas e 
qualitativas. Resultados: Observou-se que apenas 22% dos docentes da rede estadual de 
Goiás estão em adequação no quesito disciplina / formação do professor, enquanto 55% das 
disciplinas / turmas possuem professores com curso superior com licenciatura, porém com 
licenciatura em áreas diferentes da que estão lecionando. Outros professores da rede não 
possui formação superior, numa proporção de 16% do total dos docentes pesquisados. A rede 
estadual conta ainda com professores que tem formação superior com bacharelado em 
diversas áreas, 7% dos docentes da rede estadual. Há professores com formação superior 
tecnológico,1%. 58% dos professores da rede estadual de ensino de Goiás são concursados. 
Os outros 42% dos professores são contratos temporários e terceirizados. Conclusão: A 
pesquisa realizada mostra que na Rede Estadual de Ensino de Goiás se reforça o 
agravamento da fragmentação do trabalho realizado e intensificação das relações de poder 
baseadas na concepção neoliberalista de educação. A proposta de uma reflexão sobre o 
espaço escolar que repare a sua diversidade e que favoreça a crítica aos processos de 
objetivação e de estranhamento do trabalho docente nos processos de escolarização, fica 
comprometida, pois os docentes não têm os seus saberes valorizados. 
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A TEORIA DO ENSINO DESENVOLVIMENTAL DE DAVYDOV E POSSÍVEIS MUDANÇAS 
NO ENSINO DE FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA. 

CARMES ANA DA ROSA BATISTELLA, RAQUEL APARECIDA M DA M FREITAS  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: O ensino de Física, de acordo com os PCNs não tem proporcionado aos 
estudantes a associação de conceitos da Física até mesmo em fenômenos naturais 
considerados simples. (BRASIL, 1999). Há urgente necessidade de buscar alternativas 
metodológicas para melhorar o ensino desse componente curricular, portanto, busca-se 
contribuições na Teoria do ensino desenvolvimental de Davydov. Objetivo: Este estudo 
objetiva evidenciar as contribuições da Teoria do ensino desenvolvimental de Davydov para 
mudanças no ensino de Física na educação básica. Método: Para empreender a análise das 
contribuições da teoria de Davydov selecionou-se entre suas obras; Problemas do Ensino 
Desenvolvimental - A Experiência da Pesquisa Teórica e Experimental na Psicologia, de 1988. 
Na análise buscou-se apreender o sistema conceitual da teoria do ensino desenvolvimental 
formulada por Davydov e destacar os conceitos mais robustos para se discutir mudanças no 
ensino de Física. Optou-se então por: pensamento teórico e pensamento empírico; atividade de 
estudo. A partir daí buscou-se evidenciar a contribuição desses conceitos ao ensino de Física 
na Educação Básica. Resultados: Davydov (1988) mostra a superioridade do pensamento 
teórico em termos das mudanças que impulsiona na atividade intelectual do aluno e no 
desenvolvimento de sua capacidade de compreensão aprofundada da realidade. Para o autor, 
pensar o conceito de modo teórico requer do aluno um tra¬balho, que se realiza pela atividade 
de estudo, com o objeto de se apro¬priar das ações mentais conexas a este conceito, 
percorrendo o caminho que os pesquisadores da área de conhecimento seguiram ao investigar 
um objeto. A atividade de estudo é composta de ações que correspondem ao processo 
investigativo do conceito (FREITAS, 2016). Conclusão: 0s conceitos aprendidos pelos alunos 
de forma teórica e por meio da atividade de estudo podem, além de melhorar a aprendizagem 
de Física na Educação Básica e propiciar aos alunos o gosto por essa disciplina, ter 
repercussão mais significativa em sua formação como uma pessoa que pensa de forma 
consciente, crítica e bem fundamentada ao se deparar com fenômenos da Física. 
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A VIVÊNCIA MASCULINA NO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE SAÚDE: ESTUDO 
DESCRITIVO INTERPRETATIVO 

SANDRA SUELY MAGALHÃES, VANESSA DA SILVA CARVALHO VILA  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Estudos comprovam a importância de compreender a vivência masculina sobre as 
práticas de cuidados à saúde para evidenciar aspectos que interferem na baixa procura dos 
homens por esses serviços. Em geral, os homens são menos interessados e preocupados com 
sua saúde e tem mais resistência para buscar os serviços de saúde. Assim é fundamental 
identificar fatores que contribuem para esse comportamento e, então, propor medidas para 
ampliar o acesso e a vinculação do homem aos serviços de saúde. Objetivo: Descrever a 
vivência masculina relacionada ao atendimento ofertado nos serviços de saúde de um 
município do interior do estado de Goiás. Método: Estudo descritivo interpretativo, no qual 
foram entrevistados vinte homens, com idade entre 20 e 59 anos, no período de fevereiro a 
julho de 2017, em um município localizado na região central do Estado de Goiás, Brasil. Os 
dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada, nos domicílios e analisado 
segundo as recomendações de Braun e Clarke para análise temática 
interpretativa. Resultados: Os participantes descreveram fatores relacionados a busca por 
atendimento nos serviços de saúde e as dificuldades estruturais. A busca pelo serviço de 
saúde depende do horário (de modo que não interfira no trabalho), do acolhimento, da 
comunicação com os profissionais de saúde. Embora a maioria tenha afirmado não frequentar 
regularmente esses serviços, eles destacaram a postura respeitosa, atentiva e o atendimento 
igualitário entre homens e mulheres. As dificuldades estruturais mencionadas foram a falta de 
equipamentos, superlotação dos serviços e carência de recursos humanos (em especial 
médicos, enfermeiros e fisioterapeutas), o que gera a necessidade de deslocamento para outro 
município, em busca de exames e consultas especializadas. Conclusão: Ficou evidente que, 
embora os participantes tenham mencionado satisfação com o atendimento, ainda há um 
distanciamento da população masculina dos serviços de saúde e uma inadequação de acesso 
relacionada ao horário de funcionamento das unidades. Esses resultados evidenciam a 
necessidade de transpor barreiras organizacionais e realizar investimentos para a 
reorganização dos serviços de saúde e formação permanente dos profissionais, para atender 
as demandas de fato promover a saúde do homem. 
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ABORDAGEM COMBINADA DA LÓGICA FUZZY E OTIMIZAÇÃO PARA ANÁLISE DO 
CLOSED-LOOP SUPPLY CHAIN (CLSC) DO ÓLEO LUBRIFICANTE USADO OU 

CONTAMINADO (OLUC) 
LUTTIELY SANTOS DE OLIVEIRA, RICARDO LUIZ MACHADO  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: A Lei 12.305 (2012) apresenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
que estabelece uma referência legal para a destinação final, reciclagem ou remanufatura de 
resíduos. A regulamentação do tratamento dos resíduos cria um novo mercado para os 
produtos inservíveis, o que requer um planejamento da cadeia de suprimentos. O óleo 
lubrificante usado e contaminado (OLUC) é um dos produtos que requer o acompanhamento 
de sua destinação, em decorrência de seu elevado nível de contaminação. Objetivo: O 
objetivo geral deste trabalho é realizar uma análise da cadeia de suprimentos do OLUC. Como 
objetivos específicos o dimensionamento do laço reverso do OLUC, por meio de uma 
abordagem híbrida de otimização do laço e lógica fuzzy para imprecisão dos dados. Método: A 
pesquisa possui abordagem quantitativa de modelagem matemática para dimensionamento do 
retorno do OLUC no setor automobilístico. Inicialmente será realizada uma ampla revisão 
bibliográfica acerca do estado da arte e dos métodos utilizados para realizar previsões sobre o 
retorno de produtos em cadeias de suprimentos. Na segunda fase, será construído um modelo 
de otimização, usando programação linear inteira mista, em que a entrada de dados será 
tratada com a lógica fuzzy. Na terceira fase será realizada a coleta e tratamento dos dados, 
obtidos em fontes ligadas a órgãos governamentais e organizações privadas. Por fim, será 
realizada a modelagem computacional do modelo com os dados tratados e a análise e 
interpretação dos resultados obtidos Resultados: A maioria dos modelos de cadeia de 
suprimentos são complexos e a identificação de soluções adequadas e ótimas nesses sistemas 
reais geralmente requerem a solução de problemas multi-objetivos, envolvendo múltiplas 
variáveis para decisão. Espera-se, como resultado da pesquisa, preencher a lacuna do 
conhecimento referente a métodos híbridos de otimização. A pesquisa irá definir a cadeia de 
suprimentos do OLUC, com seu respectivo mapa de fluxo direto e reverso. Espera-se que a 
solução obtida com o modelo de otimização atenda requisitos ambientais e 
econômicos. Conclusão: Uma preocupação crescente entre as organizações é a tentativa de 
atender as legislações vigentes, além de obter lucro e potencializar o crescimento da 
comunidade ao redor. Para tanto, espera-se que, através da análise a ser realizada na cadeia 
de suprimentos adotada no estudo, os objetivos propostos sejam alcançados e por meio dos 
resultados concluir se o modelo está aderente ao estudo, podendo ser replicado e melhorado. 
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA INSTALAÇÃO DE UMA INDÚSTRIA DE PAPEL E 
CELULOSE SOBRE AS RECEITAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA 

JOSÉ ROBERTO FERREIRA DE SOUZA, PEDRO ARAUJO PIETRAFESA  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Diversos fatores são determinantes para o desenvolvimento de uma região, entre 
os quais a infraestrutura instalada e o vínculo com os circuitos de mercado. No caso, a 
instalação de uma indústria causa interferências na própria economia, surgindo novas 
oportunidades pela dinamicidade do empreendimento e pela canalização de receitas. Desta 
forma, pretende-se neste estudo analisar a influência da instalação de empreendimento 
industrial sobre as receitas municipais na cidade de Imperatriz/MA. Objetivo: Esta pesquisa 
objetiva demonstrar, com base sobretudo no aporte quantitativo, em termos econômicos, a 
influência causada pela instalação de uma indústria de papel e celulose no conjunto das 
receitas municipais do município de Imperatriz/MA. Método: A pesquisa é caracterizada de 
natureza quantitativa, sendo que para fins metodológicos fundamenta-se no uso de dados 
numéricos e de evidências de base e séries estatísticas, neste caso de receitas municipais, 
considerando-se três subperíodos de receitas: de janeiro a dezembro de 2010 (média de 
receitas anteriores à instalação da indústria); de janeiro de 2011 até dezembro de 2013 
(subperíodo de instalação da indústria); de Janeiro de 2014 até dezembro de 2016 (subperíodo 
de início de operação da indústria). As variáveis de receitas municipais monitoradas para os 
três períodos foram: Receita Total (RT), Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) 
e o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Resultados: A variação das 
receitas municipais no que tange as Receitas Totais, ao ISSQN e ao ICMS, podem ser 
verificadas nos três períodos apresentados. No relacionamento entre o Subperíodo 1 (anterior 
a instalação da indústria:2010) e o Subperíodo 2 (construção: 2011 até 2013), houve uma 
variação positiva na Receita Total de 26%, no ISSQN de 108% e no ICMS de 22%, 
demonstrando que houve um incremento maior nas receitas municipais nas atividades de 
serviços, enquanto que o comércio teve um impacto menor. Na variação entre o Subperíodo 2 
e o Subperíodo 3 (funcionamento da indústria:2014 até 2016), observa-se um aumento de 
apenas 4% na variação de Receitas Totais e de 2% no ISSQN, enquanto que na variação do 
ICMS houve um incremento de 75% nas receitas. Conclusão: Conclui-se que a instalação da 
indústria teve grande influência no aumento das receitas municipais, havendo significativo 
aumentado com relação ao subperíodo 1 e 2, sendo que para o Subperíodo 3, as receitas não 
diminuíram, mantendo-se no mesmo patamar, evidenciando que o setor industrial é um 
agregador de valor aos produtos e grande demandante de mercadorias e serviços, que direta 
ou indiretamente interfere nos demais setores da economia em que o empreendimento está 
localizado. 
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ANÁLISE DAS VARIÁVEIS QUE ESTÃO IMPACTANDO NO DESEMPENHO DA 
DISTRIBUIÇÃO LOGÍSTICA 

LUCAS DE SOUZA CAMPOS, JOSE ELMO DE MENEZES, LUCAS DE SOUZA CAMPOS, 
LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA MERELLES  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Atraso na distribuição, falta de produtos na cadeia e uma má prestação de serviço 
pode reduzir a performance da cadeia de suprimentos e logística. A baixa performance pode 
onerar a rentabilidade da organização através da qualidade percebida pelo cliente, podendo 
causar a migração para outros fornecedores. Objetivo: Foi proposto a aplicação de uma 
ferramenta multivariada para compreender quais são as variáveis que estão reduzindo a 
performance da cadeia de suprimentos e logística. Método: Como estudo de caso foi adotada 
uma empresa do ramo alimentício e levantando as causas que interferem na perda de 
qualidade e pontualidade no setor de suprimentos e logística. Os dados foram coletados entre 
janeiro a maio de 2018. Para verificar correlação entre as semanas e os meses os dados foram 
agrupados entre semanas, por exemplo, semana um a quatro. Para verificar a correlação das 
variáveis com a performance da cadeia de suprimentos e logística foi aplicada a correlação dos 
mínimos quadrados parciais. Resultados: O modelo de correlação dos mínimos quadrados 
parciais com duas componentes principais teve a explicação de variabilidade de 67,8%. O 
desempenho do setor logístico é influenciado por semanas, no qual as vaiáveis tem 
comportamentos distintos. A variável atraso na distribuição teve influência negativa na 
performance e o posicionamento assertivo do produto 7 teve influência positiva na 
performance. Conclusão: Compreensão das variáveis que influenciam na distribuição logística 
pela correlação dos mínimos quadrados parciais teve ótimo desempenho. Com esta análise é 
possível tomar decisões assertivas que irão aumentar a performance do setor logístico. Dentre 
as decisões podem ser tomadas ações como previsões de vendas e abastecimento do estoque 
de forma assertiva. Também, pode ser tomada decisões sobre a infraestrutura e planejamento 
de grade de distribuição para reduzir o impacto do atraso na entrega. 
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ANÁLISE DE TENDÊNCIAS DO USO DE FERRAMENTAS PARA SELEÇÃO DE 
PORTFÓLIO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

DANILO ALCANTARA MILHOMEM, MARIA JOSE PEREIRA DANTAS  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Com a finalidade de se constituir uma carteira de títulos que satisfaça ao 
investidor com relação à combinação do binômio risco-retorno, tornou-se necessário 
desenvolver modelos matemáticos que resolvessem esse problema de otimização. O primeiro 
a desenvolver um sistema para a determinação do conjunto de carteiras eficientes foi Harry 
Markowitz, em 1952. Em função de limitações para problemas reais ocorreram adaptações 
desse método e surgiram outros. Objetivo: Dada a importância do tema e a abrangência dos 
assuntos afins, este trabalho tem como objetivos: desenvolver um Revisão Sistemática da 
Literatura (RSL) e identificar os principais artigos e temas desenvolvidos sobre seleção de 
portfólios. Método: Utilizou-se a RLS para se obter uma revisão mais robusta, rigorosa, 
replicável, isenta de viés e atualizável. As etapas da pesquisa foram: realizar na base do Web 
of Science uma busca pela string composta pelas palavras em língua inglesa ¿Optimization¿ e 
¿Portfolio¿, no período de 2014 a 2018; selecionar apenas os artigos publicados em 
periódicos; exportar artigos encontrados (1900), em grupos de 500 artigos, salvando-os em 
arquivos com formato de texto (.win); analisar os arquivos no software Vosviewer para avaliar 
as redes considerando palavras chaves, autores, países e periódicos; exportar os mais citados 
(mínimo de 28 vezes) para planilha eletrônica Excel para tabular os dados e buscar os artigos 
para leitura. Resultados: Em todos os trabalhos lidos é consenso a hibridização ou adaptação 
das técnicas ou algoritmos. Percebe-se uma forte utilização do modelo da média-variância com 
algumas adaptações. O uso de meta-heurísticas ainda é pouco difundido, mas tem se 
mostrado bastante eficiente nos resultados encontrados. A hibridização do algoritmo de 
Colônia Artificial de Abelhas (ABC) em conjunto com o Algoritmo de Vagalume (FA) apresentou 
resultados superiores em análise comparativa com outras propostas. Com o Vosviewer foi 
possível identificar os países (China e EUA) e o periódico (European Journal of Operational 
Research) que mais publicam sobre o tema. Conclusão: A seleção de Portfólios é um tema 
que tem merecido atenção da comunidade científica. O modelo de Markowitz ocupa um lugar 
central nesta temática. De acordo com as análises feitas neste trabalho, considerando os 
artigos mais citados, existe uma tendência para o uso de algoritmos híbridos. Há também 
tendência para a utilização de algoritmos em conjunto com as técnicas de média variância. As 
meta-heurísticas permitem a introdução de restrições realísticas e apresentam resultados 
promissores. 
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ANÁLISE DO PERCENTUAL PERMEÁVEL NECESSÁRIO PARA INFILTRAÇÃO E O 
ESCOAMENTO SUPERFICIAL DA REGIÃO SUDOESTE DE GOIÂNIA, UTILIZANDO O 

MODELO HIDROLÓGICO SWMM. 
VIVIANE VAZ MONTEIRO, SOLANGE DA SILVA, FELIPE CORREA VELOSO DOS SANTOS  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: O crescimento das áreas urbanas se processou de forma acelerada, sem 
planejamento do parcelamento de solos urbanos, trazendo problemas urbanos com a 
infraestrutura das cidades e seus impactos social, ambiental e econômico. Este trabalho visa 
responder: Qual seria a área mínima de infiltração no lençol freático para evitar o escoamento 
superficial na região Sudoeste de Goiânia? Objetivo: Propor um modelo para estimar o 
escoamento superficial e de infiltração que ocorre na Região Sudoeste de Goiânia, utilizando o 
software Storm Water Management Model (SMWW). Método: A pesquisa tem caráter 
quantitativo aplicado e exploratório, isto é, gera conhecimentos para aplicação prática, 
utilizando linguagem matemática para solução de problemas (CAUCHICK MIGUEL et al., 
2012). Realizou-se a divisão da macrozona construída em sete regiões conforme plano diretor 
do Município de Goiânia, sendo a região de estudo, a Região Sudoeste. Foi realizada um 
estudo do software para caracterizar a modelagem hidrológica pelo SWMM, especificando suas 
configurações, com a descrição das etapas e parâmetros adotados em sua execução. A 
modelagem seguirá as etapas de coleta dos dados de entrada; definição das sub-bacias 
analisadas; calibração através do estudo piloto propício à inundação; validação dos resultados 
e simulação. Resultados: Espera-se que os resultados obtidos desta pesquisa possa contribuir 
para a sociedade com informações para os projetos de políticas públicas de gestão de recursos 
hídricos; e para academia com informações científicas sobre os processos hidrológicos. 
Espera-se encontrar os volumes característicos reais precipitados na macrozona da Região 
Sudoeste considerando as áreas impermeáveis e permeáveis extraídas, no sentido de 
determinar se o percentual mínimo de 15% é suficiente para drenar todo escoamento 
superficial da área em estudo. Conclusão: Considerando a importância de um modelo 
sustentável, há a necessidade de mudança de comportamento do homem com a natureza em 
promover uma gestão mais responsável dos recursos naturais a fim de atender as gerações 
atuais e a preservação dos interesses das gerações futuras. 
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ANÁLISE DOS FILAMENTOS DE POLIMEROS TERMOPLASTICOS PARA IMPRESSÃO 3D 
DANIELA SOUSA GUEDES MEIRELES ROCHA, MARTA PEREIRA DA LUZ, MARCOS 

LAJOVIC CARNEIRO, LUANA MACHADO DOS SANTOS  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: A manufatura aditiva é caracterizada por um conjunto de inovações 
tecnológicas,que proporcionam melhorias para a indústria,com foco na sustentabilidade.Este 
estudo descreveu que é possível a utilização de filamentos a partir de resíduos de polímeros 
termoplásticos para ser utilizado por um equipamento de MA baseada no processo FDM.A 
principal contribuição deste estudo foi apresentar que há viabilidade na fabricação de 
filamentos,para minimizar a redução de resíduos descartados no meio 
ambiente. Objetivo: Tem como objetivo analisar: as propriedades mecânicas de peças 
impressas com base no sistema de extrusão; a viabilidade da reutilização de insumos 
reciclados; e os ensaios de caracterização de polímeros termoplásticos, como: ABS, PLA, 
PEAD, PP e PETG. Método: Trata-se de uma pesquisa com características qualitativa e 
quantitativa, utilizando o método experimental, a partir de estratégia para avaliar parâmetros 
como: preenchimento e temperatura de extrusão para cada tipo de polímero. Visando atender 
aos objetivos propostos, o estudo empírico foi divido em três etapas: 1º foi realizado o estudo 
de caracterização com o aquecimento e resfriamento dos polímeros disponíveis para a 
realização da pesquisa; 2º foi realizada a fabricação do filamento com material virgem e 
reciclado; 3º foi realizada a análise da qualidade das peças impressas, avaliando as 
propriedades mecânicas e fazendo um comparativo de material virgem e reciclado quanto aos 
parâmetros de preenchimento da peça impressa. Resultados: Como resultado da ciclagem de 
temperatura foi possível observar que os polímeros suportam 6 ciclos (aquecimento de 30 min. 
e resfriamento de 10 min.) nas temperaturas de 180ºC-240ºC, e 3 ciclos na temperatura de 
260ºC-280ºC. Sobre a comparação entre o filamento fabricado com material virgem compara 
ao reciclado percebeu ¿ se que o PETG virgem, com 50%, foi o material que obteve o maior 
limite de resistência a tração de 18,69MPa e de tensão máxima de flexão com 3,84MPa.Já no 
ensaio de dureza o ABS reciclado 50% obteve a média de 139,45GPa. Conclusão: Conclui-se, 
até o momento, que a temperatura de 280ºC teve a maior perda de massa com o PP em 1,13g, 
já a 200ºC com a menor perda de massa com o ABS em 0,11g. Em relação à viabilidade da 
fabricação de filamentos com 1.75mm, percebeu-se que é viável a utilização do material 
reciclado sendo possível realizar a impressão de peças na impressora FDM do modelo 
Zmorph. Já quanto ao desempenho mecânico, notou-se que o PETG virgem 50% possibilitou 
uma melhor resistência mecânica com peças impressas. 
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ANÁLISE DOS POLIMORFISMOS DO GENE TOLL-LIKE 4 EM DIFERENTES POPULAÇÕES 
BRASILEIRAS 

WESLEY VIEIRA NAVES, VERA APARECIDA SADDI, CAMILA LEMES DE SOUZA, JESSICA 
ENOCENCIO PORTO RAMOS, CESAR AUGUSTO SAM TIAGO VILANOVA COSTA  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Receptores do tipo Toll-like (TLRs) são glicoproteínas que apresentam função 
importante na defesa do hospedeiro. Os TLRs são responsáveis pelo reconhecimento de 
estruturas microbianas e pela geração de sinais que levam à produção de citocinas 
proinflamatórias essenciais para a ativação da resposta imune inata. Polimorfismos do gene 
Toll-like receptor tipo 4 (TLR4) podem alterar as vias de reconhecimento, reduzindo a 
sinalização celular e diminuindo o processo inflamatório. Objetivo: Avaliar a frequência dos 
polimorfismos de TLR4 em diferentes grupos da população brasileira, por meio de uma revisão 
sistemática da literatura. Método: A partir de uma revisão sistemática da literatura, utilizando 
como base de dados o PubMed, foram selecionados 13 estudos que avaliaram a frequência 
dos polimorfismos Asp299Gly (rs4986790) e The399Ile (rs4986791) na população brasileira. 
Os dados de frequência alélica e gênica foram extraídos, tabulados e analisados em casos e 
controles. Resultados: A revisão dos estudos resultou na análise das frequências dos 
polimorfismos em 5659 participantes, sendo 2959 pacientes e 2700 controles, em diferentes 
regiões geográficas do Brasil. O método mais frequente usado na avaliação dos polimorfismos 
foi a PCR em tempo real, utilizando sondas TaqMan. As frequências dos dois polimorfismos 
não apresentaram variações significativas nos grupos de casos e controles 
avaliados. Conclusão: De acordo com os estudos revisados, os polimorfismos rs4986790 e 
rs4986791 de TLR4 não estiveram associados aos quadros patológicos investigados na 
população brasileira, não apresentando variações significativas nos grupos casos e controles 
avaliados. 
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ANÁPOLIS E SEU PAPEL NA HISTÓRIA DA INDUSTRIALIZAÇÃO DE GOIÁS 
IRAN OLIVEIRA SILVA, SERGIO DUARTE DE CASTRO  
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Introdução: O referido trabalho aborda sobre a história da criação da cidade de Anápolis e seu 
papel no processo evolutivo da industrialização do Estado de Goiás. Sob esta ótica, o trabalho 
contempla as origens da municipalidade, o processo de adensamento e atração de migrantes, 
contemplando sua posição geográfica privilegiada entre duas capitais que a referenciou como 
importante entreposto comercial do Centro-Oeste e Norte brasileiro. Objetivo: A hipótese da 
qual se parte é de que Anápolis possui uma estrutura industrial mais diversificada e menos 
¿territorializada¿ do que os demais polos industriais do interior, na medida em que sua 
industrialização está relacionada principalmente à sua proximidade com a capital e a seu papel 
de centro lo Método: Este trabalho será desenvolvido a partir de uma ampla pesquisa 
bibliográfica, bem como através de levantamentos de dados secundários sobre a indústria 
goiana tendo como referencial o polo industrial de Anápolis. Será analisado o levantamento de 
indicadores específicos através da RAIS, pesquisa anual IBGE, Sefaz-GO, série IPEA do PIB 
industrial, PIB dos municípios, SEPLAN-GO, dentre outros, visando compreender com precisão 
a dinâmica deste polo industrial fazendo um paralelo com outros modelos industriais existentes 
no Estado (Catalão e Rio Verde). Além dos componentes históricos do desenvolvimento 
industrial de Goiás que serão abordados neste trabalho, outros componentes serão 
considerados na pesquisa, dentre eles: os fluxos de entrada e s Resultados: TI da Industria IT 
Anápolis 0,21 Rio Verde 0,32 Jatai 0,37 Demonstração dos índices de territorialização dos 
polos de Anápolis, Rio Verde e Jataí. TI Total IT Anápolis 0,19 Rio Verde 0,35 Jatai 
0,11 Conclusão: A presente pesquisa demonstra que o polo industrial de Anápolis é 
significativamente diversificado, com um índice de territorialização baixo quando comparado 
com o polo industrial de Rio Verde. A pesquisa mostra o polo de Anápolis é pouco dependente 
dos suprimentos do próprio município ao passo que o polo de Rio Verde demonstra maior 
especialização, com índice de territorialização mais forte. 
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ARGAMASSA PARA IMPRESSORA 3D 
MARCELO FARIA DOS SANTOS, MARCOS LAJOVIC CARNEIRO  
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Introdução: No cenário industrial de hoje estão sendo desenvolvidas várias formas de 
Manufatura Aditiva, inclusive para a construção civil, e com foco nesta importante lacuna, tem 
sido amplamente pesquisado o desenvolvimento de materiais adequados para a construção 
com impressão 3D. Desta forma o trabalho visa encontrar um traço de argamassa com 
desempenho adequado para a aplicação em Manufatura Aditiva para uso em 
construção. Objetivo: Desenvolver um traço de argamassa adequado para fluir e ser extrusado 
através de uma impressora 3D, porém com resistência adequada à construção 
civil. Método: Conforme previsto na norma mencionada, foram confeccionados os corpos de 
prova com 50mm de diâmetro e 80mm de altura, cada corpo de prova moldado em quatro 
camadas com apiloamento e compactação em cada uma delas. Foram moldados um total de 
12 peças, com cura inicial feita com a própria umidade do material confinado em placas de 
vidro. Em seguida o material foi desenformado e acondicionado em câmara úmida, aguardando 
os períodos estabelecidos em norma para aferição da resistência, e obtidos em média com 3 
dias 2,19Mpa, 7 dias 2,56Mpa, 21 dias 2,62Mpa, e 28 dias 2,78Mpa, com o não 
aproveitamento de dois corpos de prova que foram danificados durante o procedimento, mas já 
previsto previamente com uso de um corpo de prova excedente por ensaio. Resultados: Após 
quatro testes utilizando-se de argamassas industriais já dosadas, e posteriormente utilizando 
traços resultantes de estudos de granulometria anteriores, a massa que melhor se ajustou a 
extrusora que compõe o equipamento, apresentou a seguinte composição: Cimento Portland 
CPII 32 250g, Cal Hidratada 250g, Areia Lavada Peneirada a 0,6mm 1.200g, Água 350g, e 
Aditivo Plastificante 0,5%. Todos os materiais foram dosados com uso de balança de precisão. 
Após verificação visual de algumas características do material durante o experimento, se 
definiu a observação do desempenho mecânico da massa cimentícia, com a verificação da 
resistência a compressão da mesma com utilização da Norma NBR 7215/96 ¿ Cimento 
Portland: Resistência a Compressão. Conclusão: Os resultados obtidos em parte estão 
adequados ao uso na impressora que neste momento não irá confeccionar peças de 
dimensões muito grandes. A forma de rompimento das peças também está adequada ao que 
se espera que é a formação do cone de rompimento. Concluiu-se que o material desenvolvido 
é adequado para a extrusora mas ainda precisa adquirir mais resistência para se adequar à 
construção civil, sendo assim será necessário a execução de novos ensaios para obtenção do 
desempenho esperado. 
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AS ARTES: PICTÓRICA E ECOPOÉTICAS NO CENÁRIO GOIANO 
ELIZABETH ABREU CALDEIRA BRITO, MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Este estudo propõe analisar as vozes líricas das poetisas Alcione Guimarães, 
Lêda Selma, Maria Abadia Silva, Maria Helena Chein, Sônia Maria Santos e dos artistas visuais 
Amaury Menezes, G. Fogaça e Yvan Avena (também poeta), representantes da pluralidade 
que abarca a literatura, a ecopoesia e a ecopintura brasileiras, produzidas em 
Goiás. Objetivo: O objetivo desta proposta é realizar uma análise fundamentada na teoria do 
ecocriticismo de poéticas literárias e visuais e apresentar relações entre elas e o meio 
ambiente físico, conforme apregoa a teoria de Cheryll Glotfelty e Harold Fromm e 
outras Método: Haverá uma flexibilização das metodologias a serem utilizadas.. Neste 
contexto faz-se necessário, assim como na produção poética artística, quer seja literária ou 
pictórica, a utilização de metodologias que vão de encontro à própria criação, ou seja: a 
flexibilidade, a plasticidade, a mutabilidade e a mobilidade. Resultados: Apresentar um estudo 
ecocrítico acerca da produção pictórica de Yvan Avena e poéticas de Lêda Selma e Maria 
Helena Chein, representantes da pluralidade artística que abarca o cenário goiano na 
atualidade. Conclusão: Ao estudarmos os gêneros textuais ecopictóricos e ecoliterários das 
poetisas e do artista visual eleitos, com trabalhos em que estão inseridos o apelo da natureza 
em seus diversos aspectos. Este estudo servirá como fonte de pesquisas de conhecimentos 
acerca da produção destes artistas: do pincel e das palavras que dialogam em defesa do meio 
ambiente, por meio de suas artes. 
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ASPECTOS COGNITIVOS DE PSICOPATAS AUTORES DE VIOLÊNCIA SEXUAL (AVS) 
RODRIGO PERISSINOTTO, ANA CRISTINA RESENDE  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: O Sistema de Avaliação por Performance no Rorschach (R-PAS) é um método de 
avaliação da personalidade apoiado em extensa base de pesquisas empíricas e com aceitação 
em âmbito forense. A avaliação dos domínios a) processamento e engajamento cognitivo e b) 
problemas de percepção e pensamento no R-PAS possui fortes evidências de validade. 
Distorções cognitivas e psicopatia se correlacionam à violência sexual contra crianças e 
adolescentes e a compreensão desse fenômeno exige pesquisas. Objetivo: Investigar se AVS 
contra crianças e adolescentes com e sem psicopatia se diferenciam em relação aos aspectos 
cognitivos. Método: Participantes: setenta homens condenados e cumprindo pena em regime 
fechado por crime sexual contra crianças e adolescentes. Instrumentos: protocolo para registro 
de dados coletados nos processos criminais; Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) e Teste 
de Rorschach pelo sistema R-PAS. Procedimentos: Obteve-se autorização da unidade prisional 
e aprovação do comitê de ética em pesquisa. Coleta de dados nos processos criminais. 
Assinatura do TCLE, submissão dos participantes aos testes PCL-R e R-PAS em dias distintos. 
Análises realizadas: cálculo do coeficiente de correlação intraclasse entre juiízes; teste t de 
Student, d de Cohen para comparação; modelos de regressão linear para avaliação do impacto 
dos aspectos cognitivos na psicopatia. Resultados: Os resultados apontam que os AVS 
psicopatas apresentam menor sofisticação cognitiva, maior tendência a esperar que as 
pessoas atendam às suas necessidades e resolvam os seus problemas, bem como maior 
predisposição para perturbações do pensamento e da personalidade. Estes e outros dados 
serão discutidos nessa apresentação, bem como sugestões de novos estudos serão 
apontados. Conclusão: Os resultados encontrados em termos cognitivos e seu impacto nas 
características de personalidade psicopática se alinham com outros estudos da área. A 
compreensão deste fenômeno abre campo para novas pesquisas e planejamento de politicas 
públicas de prevenção e intervenção. 
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ASPECTOS EMOCIONAIS DE MÃES DE CRIANÇAS COM SUSPEITA DE SÍNDROME 
CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS - REVISÃO INTEGRATIVA 

THEREZA CRISTINA RODRIGUES ABDALLA, CEJANE OLIVEIRA MARTINS PRUDENTE, 
MAYSA FERREIRA MARTINS RIBEIRO  
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Introdução: A Síndrome Congênita do Zika Vírus é uma alteração adquirida pela mãe durante 
a gestação e que cursa com graves alterações como microcefalia, crises convulsivas e atraso 
motor. A expectativa e a certeza do diagnóstico de microcefalia pode elevar os níveis de 
estresse parental devido à incerteza do desenvolvimento de seus filhos. Desta forma, os 
cuidadores estão mais vulneráveis a quadros de stress e depressão, insegurança e medo do 
futuro que podem impactar na reabilitação destas crianças. Objetivo: O objetivo deste trabalho 
foi relatar as principais alterações emocionais das mães de crianças com Síndrome Congênita 
do Zika Vírus. Método: Trata-se de uma revisão integrativa nas bases de dados Pubmed, 
PysicoInfo e Bireme . Os critérios de seleção foram artigos 2013- 2017 em inglês, português e 
espanhol e foram excluídos teses, artigos de opinião e artigos de revisão. Os descritores 
utilizados para a pequisa foram "Zika Virus¿ ¿Mothers¿; "Zika Vírus" "Mães". Resultados: O 
resultado foi composto por 03 artigos que descreveram os aspectos emocionais de mães de 
crianças com suspeita de microcefalia pela Síndrome Congênita do Zika Vírus. Foram 
excluídos artigos com duplicidade ou incompletos. Os artigos selecionados, em grande parte 
foram realizados no Brasil. Isto se dá pelo fato de que o Brasil foi o país que sofreu a última 
epidemia do vírus Zika. Quanto ao nível de evidência, os artigos selecionados apresentam 
nível de evidência IV, que engloba estudos de caso controle, longitudinais, não experimentais e 
descritivos. No que se refere aos objetivos, os estudos em selecionados objetivaram descrever 
as principais alterações psicológicas sofridas pelas mães de criança com suspeita e 
diagnóstico de Zika. Conclusão: A Síndrome Congênita do Zika Vírus é um atual e importante 
problema de saúde pública com impactos futuros ainda não imaginados. Apesar da escassez 
de estudos com esta temática, observa-se que as mães destas crianças podem estar 
adoecidas emocionalmente e apresentam sintomas como ansiedade, depressão, medo do 
futuro e solidão e que tais sintomas podem ser diminuídos com o fortalecimento das redes de 
apoio e orientações profissionais. 
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ASSISTÊNCIA RELIGIOSA NO CÁRCERE: COMBATE AO CRIME DE TORTURA 
LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR, ADALBERTO SILVA MEIRA  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: A importância de estudar o crime de tortura é demonstrar que este delito, que 
possui raízes históricas, é uma afronta à humanidade, não atinge somente o corpo, mas como 
já dizia Foucault (2000) a alma é também o objeto da ação punitiva, cabendo a Pastoral 
Carcerária a relevante função de monitoramento e prevenção do aludido delito. A tortura é uma 
das mais graves violações dos Direitos Humanos, sua utilização sistemática representa um 
obstáculo importante à consolidação do Estado democrático. Objetivo: demonstrar o papel da 
Pastoral Carcerária; * estudar como a tortura é regulada pelos tratados internacionais e pelo 
ordenamento pátrio; * identificar os casos de tortura ocorridos em Goiás, relatados pela 
Pastoral Carcerária e como foram apurados. Método: A metodologia utilizada foi a pesquisa 
bibliográfica e de campo, com estudo de casos. Foram analisados os 25 casos denunciados 
pela Pastoral Carcerária de Goiás, sendo analisados os procedimentos instaurados pelo âmbito 
da Polícia Civil, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Resultados: Dos 25 episódios 
relatados pela Pastoral, apenas 3 passaram pelo crivo das autoridades legalmente incumbidas 
da apuração dos fatos, e destes, em apenas um houve condenação dos agentes públicos, em 
primeira instância. Nos outros dois, houve o arquivamento do inquérito policial, por falta de 
elementos necessários para o oferecimento da denúncia pelo representante do Ministério 
Público. Verificou-se que a tortura se faz presente ao longo da história da humanidade, como 
instrumento probatório, punitivo e de afirmação do poder. Conclusão: Apesar da previsão 
constitucional que veda expressamente o uso da tortura e da edição da Lei n° 9.455/97, sua 
prática não foi erradicada do cotidiano brasileiro. Um dos motivos reside na cultura da 
violência, ou seja, no incentivo coletivo de empregar a violência como arma contra a própria 
violência. Muitas vezes, não há instauração de um procedimento investigatório das denúncias, 
desacreditando as entidades de proteção de Direitos Humanos, bem como descaracterizando a 
vítima como ser humano. 
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AUTOMAÇÃO FLEXÍVEL EM PROCESSOS DE SELEÇÃO DE PRODUTOS EM ARMAZÉNS. 
LARISSA RODRIGUES CUSTÓDIO, RICARDO LUIZ MACHADO  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: O processo de seleção de produtos em armazéns é considerado como área 
prioritária para alcançar avanços em produtividade e para aumentar a eficiência na cadeia de 
suprimentos. Apesar do impacto da seleção de produtos na eficiência da cadeia de 
suprimentos, existe uma negligencia na literatura e faltam modelos de design e otimização do 
processo de seleção de produtos. Percebe-se a necessidade de explorar um modelo de 
automatização flexível de processos complexos em armazéns. Objetivo: O objetivo deste 
trabalho é propor modelo automatizado para seleção de produtos em centros de 
distribuição/armazéns, considerando alta variedade de produtos e aumento da produtividade do 
processo, desenvolver gadgets e avaliar o modelo proposto, através de 
simuladores. Método: Será utilizado o método Design Science Research - DSR para a 
construção de artefatos para resolução de problemas, avaliando a funcionalidade do que foi 
projetado e comunicando os resultados obtidos. O design de um modelo de processo flexível 
automatizado e desenvolvimento de um dispositivo serão os artefatos a serem construídos. 
Para o desenvolvimento destes artefatos será realizado uma parceria com o Instituto Senai de 
Automação (IST Automação). Na otimização, modelagem e simulação do sistema será utilizado 
o Software FlexSim, disponível no laboratório de simulação de sistemas da PUC Goiás. A 
linguagem de programação C#, desenvolvida pela Microsoft, será utilizada para 
desenvolvimento do gadget. Resultados: Com o desenvolvimento deste trabalho pretende-se 
criar gadgets que auxiliem no controle e monitoramento da produção em centros de 
distribuição, desenvolver simuladores que comparem a eficiência entre sistemas complexos 
que dependem de mão de obra humana com um sistema de automação flexível, publicar 
artigos em revistas científicas de alto impacto classificadas na área de Engenharias III, sobre o 
tema desta pesquisa e produzir uma dissertação de mestrado. Conclusão: Como contribuição 
do trabalho, espera-se apresentar uma abordagem inovadora e integrada de um sistema 
inteligente capaz de atender a demanda do consumidor em armazéns e a criação de gadgets 
que auxiliem no controle e monitoramento da produção em centros de distribuição e armazéns. 
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AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO GÊNICA DE P300 E CITED-1 EM CARCINOMAS 
PAPILÍFEROS DE TIREOIDE 

THAIS APARECIDA GOMES ALMEIDA, VERA APARECIDA SADDI  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: O câncer da glândula tireoide é a neoplasia maligna mais comum do sistema 
endócrino e representa a maioria dos óbitos relatados entre estes tumores. O carcinoma 
papilífero de tireoide é o tipo histológico mais comum, sendo responsável pela maioria dos 
casos dos cânceres de tireoide. CITED-1 e P300, importantes genes envolvidos na regulação 
de diversos fatores transcricionais, foram evidenciados em diversos tumores, no entanto, não 
foram encontrados estudos que elucidassem seu papel nos CPT. Objetivo: O presente estudo 
teve como objetivo avaliar a expressão do RNA-mensageiro (mRNA) de P300 e CITED-1 em 
CPT. Método: Para investigar a expressão gênica de P300 e CITED-1 nos pacientes com CPT, 
foram coletadas 31 amostras de tecido tumoral e 31 amostras do tecido normal adjacente. O 
RNAm foi extraído e a quantificação foi realizada através do método de PCR em tempo real 
quantitativo. Resultados: A expressão de P300 foi semelhante em ambos os tecidos, normal 
(mediana = 0,052, IIQ = 0,094) e tumoral (mediana = 0,041, IIQ = 0,048) (p = 0,481). Em 
relação à expressão de CITED-1, a expressão foi maior nos tecidos tumorais (mediana = 0,780, 
IIQ = 0,881) em relação aos tecidos normais (mediana = 0,017, IIQ = 0,086) (p < 0,0001). 
Associação significativa foi observada entre a expressão de CITED-1 e o tamanho dos 
tumores, contudo nenhuma associação foi evidenciada entre expressão de P300 e as 
características histopatológicas dos tumores. Conclusão: A hiperexpressão de CITED-1 nos 
CPT sugere que o gene é um candidato a compor o perfil de marcadores dos CPT, e o fato de 
CITED-1 estar associado ao tamanho tumoral em tumores em estágios mais avançados, pode 
torná-lo um candidato importante como alvo terapêutico para esses tumores. 
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AVALIAÇÃO DAS CRENÇAS SOBRE PRÁTICAS PARENTAIS AO RECÉM-NASCIDO 
PREMATURO: PERSPECTIVA DAS MÃES CUIDADORAS 

PAULA LUÍSA LIMA MELO DE BARROS, ANTONIO MARCIO TEODORO CORDEIRO SILVA, 
JACQUELINE ANDRÉIA BERNARDES LEÃO-CORDEIRO, CESAR AUGUSTO SAM TIAGO 

VILANOVA COSTA, ROGERIO JOSE DE ALMEIDA  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Prematuridade é um termo atribuído ao recém-nascido com idade gestacional 
inferior a 37 semanas de gestação. Com prematuridade a família vivencia um fato paradoxal, 
no qual nascem anseios opostos ao esperado, sendo que os mesmos se tornam difíceis de 
serem compreendidos pelos profissionais da saúde. O estudo justifica-se pela necessidade de 
alcançar dados das crenças sobre as práticas que norteiam o cuidar do recém-nascido 
prematuro (RNP) e seu processo de adaptação e qualidade de vida. Objetivo: Avaliar as 
práticas e crenças que norteiam o cuidar do recém-nascido prematuro na perspectiva de mães 
cuidadoras cadastradas nas Estratégias de Saúde da Família de bairros periféricos do 
município de Guanambi/BA. Método: Estudo transversal analítico com abordagem quantitativa. 
Foram entrevistadas 30 mães de prematuros atendidas na unidade de Estratégia de Saúde da 
Família do município de Guanambi/BA, entre junho a outubro de 2017. Foram incluídas mães 
de prematuros, com mais de três meses sob cuidados da família; com idade superior a 18 anos 
e que aceitaram participar do estudo. Foram utilizados um instrumento de perfil 
sociodemográfico da família e um de crenças sobre as práticas parentais. A análise dos dados 
foi realizada por meio da criação de uma planilha eletrônica e fez-se estatística descritiva por 
meio dos softwares Microsoft Excel e BioEstat 5.3. A coleta foi iniciada após aprovação do 
Comitê de Ética em Pesquisa da PUC Goiás. Resultados: As mães apresentaram uma média 
de idade de 28,8 (+7,9) anos, com variação de 18 a 46. A principal ocupação era atividades do 
lar (63,3%). Observou-se que a mãe era a principal cuidadora do filho em domicílio (36,7%). As 
mães sentiram medo ao realizar o cuidado ao RNP em domicílio (53,3%). Relataram 
interferência da família quanto ao cuidado do RN relacionada à alimentação (53,3%). As mães 
atribuíram maior significado às práticas e crenças relacionadas ao contato face a face, com 
média 8,5 (+2,6). A análise comparativa das orientações durante o período pré-natal e as 
práticas parentais revelou que as mães, orientadas durante esse período, optaram por práticas 
parentais referentes ao cuidado distal como o contato face a face. Conclusão: As principais 
práticas parentais utilizadas pelas mães foram o contato face a face, caracterizado como 
cuidado distal, influenciado pelo medo da prematuridade. A mãe é a principal cuidadora em 
domicílio, porém, sofre interferência no cuidado, principalmente relacionada à alimentação. 
Sugerem-se novas pesquisas a partir de diferentes aspectos metodológicos e culturais para 
ampliar o conhecimento sobre as práticas parentais e sua relação com a maneira de cuidar dos 
filhos prematuros em domicílio. 
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA FISIOTERAPIA CONVENCIONAL E DA OFICINA 
TERAPÊUTICA TAKKYU VOLLEY NA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL E NA QUALIDADE 

DE VIDA DE PACIENTES NEUROLÓGICOS 
HUSYS CARDOSO SOUTO, ANTONIO MARCIO TEODORO CORDEIRO SILVA, 

JACQUELINE ANDRÉIA BERNARDES LEÃO-CORDEIRO, CESAR AUGUSTO SAM TIAGO 
VILANOVA COSTA, ROGERIO JOSE DE ALMEIDA  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: A reabilitação fisioterapêutica e a oficina terapêutica Takkyu Volley são duas 
modalidades importantes para o tratamento de pacientes neurológicos. A fisioterapia 
convencional objetiva manter a independência funcional e melhorar a qualidade de vida dos 
pacientes. O Takkyu Volley é uma modalidade terapêutica de origem japonesa; trata-se de uma 
técnica provinda da adaptação esportiva do vôlei e do tênis de mesa; tem sido utilizado para 
auxiliar na reabilitação de pacientes neurológicos. Objetivo: Avaliar o impacto do tratamento 
de fisioterapia convencional e da oficina terapêutica Takkyu Volley na independência funcional 
e na qualidade de vida dos pacientes em reabilitação neurológica. Método: Trata-se de um 
estudo analítico, longitudinal, prospectivo, com 30 pacientes, realizado na Clínica Reabilitar, no 
período de junho de 2016 a novembro de 2017, em Goiânia/GO. Destes pacientes, 10 foram 
submetidos apenas à fisioterapia convencional e 20, além da fisioterapia convencional, foram 
também direcionados à oficina terapêutica Takkyu Volley. Foram aplicados três questionários: 
sociodemográfico, de qualidade de vida (SF-36v2) e Índice de Barthel. Foram realizadas 
estatísticas: descritiva e inferencial. Foi avaliado pelo o Parecer Consubstanciado do CEP da 
PUC; CAAE: 62465616.2.0000.0037; Número do Parecer: 1.876.138 Resultados: Os 
pacientes tinham média de idade de 52,4 (+16,5) anos, constituídos principalmente: de 
indivíduos do sexo masculino, que moravam com o cônjuge, com renda familiar de até um 
salário mínimo. A qualidade de vida estava mais prejudicada nas dimensões "capacidade 
funcional", "estado geral de saúde" e "dor". A oficina terapêutica Takkyu Volley sobressaiu em 
alguns itens em relação à fisioterapia convencional, inicialmente com melhores escores no 
"componente mental" e "aspecto social", e, posteriormente, no "componente físico", e 
"componente mental", "capacidade funcional", "aspecto físico", "estado geral de saúde" e 
"aspecto emocional". O índice de Barthel não apresentou diferença estatística entre as 
modalidades. Conclusão: Ambos os tratamentos tiveram resultados positivos na melhorar da 
incapacidade funcional e da qualidade de vida dos pacientes, com destaque para a oficina 
Takkyu Volley, que atingiu resultados mais expressivos. Que tais resultados possam 
sensibilizar governantes, gestores da saúde, instituições e profissionais, no sentido de não 
apenas valorizar a fisioterapia convencional, como também de reconhecer nas novas terapias 
coadjuvantes, ferramentas preciosas na reabilitação de pacientes neurológicos. 
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AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA: PROVA BRASIL INTERFACES COM CONTEXTO 
ESCOLAR 

NILVA FERREIRA BATISTA ARANTES, MARIA CRISTINA DAS G. D MESQUITA  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Avaliação é alvo de Organismos Internacionais conforme o ideal Neoliberal e o 
Brasil legaliza esta política. Para Sobrinho (2003), o campo da avaliação é conflituoso pela sua 
força política e ideológica. É preciso entender os desdobramentos da avaliação em diferentes 
dimensões. Nesse sentido, buscamos entender as interferências da Prova Brasil na prática do 
diretor escolar. Trata-se de uma política pública, que demanda recurso financeiro, sendo 
prioridade na agenda educacional. Objetivo: Identificar, interpretar e analisar quais as 
implicações, os desdobramentos da Prova Brasil, nas escolas da rede pública estadual, a partir 
da prática do diretor/gestor do Ensino Fundamental, bem como os impactos da gestão para o 
alcance dos resultados esperados. Método: A pesquisa ancora-se no materialismo histórico 
dialético. Trata-se de uma pesquisa quantiqualitativa e empírica com técnicas investigativas 
como pesquisa bibliográfica, análise documental, questionários semiestruturados. Para esta 
pesquisa buscamos teóricos tais como: Afonso (2000), Freitas (2012), Saviani (1994), Sobrinho 
(2008), Torres (2000), entre outros. Passos metodológicos: aprofundamento dos estudos 
teóricos; análise da legislação em vigor referente à avaliação em larga escala; estudos das 
contas públicas em relação ao investimento para a realização da Prova Brasil; aplicação de 
questionário; Relatórios Parciais, Artigos e Dissertação. Resultados: Este estudo encontra-se 
em andamento. Foi realizado o levantamento bibliográfico e a coleta documental necessário à 
concretização da pesquisa. Ao proceder o levantamento do conhecimento a respeito do tema, 
constatamos que há muita produção que aborda a Prova Brasil do ponto de vista do professor. 
Esse fato direcionou nossa pesquisa com recorte no diretor/gestor escolar. A estrutura da 
dissertação encontra se em fase de construção desdobrando em três capítulos, fora as parte 
introdutórias e considerações. A pesquisa empírica já foi realizada e em fase de tabulação dos 
dados. A amostra da pesquisa são os diretores de 12 escolas da rede estadual e do 9º ano do 
Ensino Fundamental, cobrindo sete regiões da metrópole goiana. Conclusão: Os estudos 
teóricos indicam que a avaliação em larga escola é uma política educacional sustentada pela 
lógica neoliberal. Os dados coletados não foram analisados, impossibilitando responder o 
objetivo geral, porém estudos parciais indicam o custo desta política. O valor investido nos 
Exames da Educação Básica/2017 alcançou R$ 1.032.409.643,06 e representa o percentual de 
74,44% do orçamento total do Inep. A Prova Brasil concentra 18,14% desse percentual. 
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AVALIANDO A QUALIDADE DO SERVIÇO EM UM HOSPITAL ONCOLÓGICO DE GOIÁS, 
UTILIZANDO ESCALA SERVQUAL. 

LEONARDO LOPES DE MORAES, SOLANGE DA SILVA  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: A Engenharia de produção na sua amplitude de estudos, busca solucionar 
problemas como estes, de forma de gerenciar os recursos disponíveis, e apresentar soluções 
dinâmicas, visando otimizar a qualidade do serviço prestado, com o auxilio de ferramentas, 
levantando variáveis e restrições, que impossibilitem a execução da missão, assegurando o 
deleite dos seus usuários. Diante do exposto esta pesquisa visa responder a seguinte questão: 
- Como está a qualidade do serviço do Hospital Araújo Jorge? Objetivo: Analisar a qualidade 
do serviço oferecido de um hospital oncológico do Estado de Goiás, a partir da percepção dos 
seus pacientes, familiares dos mesmos e funcionários do hospital, visando a melhoria desta 
unidade de saúde. Método: A primeira etapa será levantar os dados necessários por meio de 
questionários estruturados, no modelo survey. A escala SERVQUAL, que analisa os dados 
mensurando notas ou percepções de expectativa e realidade em relação a qualidade do 
serviço em questão, e compara o grau de satisfação gerando notas chamadas de gaps, que 
demonstram se a eficiência é satisfatória ou necessita de correção dentro das cinco dimensões 
de analise( tangibilidade, confiabilidade, responsabilidade, garantia e empatia). Assim sendo, 
quanto mais negativo esse gap, mais se distancia da nota de expectativa, apontando então um 
ponto negativo. Resultados: Espera-se que os resultados desta pesquisa possam contribuir 
para aumentar a eficiência e desempenho da prestação do serviço de saúde, apresentando 
soluções que permitam melhorias na eficiência do hospital. Conclusão: A aplicação mista do 
SERVQUAL com a regressão fuzzy, possibilitará desenvolver um método hibrido, no intuito de 
otimizar os resultados e na identificação das lacunas as quais se pretende estudar e levantar 
questões, e verificar pontos que poderiam ser descartados por serem positivos usando 
somente o SERVQUAL, tem-se utilizado muito em pesquisas deste tipo, a escala apoiada por 
outros métodos. 

Palavras-chave: Gestão de qualidade, SERVQUAL, pesquisa de satisfação 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 303 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

AVANÇOS E RETROCESSOS DAS POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL BRASILEIRA 
MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA DIAS, MARIA ESPERANCA F CARNEIRO  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Esta pesquisa objetiva apresentar uma análise das lutas, conquistas, avanços e 
retrocessos da educação infantil no Brasil nas últimas décadas do século XX. Tomaremos as 
constituições legais, como um dos documentos, que ao longo da história instituem conquistas 
via lutas democráticas, a partir dos enfrentamentos dos trabalhadores, pela garantia normativa 
em relação aos direitos de acesso e permanência das crianças pequenas no campo da 
Educação Infantil. Objetivo: Problematizar acerca da manipulação gerenciada pela política do 
atual governo e que acabou afetando vários direitos conquistados historicamente no campo da 
educação, sobretudo na Educação Infantil. Método: O trabalho tem como perspectiva 
investigativa o método dialético, possibilitando apreensão científica a partir da análise crítica 
das concepções pedagógicas expressas nas contradições socioeconômica, cultural e 
educativa. Um estudo qualitativo de natureza bibliográfica e analítica a partir dos problemas 
advindos do campo da Educação Infantil. Para essa análise, buscou-se fundamentação nos 
principais documentos oficiais e em autores como Barbosa (2008), Nunes & Corsino (2013) e 
Machado (1999). Resultados: A pesquisa apontou que, embora a Educação Infantil esteja 
enfrentando diferentes desafios e desvalorização, ainda precisa ser visibilizada e considerada 
como um campo importante que contribui significativamente na formação humana, capaz de 
promover a transformação e conscientização política dos sujeitos pertencentes a esse espaço 
pedagógico, possibilitando a sua emancipação social no processo de construção e 
transformação da sociedade. Conclusão: Nota-se que a perspectiva neoliberal vigente tem 
como projeto provocar o enfraquecimento e o desaparecimento dos movimentos sociais, 
desmobilizando as lutas dos trabalhadores por direitos essenciais à própria sobrevivência, e 
privatizar as instituições, para que o Estado se exima ainda mais das pouquíssimas 
responsabilidades financeiras que ainda possui. Entretanto, é preciso esperançar-se para o 
não findar da luta social contra essa lógica econômica arbitrária que tem provocado 
consequências. 

Palavras-chave: Políticas Educacionais Brasileira, Educação Infantil, Direitos da Criança. 
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AVANÇOS NA DIMENSÃO TÉCNICA DO CUIDAR DE PESSOAS EM MORTE ENCEFÁLICA 
NAILIN MELINA PIRES DA SILVA SEIXAS, VANESSA DA SILVA CARVALHO VILA  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: A gestão do cuidar de pessoas com diagnóstico de morte encefálica é complexa, 
pois envolve a capacidade de os profissionais de saúde lidarem com familiares e enfrentarem 
fragilidades organizacionais e assistenciais que poderão repercutir na promoção de um cuidado 
acolhedor, resolutivo e individualizado a cada paciente. Na maioria das vezes, o cuidado ao 
paciente em ME, é focado no modelo biomédico, influenciado pelo paradigma cartesiano, que o 
considera um ser sem prognóstico Objetivo: Descrever os avanços relacionados à dimensão 
técnica do cuidar de pessoas em morte encefálica na perspectiva dos profissionais de 
saúde Método: Estudo de caso interpretativo do qual participaram 22 profissionais de saúde 
intensivistas (6 médicos, 6 enfermeiros e 10 técnicos de enfermagem) que atuam em um 
hospital de referência em urgência e emergência no município de Goiânia-GO. Os dados foram 
coletados por meio de entrevista semiestruturada e a análise temática interpretativa incluiu as 
etapas de familiarização com os dados; identificação dos códigos; agrupamento dos códigos 
em núcleos temáticos; revisão dos núcleos; definição e nomeação final dos núcleos; 
elaboração da descrição e interpretação dos significados expressos sobre a experiência 
vivenciada pelos profissionais de saúde. Resultados: Foram descritos avanços relacionados 
ao estabelecimento de ações sistematizadas para agilizar o estabelecimento do diagnóstico de 
ME por meio do protocolo; o fortalecimento da relação dos profissionais com os familiares para 
comunicação do diagnóstico e para obtenção de consentimento e autorização para captação 
de órgãos, quando indicado. Foi ressaltado o papel fundamental da Comissão Intra-Hospitalar 
de Doação de Órgãos e Tecidos e Transplantes que fortaleceu as ações de educação 
permanente das equipes, que passaram a compreender o protocolo com mais segurança, e 
seriedade, principalmente frente à necessidade de maior rigor e segurança para a confirmação 
da ME. Passava, então, a ser visto apenas como um ¿corpo¿ que ocupava um 
¿leito¿. Conclusão: Os avanços favoreceram normatizar e implantar protocolos assistenciais 
para definição do diagnóstico de ME, com forte ênfase na possibilidade de captação de órgãos 
para transplante. Observou-se que os profissionais aprofundaram questões relacionadas a ME, 
para a definição precoce do diagnóstico de ME e abordagem precoce dos familiares. Apesar 
avanços na dimensão técnica, cuidar de pessoas em ME consiste em uma situação complexa 
e desafiadora para as equipes intensivistas. 

Palavras-chave: Morte encefálica, Unidades de Terapia Intensiva, Equipe de Assistência ao 
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BIG DATA E MERCADO IMOBILIÁRIO 
SARA RODRIGUES CORREA, RICARDO LUIZ MACHADO  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Big data pode ser entendido como o processo de coleta, organização e análise de 
dados. Sua utilização tem se destacado entre pesquisadores e profissionais devido à alta 
aplicabilidade em negócios de diferentes segmentos. Pela capacidade de identificar padrões, 
de auxiliar gestores no entendimento sobre o negócio, na tomada de decisões e pelas 
consequentes vantagens competitivas, torna-se interessante a aplicação do Big data no 
mercado imobiliário. Objetivo: O objetivo do trabalho é mostrar ao leitor o potencial de 
aplicabilidade do big data no mercado imobiliário e destacar as vantagens dessa 
associação. Método: Essa pesquisa constitui-se de uma revisão bibliográfica sobre o tema Big 
data e Mercado imobiliário. Será realizada consulta em periódicos e artigos disponíveis nos 
bancos de dados da Scopus e Web of Science, utilizando as palavras-chave: big data, big data 
analysis e mercado imobiliário. Além disso, se utilizará filtros delimitando os anos das 
pesquisas, considerando apenas as pesquisas dos últimos cinco anos. Serão considerados 
apenas artigos revisados por pares, em língua inglesa e de áreas afins à linha da 
pesquisa. Resultados: Os resultados esperados com o estudo é esclarecer o leitor sobre o 
estado da arte sobre o tema Big data e mercado imobiliário. Além de destacar o potencial de 
aplicação identificando o que mais tem sido estudado pela comunidade acadêmica e como 
profissionais da área tem aplicado. Espera-se conseguir demonstrar a relevância do tema e 
identificar áreas ainda não exploradas. Conclusão: Tomar decisões com base nos dados já é 
uma realidade em empresas com visão de mercado. A tendência é que cada vez mais 
empresas adotem a análise de dados afim de obterem vantagem competitiva sobre seus 
concorrentes e serem capazes de se manter no mercado tomando decisões mais assertivas. 
No mercado imobiliário não é diferente, decisões importante sobre futuros empreendimentos 
podem ser tomadas com base na análise de dados e os riscos certamente serão menores. 
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CASOS DE MINERAÇÃO DE PROCESSOS APLICADA EM PROCESSOS DE GESTÃO DE 
SUPRIMENTOS 

EDERSON SCHWAICKARDT, MARIA JOSE PEREIRA DANTAS  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Na realidade dos dias atuais, processos de negócio e dados são ativos muito 
importantes para as organizações na busca pelo diferencial competitivo. A mineração de 
processos busca vincular as áreas de gerenciamento de processos e a ciência de dados, 
possibilitando descobrir os processos reais realizados nos sistemas informatizados, identificar 
desvios e fraudes nos processos e ainda gerar ideias para melhorar os processos executados 
nas organizações. Objetivo: Esta pesquisa possuiu dois objetivos, o primeiro é identificar 
casos onde a Mineração de Processos foi aplicada na área de suprimentos e o segundo é 
gerar uma caracterização deste, descrevendo aspectos, como os métodos e técnicas 
aplicadas, ferramentas, sistemas e outros. Método: O método aplicado foi o de revisão de 
literatura. No processo de pesquisa, as palavras chaves pesquisadas foram: ¿process mining¿, 
¿workflow mining¿, ¿supply chain¿, ¿purchase process¿, ¿procurement process¿ e seus 
similares em língua portuguesa. As pesquisas se concentraram nos mecanismos de buscas 
(Google Scholar, Science Direct, Portal de Periódicos da CAPES e site 
www.processmining.org/publications/start ). Resultados: Foram identificados 10 casos, 
relatados no período de 2002 a 2017. A quantidade de casos de estudos, apesar de restrita, 
nos permitiu identificar trabalhos científicos em que se analisaram vários conjuntos de dados 
na área de suprimentos, seja numa perspectiva interna da organização ou ampliando para 
outros atores da cadeia de suprimentos. Os algoritmos mais utilizados foram de mineração 
heurística e fuzzy, na ferramenta ProM, e o sistema mais frequente no qual se buscou os logs 
foi o ERP SAP. É interessante notar que a técnica tem sido colocada à prova como ferramenta 
de auditoria. A abordagem de auditoria utilizando mineração de processos mostrou vantagens, 
como capacidade de auditar toda a população de casos e alta eficácia de 
detecção. Conclusão: A análise dos casos de estudo demonstrou que a mineração de 
processo é eficaz, seja na identificação dos processos reais realizados nas organizações, na 
comparação desses processos extraídos através dos logs de sistemas informatizados com 
modelos de referência, internos e externos, para identificação de desvios ou fraudes, ou ainda 
apoiando a melhoria contínua destes processos. 
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CIDADES CRIATIVAS E EMPREENDEDORAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE GOIÁS: 
UMA RUPTURA PARA NOVOS CAMINHOS 

JULIANO DE CASTRO SILVESTRE, ALINE TEREZA BORGHI LEITE  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Cerca de 25% de pequenos e médios municípios goianos, segundo estudos da 
FIRJAN (2018), não possuem arrecadação própria suficiente para manter os seus serviços 
básicos . Emprego e renda nestes municípios é quase nula, o qual afeta diretamente a 
população destas localidades. A consequência é aumento do fluxo migratório para regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas aumentando a demanda por serviços públicos como 
saúde, educação, trabalho, segurança e transporte. Objetivo: Estimular o empreendedorismo 
cultural e turístico nestas regiões de acordo com suas vocações econômicas e regionais; 
Desenvolver espaços criativos nestas localidades a partir das escolas de ensino fundamental; 
Difundir as políticas públicas culturais existentes em Goiás Método: A metodologia será 
bibliográfica e documental buscando referenciais em órgão de pesquisa nacional (IBGE) e 
estadual (IMB ¿ Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos), por meio 
do Painel das Profissões. Coleta de dados no portal do Microempreendedor Individual e 
estudos da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro - FIRJAN sobre Economia 
Criativa e Arrecadação Própria dos Municípios brasileiros. Referenciar nas autoras Saskia 
Sassen e Ana Carla Fonseca Reis estudiosas do tema cidades globais e Economia da Cultura 
e Desenvolvimento Sustentável, respectivamente. Resultados: Esta pesquisa fez um recorte 
em cinco cidades goianas em diferentes mesorregiões do estado e que apresentassem algum 
empreendimento cultural e artístico: Alto Paraíso (Norte); Pirenópolis (Leste); Nova Veneza 
(Centro); Piracanjuba (Sul) e Goiás (Nordeste). Dados da CBO (Classificação Brasileira de 
Ocupações) referente a 2015 no código 2621 ¿ Produtores Culturais ¿ não foram encontrados 
nenhum registro profissional nestas localidades pesquisadas apesar de existir atividades e 
ações criativas desenvolvidas nestes municípios . A profissão de Produtor Cultural, segundo o 
Ministério da Educação tem a finalidade de produzir, organizar e promover eventos, projetos e 
produtos artísticos e culturais, esportivos e de divulgação científica. Conclusão: A 
profissionalização da cultura não é o único caminho para o desenvolvimento regional, mas se 
constitui um importante apoio na disseminação da arte e da cultura como fomentadores de 
empregos, valorização profissional, mitigação dos fluxos migratórios e elevação de impostos 
por meio das atividades produzidas nestas cidades. À medida que estes empreendimentos 
culturais e artísticos tornarem-se uma alternativa viável de emprego e renda, a tendência é 
criação de ambientes inovadores nestas cidades 
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CONSTRUÇÕES E CRISES DA DEMOCRACIA VENEZUELANA: 1958-2013 
DENINSON ALESSANDRO FERNANDES AGUIRRE, THAIS ALVES MARINHO  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Tratar da democracia venezuelana é ter que retomar um processo histórico 
marcante na sua historiografia; o Pacto de Punto Fijo, assinado em 1958, e tendo seu fim em 
1998 com a ascensão de Chávez ao Governo venezuelano, no qual organizou uma República 
sob o sistema democrático constitucional e representativo. Em meio a crises políticas, 
econômicas e sociais, a democracia na Venezuela tornou-se alvo de especulações e críticas 
acusando-a de romper a ordem democrática. Objetivo: Fazer uma análise histórica da 
democracia venezuelana partindo do ano de 1958, visto que, no contexto historiográfico, marca 
o início da estabilidade democrática e política firmada por meio do Pacto de Punto 
Fijo. Método: Este trabalho crê que o estudo será melhor desenvolvido a partir de uma 
pesquisa qualitativa, pois este é o modelo que mais aprofunda o conhecimento de um 
determinado tema. O método histórico também propiciará a compreensão dos processos de 
construção da democracia na Venezuela, buscando dialogar, também, com o método 
comparativo. No que se refere aos procedimentos técnicos, pretende-se realizar uma pesquisa 
de cunho bibliográfico (fontes secundárias): livros, artigos científicos, jornais, sites e outras 
fontes de pesquisa. No que concerne à abordagem metodológica, cogita-se o uso do método 
hipotético-indutivo. Resultados: Os resultados esperados por meio da pesquisa deste trabalho 
é a de buscar compreender os processos históricos na formação da democracia venezuelana 
durante o pacto de punto fijo, além do seu desgaste durante o governo bi partidarista, 
juntamente com a análise da qualidade democrática durante o governo Chávez e 
Maduro. Conclusão: Embora o trabalho esteja em andamento, a conclusão a que se espera 
chegar é a de analisar a formação do processo democrático venezuelano e a sua qualidade 
democrática durante o Governo Chávez e do primeiro Governo de Maduro. 
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CORRELAÇÃO ENTRE DESVANTAGEM VOCAL E QUALIDADE DE VIDA DE CANTORES 
POPULARES 

CHRISTINA GUEDES DE O. CARVALHO, MAYSA FERREIRA MARTINS RIBEIRO  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Os modelos atuais de atenção à saúde valorizam a investigação da 
autopercepção de indivíduos sobre sua saúde e qualidade de vida . Em relação ao cantor 
disfônico, deve se valorizar a autopercepção de suas queixas e mensurar o impacto da 
desvantagem vocal em sua vida, bem com sua percepção de qualidade de vida. Nesse sentido, 
deve se aplicar protocolos de autoavaliação específicos para voz cantada e para investigar sua 
qualidade de vida por meio de instrumentos específicos e genéricos. Objetivo: Investigar a 
correlação entre o índice de desvantagem vocal e a qualidade de vida de cantores 
populares. Método: Estudo Transversal analítico. População constituída por cantores 
populares que atuam na cidade de Goiânia, Goiás, Brasil. Foram realizadas entrevistas com 
aplicação dos instrumentos World Health Organization Quality of Life-bref (WHOQOL-bref), 
Índice de Desvantagem para o Canto Moderno (IDCM) e questionário de perfil 
sociodemográfico e profissional de cantores populares. Foram incluídos cantores populares de 
ambos os sexos e com idade entre 18 e 60 anos; com ou sem queixas vocais; cantores 
profissionais e não profissionais, que cantam qualquer gênero da música popular. Foram 
excluídos aqueles com tempo de atuação inferior a um ano e os que atuavam, exclusivamente, 
como coralistas ou em grupos vocais. Resultados: Amostra composta por 206 participantes. 
Houve correlação negativa, significante e predominantemente fraca entre o IDCM e o 
WHOQOL-bref. Menor desvantagem vocal foi correlacionada à melhor qualidade de vida de 
cantores populares. Escores do WHOQOL-bref: 68,78; 70,13; 69,34 e 60,82 para . domínios 
Físico, Psicológico, Relações Sociais e Meio Ambiente, respectivamente. Os escores revelam 
médias mais próximas de 100, o que sugere percepção de melhor qualidade de vida e saúde. 
Escores do IDCM: 8,96; 6,02 e 10,90 para as subescalas Incapacidade, Desvantagem e efeito, 
respectivamente, e 25,88 para o total. Cantores com renda mais alta, idade acima de quarenta 
anos e ausência de queixas vocais apresentaram maiores escores no WHOQOL- bref e 
IDCM. Conclusão: Esse estudo indica a importância de se considerar a complexidade, a 
multidimensionalidade e a subjetividade do ser humano no constructo da qualidade de vida e 
evidencia a necessidade de ações, em atenção à saúde de cantores populares, com 
abordagem na promoção à saúde geral e na prevenção de doenças, por parte da 
Fonoaudiologia e demais áreas da saúde. 
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CORRELAÇÃO ENTRE SINTOMAS OSTEOMUSCULARES E QUALIDADE DE VIDA DE 
PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 

GEYSE CHRYSTINE PEREIRA SOUZA FERNANDES, ROGERIO JOSE DE ALMEIDA  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: O ritmo acelerado da produção capitalista e os efeitos das condições laborais 
determinam, muitas vezes, prejuízos à saúde do trabalhador. Com isso, é evidente o 
aparecimento, cada vez maior, de doenças relacionadas diretamente ao trabalho, afetando a 
saúde física e mental do profissional (ANDRADE, 2014). Entre as doenças que mais acometem 
o trabalhador, estão as lesões musculoesqueléticas, que podem interferir na Qualidade de Vida 
(QV) de forma temporária ou definitiva (COSTA; FLAUSINO, 2015). Objetivo: Analisar as 
influências de problemas osteomusculares na Qualidade de Vida de professores do ensino 
fundamental da rede pública da cidade de Guanambi/BA. Método: Trata-se de estudo 
transversal analítico. A pesquisa foi realizada com professores do ensino fundamental que 
pertenciam ao quadro de servidores do município de Guanambi/BA. Foi elaborado um 
questionário sociodemográfico ocupacional. Também foi aplicado o Questionário Nórdico de 
Sintomas Osteomusculares e o instrumento de avaliação da Qualidade de Vida: o WHOQOL-
Bref. As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do pacote estatístico SPSS 24. 
Para a comparação dos escores utilizou-se os testes de Mann-Whitney e/ou Kruskal-Wallis. 
Fez-se a correlação de Spearman a a fim de verificar a relação dos sintomas osteomusculares 
com a QV. Em todas as análises, foi adotado um nível de significância de 5% (p < 
0,05). Resultados: Dos 52 indivíduos, um total de 84,6% apresentou queixa em uma ou mais 
de uma parte do corpo. Há relação significativa entre o afastamento e o nível de escolaridade 
(p = 0,04): os indivíduos que possuíam pós-graduação apresentaram menor escore de 
afastamento do que os que tinham ensino superior. Quanto maior o cansaço no trabalho (p = 
0,04), maior o escore de afastamento por problemas osteomusculares. Os aspectos da 
Qualidade de Vida têm relação direta quando os professores que afirmaram haver tido 
afastamento do serviço por problemas osteomusculares apresentaram escores inversamente 
proporcionais quanto à percepção da própria Qualidade de Vida (r = -0,31; p = 
0,03). Conclusão: Há relação inversamente proporcional entre a Qualidade de Vida e os 
sintomas osteomusculares. Frisa-se que a Qualidade de Vida geral e o domínio físico foram 
associados de forma inversa em todos os resultados do Questionário Nórdico. Estes revelam 
uma conexão negativa entre os sintomas osteomusculares e a qualidade de vida. Assim a 
pesquisa possibilita evidenciar que os sintomas osteomusculares afetam diretamente a 
Qualidade de Vida dos professores municipais do ensino fundamental de Guanambi. 
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CURA DE UM PARALÍTICO EM UM SÁBADO 
MASATOSHI SATO, DEYLLA NARA GARCIA MANJELA CORDEIRO  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Jesus cura paralítico no tanque de Betesda, num dia de sábado. Ele ordena ao 
doente: ¿Levanta-te, toma o teu leito e anda¿ João 5,8. As autoridades judaicas, questionam o 
recém curado ¿Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito¿ v.10. Esta cura gera um 
conflito entre Jesus e os judeus. Jesus conclui que Deus é seu Pai e Ele é o Filho de Deus. 
Assim como seu Pai trabalha agora, assim o Filho também trabalha. Esse episódio motiva o 
tema deste trabalho. Objetivo: Este escrito visa apresentar as interpretações sobre a lei do 
Sábado; a dos rabinos, baseada na tradição dos anciãos, e a de Jesus. Os judeus visavam a 
prática rigorosa e aplicação restrita da lei, e Jesus, interpretava a lei segundo o aspecto 
humano de misericórdia dentro da vontade de Deus. Método: O estudo se baseia 
fundamentalmente na pesquisa bibliográfica, utilizando o Novo Testamento Grego, Interlinear 
Grego-Português, Léxico Grego Analítico, Dicionário Exegético Grego. Será feita a pesquisa no 
original, consultando comentários exegéticos no contexto social religioso. Resultados: Este 
escrito evidencia as duas linhas de interpretação e prática na observância do sábado, dos 
religiosos judeus e de Jesus. Oferecer duas linhas antagônicas que findam em resultados 
trágicos, a morte de Jesus e o desfecho do judaísmo do Templo. A morte de Jesus resultou na 
sua ressurreição, que é uma mensagem de salvação para a humanidade. Conclusão: Tem 
como conclusão apresentar duas atitudes religiosas, uma que oprime e outra que salva. Uma 
que fundamenta na interpretação e aplicação estrita da lei de maneira inflexível e outra que 
traduz dentro da lei do amor, considerando o bem estar humano. Crê-se que ao refletir nestas 
duas maneiras de traduzir as Sagradas Escrituras é o caminho para minimizar as 
desigualdades religiosas. 
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DA CONSTITUIÇÃO DO MÉTODO LÓGICO-HISTÓRICO DE VYGOTSKY AO 
EXPERIMENTO DIDÁTICO-FORMATIVO EM DAVYDOV 

ELIANE SILVA, JOSE CARLOS LIBANEO  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Exame do percurso estabelecido por Vygotsky entre o Experimentalismo na 
Pesquisa e o campo científico e metodológico constituído por ele e seus colaboradores nas 
investigações experimentais que vão se realizando a partir da Psicologia Soviética Marxista, 
configurada nas décadas de 1920-1930 na Rússia da URSS. Pretende-se compreender como 
Vygotsky propõe o método lógico-histórico e na sequência parte-se para a discussão do 
Experimento Didático-Formativo sistematizado por Davydov. Objetivo: - Pesquisar o processo 
histórico pelo qual Vygotsky contribuiu para a construção da Psicologia Soviética Marxista. - 
compreender a superação do Experimentalismo mediante a proposição do método lógico-
histórico. - estudar o Experimento Formativo como método orientado ao desenvolvimento da 
criança. Método: O estudo decorreu de pesquisa bibliográfica e realizou-se no sentido de 
investigar as seguintes questões-problemas: se Vygotsky foi experimentalista que caminhos 
este cientista percorreu até a construção do método lógico-histórico fundado no materialismo 
histórico-dialético? O que pretendia Vygotsky com a criação do método lógico-histórico? O 
experimento didático-formativo, sistematizado por Davydov, é um procedimento metodológico 
ou de ensino? Resultados: Quando surgem os primeiros trabalhos de Vygotsky, e seus 
colaboradores, o Experimentalismo marcava a Psicologia Científica nos anos 1920-1930. Pelas 
pesquisas realizadas por Vygotsky, ao longo de sua produção científica, constata-se que este 
cientista esteve em consonância com o seu tempo. Deslocá-lo desta realidade concorreria para 
desfigurá-lo. Mas, a ¿amplitude de seu conhecimento permitiu-lhe criar uma teoria psicológica 
com raízes profundas na cultura russa e soviética¿. Neste contexto se inserem o método 
lógico-histórico e, decorrentemente, o experimento didático-formativo, orientados ao 
desenvolvimento do escolar por intermédio dos processos educativo e de 
ensino. Conclusão: Método lógico-histórico - diferencia análise de processos do estudo de 
objetos; explica problemas no lugar de descrevê-los; atenta-se aos problemas do 
comportamento humano que não podem ser tratados como coisas fossilizadas. Experimento 
didático-formativo - método de investigação, de educação e ensino que impulsiona o 
desenvolvimento das crianças, formando nelas um novo nível de capacidades mentais. 
Investiga o desenvolvimento da criança nos processos de ensino em contexto escolar. 

Palavras-chave: Vygotsky, Método Lógico-Histórico, Davydov 
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DA MOBILIDADE A IMOBILIDADE AO ACESSO ESCOLAR NO ARRANJO URBANO: 
ALUNOS CEJAAI 

SANDRA CRISTINE TORIBIO DE SENA, PEDRO ARAUJO PIETRAFESA  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Distinguir as estratégias que os alunos adotam no sentido da permanência na 
escola, no tocante à conjuntura no que diz respeito ao seu traslado casa/escola, escola/casa 
tendo como intuito entender os problemas que levam os alunos a assumirem tais estratégias, 
diante do cenário configurado, é, respectivamente, objeto e foco do presente 
estudo. Objetivo: O presente artigo versa sobre a Mobilidade Geográfica do Aluno 
Trabalhador, pois motivados pelos problemas de mobilidade urbana presentes na vida 
cotidiana dos alunos que moram na cidade de Goiânia - Goiás. Método: A dada pesquisa é de 
cunho teórico, através do levantamento bibliográfico existente sobre o assunto. A metodologia 
adotada é de natureza quantitativa, por meio de entrevista, utilizando um questionário 
estruturado. Será realizado um estudo exploratório para a coleta de informações e dados 
dentro do ambiente a ser pesquisado. Para enfrentar os desafios e a complexidade da 
mobilidade urbana, é possível utilizarse de algumas ferramentas para avaliar e caracterizar os 
planos realizados nas cidades. Pode-se citar como uma destas ferramentas, a lei Federal nº 
12.587/2012, conhecida como ¿Lei da Mobilidade¿. Esta lei regulamenta a gestão da política 
de mobilidade nas cidades brasileiras. Resultados: Com o advento da industrialização no 
Brasil, mesmo que tardia, após a metade do século passado, fez com que o país deixasse de 
ser um país rural e passasse a ser uma nação intensamente urbanizada. Para Erika Cristine 
Kneib, o goianiense só vai adotar o uso da bicicleta a partir do momento que houver uma 
malha de ciclovias. O aluno da EJA vive em seu dia a dia uma lutuosa realidade entre o fato de 
trabalhar e estudar? Esse é um questionamento que tem se feito ouvir em movimentos sociais 
em nosso país visto que os jovens e adultos vivem o dilema entre sobreviver sem estudos ou 
buscar neles a alternativa de uma vida mais digna possível. Conclusão: De acordo com as 
informações mencionadas até a presente data, fica concluído que as condições para ser 
utilizado o transporte que dá acesso a escola, são mínimas deficitárias e as condições 
socioeconômicas dos alunos ajudam a agravar a situação quanto ao acesso à escola. A falta 
de conscientização dos estudantes em relação mobilidade urbana, também é um fator que 
colabora para a não efetivação do projeto, para que se cobrem do poder executivo a efetiva 
implantação do projeto de mobilidade na cid 

Palavras-chave: efeito-bairro, jovens-decisões, escola-mobilidade 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 314 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

DAS CARACTERÍSTICAS CONTEMPORÂNEAS E CONDIÇÃO PÓS-MODERNA DO 
BAIRRO: ESTUDO DE CASO DO SETOR BUENO EM GOIÂNIA 

RODOLFO ALVES DE FARIA DE ALMEIDA, SANDRA CATHARINNE P RESENDE, 
LEONARDO GUERRA DE R GUEDES  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: A partir do estudo morfológico, é possível verificar importantes relações entre a 
condição ambiental em que vive a sociedade as interações entre esta e o espaço em que vive. 
A pesquisa tratou de coletar dados relativos à formação, ocupação e uso do Setor Bueno, 
tendo em vista a condição em que a população vive e como ela se relaciona com a cidade 
contemporânea. Foram realizados levantamentos de dados para a análise da área e, por fim, 
formulado um diagnóstico da transformação urbana do bairro. Objetivo: Este trabalho objetiva 
desenvolver uma análise urbana do Setor Bueno, pela confecção de mapas temáticos, 
identificando o processo de ocupação do solo ao longo dos anos, o sistema viário, as 
influências da legislação urbanística e, por fim, analisar a condição urbana do 
bairro. Método: Para a realização da pesquisa foram elaborados mapas que possibilitassem 
avaliar a qualidade ambiental do Setor Bueno e a percepção dos moradores e usuários. 
Inicialmente, foi realizada a pesquisa dos dados históricos do bairro e leitura da legislação 
urbanística a fim de caracterizar o crescimento urbano, tendo em vista a análise urbana 
proposta por Panerai (2006) acerca dos elementos urbanos de indução ou inibidores do 
crescimento urbano. Também foi possível avaliar e caracterizar o tipo de tecido urbano do 
Setor Bueno. O mapa de uso do solo também foi importante por caracterizar área de estudo 
em quatro partes distintas conforme o uso e ocupação, além da análise da qualidade 
ambiental. Resultados: Após a análise urbana do Setor Bueno, foram realizadas entrevistas, 
para que a percepção dos os moradores permitissem verificar as transformações do bairro 
constatando o mapeamento realizado. As declarações das pessoas que vivem no setor 
encaixam perfeitamente na estrutura urbana física do bairro, quanto à paisagem urbana. Os 
moradores enfatizam que os problemas existentes ocorrem principalmente pelo sistema viário 
que não suporta a quantidade de fluxo intenso em determinados locais principalmente nos 
principais eixos viários, uma vez que o bairro articula a parte central da cidade à Região 
Sudoeste.Também foi possível perceber que o bairro é dividido em partes que se distinguem 
entre si , tornando-se uma centralidade importante em Goiânia. Conclusão: Através dessa 
pesquisa, foi possível compreender os processos de formação de uma cidade contemporânea, 
sendo também um reflexo da vida cotidiana das pessoas. Por esta razão e outras conclui-se 
que o Setor Bueno possui todas as características de um bairro contemporâneo e a vidas das 
pessoas que habitam nele funciona em volta de uma condição pós-moderna que se reflete no 
espaço físico em todas as escalas da cidade. 

Palavras-chave: Desenvolvimento Territorial, Transformações Urbanas, Urbanismo 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 315 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

DE BANTUS A IORUBÁS: IRMÃOS, IRMANDADES E A LUTA PELA LIBERDADE NO 
SERTÃO DOS GOYASES NO SÉCULO XVIII. 

ROSINALDA CORREA DA SILVA SIMONI, THAIS ALVES MARINHO  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Introdução O processo diaspórico vivenciando pelos africanos em terra brasileira é 
tema de pesquisas que abrangem todas as áreas de humanas. Compreender o processo que 
envolveu essa diáspora é desafio até para os intelectuais africanos que até há pouco tempo 
nem eram considerados pelos acadêmicos norte americanos e ingleses, os que mais 
escreveram e escrevem sobre esse processo, talvez porque fossem os grandes fomentadores 
do tráfico para este continente. Objetivo: Objetivo Geral: Investigar a presença dos Iorubás em 
Goiás no período colonial (fim do século XVIII - inicio do século XIX), buscando identificar os 
traços culturais e religiosos introduzidos na capitania dos Goyases, por essa etnia, nas festas 
da irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Método: Metodologia : A metodologia utilizada se 
baseará no levantamento bibliográfico e sobretudo documental nos arquivos do Museus de 
Goiás (dentre eles da Boa Morte e Museu das Bandeiras, Goiânia (MUBAM); nos Arquivos Frei 
Simão Dorví, Arquivo da Arquidiocese de Goiás e arquivo da Prefeitura municipal de Goiás, 
além dos arquivos da Diocese de Goiânia. Em si tratando do material arqueológico resgatado 
na Fonte da Carioca, a pesquisa será feita após aceite do IPHAN no núcleo de pesquisa em 
Arqueologia da UEG (NARQ), Unidade Cora Coralina de Cidade de Goiás. As etapas desta 
pesquisa se dividiram em: 1. Levantamento de dados documentais e iconográficos 2. Análise 
do material arqueológico 3. Compilação dos dados 4. Produção dos 
artigos: Resultados: Resultados Esperados: Encontrados rastros da presença dos Iorubás em 
Goiás. Mapeados os grupos étnicos que adentraram o sertão dos goyases durante o período 
pesquisado; Analisar a influência dos Iorubá na Irmandade Negra através das memórias e 
documentos pesquisados. Partindo desta documentação, a pesquisa em questão pretende 
discorrer sobre a cultura Iorubá buscando sua participação, ainda praticamente desconhecida, 
dentro da irmandade. A intenção é de compreender o papel social da irmandade como 
aglutinadora étnica, mapeando quanto de suas práticas culturais e religiosas foram 
preservadas, mesmo que de forma ressignificada, dentro dos festejos, típicos do catolicismo 
popular, em homenagem aos santos negros naquele período. Conclusão: Conclusões A 
pesquisa está na fase inicial até o momento dentre os documentos levantados sobre o período 
e o grupo em questão, ficou evidente que o principal desafio desta pesquisa será mapear os 
Iorubás não porque os mesmos não aparecem nos documentos encontrados mais pela 
diversidade de nomes agregados a esse grupo; que no sertão dos Goyases eram classificados 
como ( Nagôs, Jejes, Iorubás, Ketu, negros da Costa). 

Palavras-chave: Iorub¿¿¿, Irmandades Negras, sincretismo religioso 
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DEFICIÊNCIAS APONTADAS NOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO EM OBRA DE 
SANEAMENTO BÁSICO. 

VIVIANE VAZ MONTEIRO, SOLANGE DA SILVA, FELIPE CORREA VELOSO DOS SANTOS  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Uma das prioridades de qualquer população deve ser o atendimento por sistema 
de abastecimento de água, em qualidade e quantidade adequadas. As melhorias resultantes 
na implantação e na ampliação do sistema de saneamento básico vão desde a saúde da 
população até o orçamento da União. De acordo com a FUNASA (2011) as ameaças à saúde 
pública estão interligadas a fatores urbanos e rurais que podem ser minimizados ou eliminados 
com o uso adequado dos serviços de saneamento. Objetivo: Este trabalho foi elaborado 
considerando a falta de qualidade na elaboração e execução dos projetos de saneamento 
demonstrando pontos a melhorar nas execuções das obras de saneamento, de forma a 
minimizar os prazos e otimizar os custos, gerando viabilidade técnica 
econômica. Método: Trata-se de uma pesquisa aplicada, na qual foi retratada apontamentos 
de deficiências nos projetos básicos e executivos da obra de saneamento no Município de 
Aparecida de Goiânia. Inicialmente foi feito um levantamento qualitativo e quantitativo através 
de publicações sobre o tema escolhido, com a finalidade de conhecer as tendências teóricas 
existentes, identificando as ideias relacionadas ao assunto. Foi realizado também, o estudo de 
caso da obra em questão buscando analisar projetos que mostram as deficiências. O recurso 
técnico adotado consistiu numa análise de registros e documentos, tendo por finalidade 
verificar os dados concretos da real situação na obra. Resultados: A obra de ampliação do 
abastecimento de água no município de Aparecida de Goiânia apresentou necessidade de 
adequação orçamentária nos primeiros meses de execução dos serviços. Após a retomada dos 
serviços, verificou-se a não necessidade de se recalcar água para regiões antes previstas. 
Uma provável causa de deficiência na planilha orçamentária, que resultou na necessidade de 
adequação da mesma, foi o uso de um projeto básico incompleto para cálculo do custo da 
obra. Porém, considerando que a concessionária licitou apenas uma parte do projeto básico, e 
utilizou um projeto básico completo, constata-se um aspecto em desacordo com a Lei n° 8.666, 
diz que o projeto básico deve identificar todos os seus elementos constitutivos com 
clareza. Conclusão: Nesta pesquisa foi constatado que alguns problemas, que surgiram na 
obra de abastecimento de água, foram impulsionados, ainda que na fase inicial, por brechas na 
própria legislação sobre licitações. Para questões como, por exemplo, execução parcelada de 
obra, ou elaboração de projeto executivo, existem exigências que são acompanhadas de 
ressalvas pouco esclarecedoras, permitindo interpretações subjetivas por parte da contratante 
e da executora. 
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DESENVOLVER UM APLICATIVO PARA DISPOSITIVO MÓVEL QUE ANALISARÁ 
IMAGENS MICROSCÓPICAS PARA QUANTIFICAÇÃO DA INFECÇÃO DE MACRÓFAGOS 

POR LEISHMANIAS 
CRISTIANO ALVES DE SOUSA, CLARIMAR JOSE COELHO  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: A contagem manual de leishmanias em lâminas de microscopia é uma tarefa 
típica na rotina laboratorial. No entanto, a contagem manual está propensa a erros de 
interpretação e amostragem. Diante deste contexto, este projeto visa responder a seguinte 
questão: ¿É viável desenvolver um aplicativo móvel capaz de fazer a segmentação e contagem 
automática de macrófagos e leishmanias a partir de imagens de microscopia, em um intervalo 
tempo menor comparado à contagem convencional?¿¿¿ Objetivo: Desenvolvimento de 
aplicativo móvel nas plataformas ¿Android e IOS¿ capas de fazer os cálculos e apresentar os 
resultados com acerto de 95%, comparados aos resultados obtidos pela contagem manual por 
especialistas, em um intervalo de tempo menor comparado à contagem 
convencional Método: Revisões Sistemáticas acuradas sobre os seguintes temas: Estudo do 
algoritmo robusto capaz de lidar com a alta variabilidade de formas e texturas para o cálculo 
automático da taxa de infecção por Leishmania; Levantamentos bibliográficos abordando os 
conceitos da área de processamento de imagens; Digitalização dos objetos de estudo; 
Levantamentos bibliográficos sobre desenvolvimento para aplicativos móvel nas plataformas 
Android e IOS; Testes e avaliação do aplicativo móvel utilizando emuladores nas duas 
plataformas Resultados: Resultados esperado com o aplicativo: Espera-se um resultado de 
acerto de 95%, comparado aos resultados obtidos pela contagem manual por especialistas, em 
um intervalo de tempo menor comparado à contagem convencional e ainda uma redução do 
prazo para obter o resultado, uma vez que com o aplicativo instalado os técnicos da área de 
saúde poderão processar a imagem no próprio dispositivo móvel. Com isso o aplicativo poderá 
ajudar principalmente em regiões de difícil acesso. Conclusão: A utilização de dispositivos 
móveis e inteligência computacional já é uma realidade em saúde, e sua aplicação neste 
trabalho reside na lacuna quanto ao seu uso em resultados diagnóstico automatizado e 
desempenho em menor período de tempo quando comparado ao processo manual de 
contagem automática de macrófagos e leishmanias permitindo o uso do sistema por diferentes 
profissionais da área da saúde e procurando melhorar a qualidade do atendimento e da saúde 
da população. 
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FATORES DE RISCO EXISTENTES NAS RELAÇÕES ENTRE PAIS E FILHOS EM 
FAMÍLIAS BRASILEIRAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

KARINE DUTRA MESQUITA NALINI, SEBASTIAO BENICIO DA COSTA NETO  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: É crescente a preocupação com as interações familiares, sobretudo as relações 
entre pais e filhos. Considerando a família um espaço de relações sociais em uma perspectiva 
interacionista e contextualista (Gauy, 2003), faz-se urgente a busca de alternativas para o 
controle e diminuição de suas vulnerabilidades. O estudo sobre este quadro traz a necessidade 
da compreensão sobre quais são os fatores de risco existentes nas relações entre pais e filhos 
nas famílias brasileiras da atualidade. Objetivo: Objetivou-se a elucidação dos fatores de risco 
identificados nos artigos publicados entre os anos de 2013 à 2017 que funcionam como 
preditores de relações familiares conflituosa, no que pesem as relações entre pais e 
filhos. Método: A revisão sistemática da literatura, é baseada na importância de considerar 
estudos já validados. Dois Juízes participaram da análise e seleção das 18 publicações 
consideradas. Realizada no Portal CAPES/MEC, entre outubro/novembro de 2017. Os 
descritores foram: relacionamento familiar / Family relationship, família brasileira/brazilian family 
e fatores de risco/risk factors. Os critérios para inclusão: publicações entre 2013 ¿ 2017; 
revisados em pares; completos; no idioma inglês, português ou espanhol; que falassem de 
família brasileira e de conflitos entre pais e filhos/cuidadores. Os critérios de exclusão: artigos 
duplicados e artigos de revisão sistemática. A análise qualitativa dos dados recebeu descrição 
vertical e horizontal. Resultados: Uma categorização de fatores de risco foi elaborada, a 
saber: diagnóstico de patologias, violência psicológica, violência física, comportamento 
antissocial/delinquência, limitações, influência do ambiente social, ausência de repertório para 
tomada de atitude, negligência e diferenças geracionais. Os resultados apontam diagnóstico 
clínico e psicopatológico como os maiores fatores de risco; seguidos de fatores que geram 
estresses (como expectativas parentais, incertezas sobre o futuro, incluindo fatores 
econômicos e sobrecarga dos cuidadores e fatores sociais) e delinquência e violência 
psicológica em terceiro lugar. Os preditores dos desarranjos familiares devem ser 
compreendidos a partir de um referencial temporal, espacial e histórico. Conclusão: Os fatores 
de risco foram identificados a partir de fatos e/ou reações descritas nas publicações 
consultadas, os quais faziam parte direta ou indireta de seus objetos específicos. Os dados 
encontrados corroboram com a literatura sobre a importância da identificação dos fatores de 
risco correlacionados ao desenvolvimento infantil saudável, assim como no desenvolvimento 
de estratégias de intervenção para as crises familiares e sociais. 
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FATORES DETERMINANTES DA DESIGUALDADE SALARIAL NA INDÚSTRIA DE 
TRANSFORMAÇÃO NOS ESTADOS BRASILEIROS 

LEILA REZENDE BRITO, SERGIO DUARTE DE CASTRO  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Verifica-se uma forte desigualdade na média salarial da indústria de 
transformação entre os estados brasileiros. As teorias do Capital Humano explicam essas 
diferenças em razão das assimetrias de formação educacional que refletiriam nos níveis de 
produtividade e de salários dos trabalhadores. Neste trabalho, contrariamente, aponta-se que 
as causas dessas disparidades têm caráter multidimensional, associados às desigualdades 
regionais históricas do país e suas diferentes estruturas produtivas Objetivo: Levantar e 
analisar a relação entre - indicadores de industrialização dos estados, a participação dos 
setores intensivos em capital e tecnologia na estrutura industrial dos estados, o nível de 
formação da força de trabalho e a produtividade - e a desigualdade salarial. Método: Serão 
utilizados dados sobre o setor industrial fornecidos pelo IBGE ¿ Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística - e remuneração média da RAIS ¿ Relação Anual de Informações Sociais. Através 
desses indicadores procura-se demonstrar as causas das desigualdades analisando-se a 
relação entre fatores estruturais, como o grau de industrialização e a participação dos setores 
intensivos em capital e tecnologia na estrutura industrial dos estados e a desigualdade salarial. 
Incluí-se também, na análise, indicadores do grau de formação da força de trabalho e da 
produtividade, como fatores associados. Adicionalmente analisa-se a variação nos níveis de 
desigualdade salariais entre os estados entre os anos 2003 e 2014. Resultados: Observa-se 
que a desigualdade diminuiu entre 2003 e 2014 e essa redução foi maior nos salários dos 
segmentos mais intensivos em capital e tecnologia. Essa redução é acompanhada pela 
diminuição na desigualdade entre a participação dos estados na indústria de transformação e, 
simultaneamente, por uma pequena mudança estrutural, uma vez que a queda na diferença é 
maior nos segmentos mais intensivos em capital e tecnologia, exatamente aqueles que 
possuem maiores salários e nos quais a desigualdade salarial também é 
maior. Conclusão: Houve queda da diferença salarial entre os estados associada a mudança 
estrutural e às decisões de política econômica e social no período, o que mostra o peso das 
políticas públicas na determinação das desigualdades salariais. O aumento real do salário 
mínimo ¿ afetou os salários no setor formal como um todo, especialmente as faixas mais 
baixas ¿ até 3 salários mínimos. Essa política afetou também desigualmente as regiões e os 
estados favorecendo os menos desenvolvidos e de salários menores. 
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FERROVIA NORTE-SUL: DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA A ECONOMIA DO 
CENTRO NORTE BRASILEIRO 

MARCO TÚLIO GOMES DOS SANTOS, SERGIO DUARTE DE CASTRO  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Atualmente o Brasil tem-se uma malha ferroviária pequena se comparada a outros 
países desenvolvidos como os Estados Unidos e Europa. Essa malha que representa 25% do 
transporte de mercadorias contra 58% do modal rodoviário. Com a implementação da Ferrovia 
Norte Sul, esse percentual aumentaria, e facilitaria o processo de transporte principalmente 
ligado a produtos advindo do agronegócio, no qual o Centro Oeste brasileiro tem se tornado 
grande exportador de grãos. Objetivo: O objetivo da pesquisa é analisar as razões da 
subutilização da FNS e identificar os principais desafios e oportunidades para a sua plena 
utilização enquanto solução logística e eixo de desenvolvimento regional. Método: A 
metodologia a ser aplicada a dissertação, que se norteara através de pesquisas bibliográficas, 
para traçar um paralelo entre o projeto da Ferrovia Norte Sul, o desenvolvimento regional e sua 
utilização. Com estes dados, será elaborado um panorama no qual permite identificar as 
dificuldades para a operacionalização da ferrovia. Visando a operacionalidade, suas 
potencialidades de acordo com o tipo de mercadoria a ser transportada. A pesquisa será feita 
em três etapas; 1. Histórico de criação e implementação da FNS; 2. Analise do que está em 
operação e o que está sendo construído, juntamente com a proposta do Governo, como forma 
de desenvolvimento econômico, 3. Identificar a legislação vigente entre os órgãos 
governamentais. Resultados: O trabalho se encontra em faze de elaboração, tendo como 
resultado esperado identificar os entraves governamentais e interesses dos grandes grupos 
econômicos principalmente na área de mineração e agronegócio que se encontram em grande 
acensão no Centro Norte Brasileiro. Conclusão: Com as analises e pesquisas já realizadas até 
o presente momento. Temos uma conclusão que os meios de transporte no Brasil, sofreram 
grande influencia da política internacional, na qual o governo optou pelo modelo do 
rodoviarismo deixando de lado os demais moldais de transporte. Esse fato reflete de forma 
direta no escoamento da produção e o desenvolvimento do país. Tendo em vista que o Brasil 
tem dimensões continentais, a diversificação dos transportes contribuiria para a expansão do 
país. 
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FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E A LÓGICA DA EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR 
BRASILEIRO: UM ESTUDO DOS CURSOS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA EM GOIÁS 

PRISCILA RODRIGUES NONATO, SANDRA DE FARIA  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Embasada na investigação sobre o perfil dos cursos de Serviço Social na 
modalidade EaD em Goiás e as diretrizes curriculares da ABEPSS de 1996, problematiza-se a 
formação profissional no contexto da EaD e o processo de banalização dos conteúdos, da 
qualidade do ensino oferecido, que não assegura o perfil das Diretrizes Curriculares. A abertura 
de cursos de Serviço Social no Brasil e em Goiás, orientada por interesses mercantilizados, 
apresenta-se subordinada à expansão dos interesses lucrativos. Objetivo: Recaiu sobre o 
exame da formação profissional em Serviço Social na modalidade de Educação a Distancia ¿ 
EaD e a logica da expansão no ensino superior brasileiro, com base no exame do perfil dos 
cursos e matrizes curriculares, ofertados nessa modalidade de ensino, com efetivo 
funcionamento no Estado. Método: PESQUISA DE NATUREZA BIBLIOGRÁFICA : Estudos 
em obras especializadas na área de educação, serviço social e áreas afins sobre a temática. 
PESQUISA DE NATUREZA DOCUMENTAL: Em instituições e bancos de dados com destaque 
para: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ¿ IBGE; sistema e-mec responsável pelo 
credenciamento e o recredenciamento que autoriza o funcionamento dos cursos superiores; 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira ¿ INEP; Ministério da 
Educação ¿ MEC; Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social- ABEPSS 
Conselho Federal de Serviço Social ¿CFESS Conselho Regional de Serviço Social de Goiás 
¿CRESS/GO Associação Brasileira de Educação a Distância ¿ ABED Fontes 
eletrônicas. Resultados: A expansão da modalidade de ensino a distância no Estado de Goiás 
se configura cada vez mais como uma educação mercantilizada, haja vista que, na última 
década, foi ¿alarmante¿ o índice de crescimento de instituições isoladas. Na região Centro-
Oeste, o estado de Goiás tem o maior número de polos educacionais, totalizando 180 de um 
total de 531, com registro elevado de matrículas - 32.883 no ano de 2016, de acordo com o 
último censo do INEP -, e com indicadores de concluintes de 6.359. Em 80 anos, os cursos 
presenciais conseguiram formar 100 mil assistentes sociais no estado de Goiás e, em uma 
década, o EaD formou mais de 60 mil Isso constitui um impacto não só no campo da profissão, 
mas no campo da própria organização da profissão. Conclusão: A expansão do ensino 
superior via setor privado mercantil, com crescente número de matrículas em cursos ligados à 
formação para o trabalho complexo dos serviços na área social, com forte embasamento no 
ensino a distância, não parece ser uma via correta. Diante disso, vemos a urgência do acesso 
a uma educação verdadeiramente democrática, universal, pública, gratuita, presencial, de 
qualidade, laica e crítica. 
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GERENCIAMENTO DO PROBLEMA DE ROTEIRIZAÇÃO DE VEÍCULOS (PRV) PARA 
OTIMIZAÇÃO DA LOGÍSTICA, UTILIZANDO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. 

GILDENOR DE SOUZA A CAVALCANTE, SOLANGE DA SILVA  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Roteirização consiste em definir itinerários, minimizando custos do transporte 
(FERREIRA, 2011). O planejamento de uma rota envolve o estudo de características de tráfego 
na área considerada para o posicionamento das unidades móveis, os nós (entroncamentos, 
elementos de comutação) e seus destinos. Em roteirização tantos pontos de atendimentos 
quanto o centro de distribuição se localizam na área urbana e os recursos da rota existem 
unicamente em ambiente urbano. Objetivo: Desenvolver um algoritmo de roteamento, 
utilizando-se técnicas de inteligência artificial, visando melhorar o gerenciamento e 
mapeamento de rotas de distribuição. Método: Inicialmente será feita uma revisão bibliográfica 
a fim de obter aprofundamento teórico acerca da temática. A metodologia adotada na 
estruturação deste trabalho será definida como bibliográfica, exploratória e experimental. 
Pesquisa exploratória: quando a pesquisa se encontra na fase preliminar, tem como finalidade 
proporcionar mais informações sobre o assunto que vamos investigar. Pesquisa experimental 
pretende demonstrar o modo ou as causas pelas quais um fato é produzido. Após o estudo 
teórico, será desenvolvido o algoritmo com as técnicas de IA, que será aplicado em um 
ambiente simulado e depois, no ambiente real para ser validado. Resultados: Espera-se que 
os resultados desse trabalho possam: ¿ Contribuir para gerenciar e mapear as rotas dos 
veículos, para que os mesmos obtenham a otimização do tempo na distribuição e tenham seu 
potencial maximizado. ¿ Proporcionar aos gestores uma ferramenta computacional, capaz de 
melhorar o processo logístico na distribuição até o cliente. ¿ Produzir insumos intelectuais a fim 
de auxiliar pesquisadores nessa área. ¿ Ser difundidos em formas de artigos e 
seminários. Conclusão: Com o algoritmo (Algoritmo Genérico e lógica Fuzzy) proposto 
chegaremos há redução dos custos do processo de distribuição de produção de bens e 
redução dos custos do processo de distribuição de produção por prestação de serviços. 
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GESTÃO CONTEMPORÂNEA, AVANÇOS TECNOLÓGICOS E A MOBILIZAÇÃO 
SUBJETIVA NO TRABALHO 

CAROLINA MARTINS DOS SANTOS, KATIA BARBOSA MACEDO  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Contemporaneamente, as instituições demandam profissionais capazes de 
processar informações complexas em tempo real, tal como uma máquina. Trata-se de um novo 
discurso institucional que a mídia reforça e que ativa os mecanismos psíquicos.Novas 
concepções da organização do trabalho e do comportamento emergem da interação entre as 
demandas de Tecnologia da Informação, sua organização social e as reações de indivíduos 
que devem trabalhar com novos sistemas tecnológicos. Objetivo: Investigar as vivências 
subjetivas de um grupo de gestores do SENAI/GO em relação à informatização de processos 
da Instituição sob as lentes da abordagem Clínica Psicodinâmica do Trabalho. Método: O 
estudo possui caráter descritivo e exploratório. A metodologia utilizada fundamenta-se na 
clinica psicodinâmica do trabalho, proposta por Christophe Dejours.na qual, com base na teoria 
psicanalítica e nas ciências sociais, procura desvelar e compreender as vivências intra e 
intersubjetivas de uma categoria específica sobre a organização do trabalho, no caso, a dos 
gestores do SENAI/GO. Os dados foram coletados a partir de análise documental, entrevistas 
individuais com 15 trabalhadores e em três sessões de escuta clínica coletiva com cinco 
gestores. A demanda não foi constituída, mas sim trabalhada. Resultados: As tecnologias 
foram criadas para melhorar, agilizar, simplificar e substituir o trabalho braçal, no entanto, 
percebe-se que diante essa nova realidade que se é apresentada, ocorre uma aceleração e 
sobrecarga de trabalho, sendo evidenciados sintomas de ansiedade entre os participantes. A 
inserção do celular significoupara o gestor um dispêndio de energia, não mensurado. Os 
trabalhadores, participantes refletiram como no decorrer dos últimos dez anos o contato com o 
outro diminuiu, interferindo nas relações ou até mesmo substituindo relações humanas por 
relações homem-maquina. Conclusão: A tecnologia trouxe o esvaziamento das condições 
para reunião do coletivo de trabalho. Há que se informar sozinho, a interface é com a máquina, 
e sem condições sociais torna-se difícil a construção do coletivo de trabalho. A constituição do 
espaço de discussão com trabalhadores favoreceu a construção de estratégias coletivas 
conforme proposto pela metodologia deste estudo, dispondo promover a saúde mental dos 
trabalhadores. 
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GOIÂNIA, A CIDADE ALÉM DOS MUROS DO ALPHAVILLE 
JOSÉ CRUCIANO DE ARAÚJO FILHO, DEUSA MARIA RODRIGUES BOAVENTURA, 

VICTOR PEREIRA AVELINO  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: O trabalho tem por finalidade fazer um estudo sobre o empreendimento 
denominado Alphaville, um condomínio horizontal fechado, construído na cidade de Goiânia. 
Além da segregação espacial e social, serão abordados os vazios urbanos e o espraiamento 
da cidade, a repercussão midiática da especulação imobiliária, o não-lugar e a violência 
urbana. Objetivo: O estudo procura estabelecer a comparação entre os dois lados do muro 
que os separam, objetivando compreender a validade daquele empreendimento como 
experiência urbana. Método: Análise da história da cidade, por meio de pesquisa bibliográfica. 
Pesquisa bibliográfica de autores que estudaram experiências correlatas ou aos temas e 
aspectos que se inter-relacionam. Visita ao stand de vendas e ao empreendimento Alphaville, 
na busca por subsídios à pesquisa. Resultados: Existe uma clara segregação espacial e 
social, proporcionada pela distância, pelos muros e pela diferença de renda. A realidade que se 
vende é dissociada do lugar antropológico de onde vieram seus 
moradores. Conclusão: Procurou-se situar o Alphaville no contexto da cidade, enquanto 
norteador do mercado imobiliário e seu esforço midiático, de vender uma realidade imaginada, 
e o aspecto de segregação deste local que, por mais que procure negar a cidade que o acolhe, 
ainda trás no gene de seus moradores a realidade e o espelho do que acontece no lado de fora 
de seus muros. 
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IMPLICAÇÕES DA LINGUAGEM E MEIO AMBIENTE NA COMUNIDADE DE FALA EM 
COCAL-GO 

DIVINA PINTO PAIVA, ADELIA FREITAS DA SILVA  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Este estudo visa analisar o comportamento da linguagem dos moradores de 
Cocal-GO (umas das últimas minas de ouro descoberta em Goiás). Pretende-se ainda verificar 
o grau de implicação do meio ambiente na realização dos dizeres e seus significados, uma vez 
que, este povo tem uma história de vida pretérita que envolve os rios Maranhão e Vermelho, 
combate entre negros e Avá-canoeiro, além de discurso relacionado ao ouro e à 
escravidão. Objetivo: Objetiva-se resgatar através do estudo e conhecimento acerca da 
história do período aurífero em Goiás, abarcando a simbiose existente entre a produção 
linguística e o meio ambiente. Método: O procedimento da pesquisa será realizado por meio 
de pesquisa bibliográfica, abrangendo os saberes da ecolinguística, sociolinguística, analise do 
discurso greimasiana, além, da história formal de Goiás. O método de análise selecionado foi 
dedutivo em uma abordagem qualitativa. Resultados: Ao término deste estudo, observou-se 
que, de fato, a ecolinguística ancorada à diacronia pode oferecer resultados relevantes para o 
conhecimento do comportamento de fala, da formação do discurso em comunidades de relativa 
conservação linguística. Conclusão: Observou-se na fala dos cocalenses produção de 
discurso imbricados com um vocabulário que mostra relevante grau de conservação linguística, 
assim como, importação de eventos comunicativos comuns à fauna e à flora. Observou-se 
também que ditos populares e piadas compreendem o discurso do meio ambiente. 
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INTEGRAÇÃO DA REGIÃO CENTRO-OESTE: EXPANSÃO AGRÍCOLA, REDE 
RODOVIÁRIA E MODERNIZAÇÃO TERRITORIAL 

FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA MOTA ARAUJO, SERGIO DUARTE DE CASTRO  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: A Região Centro-Oeste cobre 22,24% do território nacional, é constituída pelos 
Estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e pelo Distrito Federal e sua população 
15.875.907 milhões de habitantes (estimativa 2017 ¿ IBGE), correspondendo a 7,6% da 
população total do país. A integração do espaço regional à economia nacional e a própria 
modernização territorial a partir de meados do século XX, com a implantação de rodovias, a 
criação de Brasília e da expansão agrícola. Objetivo: Analisar os processos de modernização 
e de transformações socioeconômicas da região do Centro-Oeste a partir da expansão 
agrícola, construção de Brasília e da implantação da rede rodoviária. Método: Os 
procedimentos metodológicos basearam-se em pesquisa bibliográfica, documental, mapas e 
análise de livros, artigos, teses, dissertações e obras que abordam a modernização territorial 
do Centro-Oeste com a espacialização do agronegócio, da malha rodoviária e da criação da 
nova capital brasileira. Resultados: A elaboração de quadros sintéticos referentes à 
modernização territorial nessa região a partir da construção da nova capital federal, a 
implantação de uma rede rodoviária, desenvolvimento da pesquisa 
agropecuária. Conclusão: A discussão da espacialização dos processos modernos e o 
mapeamento da infraestrutura rodoviária do Centro-Oeste evidenciaram que há uma forte 
ligação da rede urbana à expansão da fronteira agrícola, a construção de Brasília e a 
implementação de uma malha rodoviária. A modernização territorial se fez muito em função de 
inovações e de recursos tecnológicos que serviram de instrumentos fundamentais para a 
transformações socioeconômicas na região Centro-Oeste do Brasil. 
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IPTU PROGRESSIVO: UMA SOLUÇÃO CONTRA OS MAUS USOS DO PATRIMÔNIO 
EDIFICADO DA CIDADE DE GOIÁS 

TIAGO LEITE RAMIRES, LUCIA MARIA MORAES  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: A cidade de Goiás é Patrimônio Mundial Cultural desde 2001 por seus valores 
históricos arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos. Seu sítio preservado tem contado com 
muitas melhorias pelo Poder Público, recebe fluxo constante de turistas, abriga ampla agenda 
de eventos, concentra quase a totalidade das atividades bancárias, bem como a maior parte 
dos serviços e órgãos públicos. Apesar de tantos atrativos e predicados, apresenta taxa de 
imóveis vagos superior ao restante da cidade. Objetivo: Pretende-se contribuir com subsídios 
para a tomada de decisões pelos agentes de controle e planejamento urbanístico, não só para 
a preservação do sítio tombado, como também para o desenvolvimento intra-urbano desta e de 
outras cidades-patrimônio. Método: Por meio de amplo levantamento bibliográfico, cartográfico 
e da legislação pertinente, pautada por dados censitários e levantamentos empíricos, a 
presente pesquisa buscou refletir e articular-se de forma propositiva acerca da situação do sítio 
e das alternativas viáveis para a reversão de tal quadro. Resultados: A área declarada como 
Patrimônio Mundial Cultural representa aproximadamente 13% de toda a mancha urbana 
vilaboense. Segundo o Censo 2010, esta área abriga 19% da população urbana, 22.5% dos 
domicílios permanentes, e 33% de todos os domicílios não ocupados na sede municipal. Como 
comparação, a partir dos mesmos dados censitários, tem-se que toda a mancha urbana 
apresenta 18% de domicílios não ocupados. A partir do levantamento da legislação federal e 
local, constata-se que o Brasil conta com amplo arcabouço normativo que visa coibir o 
fenômeno identificado, e que a legislação municipal prevê medidas de controle. Entende-se 
que o IPTU Progressivo, vigente na cidade de Goiás desde 2001, seria o meio mais adequado 
para tal finalidade. Conclusão: Apesar do amplo histórico de lutas sociais, e de legislação 
arrojada para a proteção da função social da propriedade e combate ao desuso da cidade, 
Goiás - por meio de suas administrações municipais - tem sido omissa na defesa dos 
interesses coletivos. Entretanto, apesar da omissão pelos agentes locais, em razão de seus 
valores universais, muitos são os atores e meios para que se alcancem metas para a redução 
do processo de esvaziamento do sítio protegido. 

Palavras-chave: Patrimônio Mundial, IPTU progressivo, Função social da propriedade 
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LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL: ENTRE AS CONCEPÇÕES E O 
DISCURSO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO. 

DIANNE FABHRICIA MEIRELES FERREIRA, RAQUEL APARECIDA M DA M FREITAS  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: O processo educacional tem em sua essência um significado imprescindível para 
o desenvolvimento do ser humano. Através da educação percebe-se o crescimento, 
principalmente nas relações humanas, o que concorre para uma perspectiva de futuro melhor 
para todos. Em nosso país o contexto histórico-político no transcurso de sua constituição 
enaltece propostas e reformas ao longo do desenvolvimento das diretrizes educacionais, 
atrativa às elites. Objetivo: Compreender o previamente o percurso histórico-político da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB), sua influência no contexto educacional e as 
concepções de qualidade da educação. Método: Levantamento bibliográfico na BDTD-Capes 
com recorte temporal de 2007 a 2017, compreendendo brevemente o histórico-político 
relacionado à Lei de Diretrizes de e Bases da Educação Nacional (LDB) e as concepções de 
qualidade da educação que desvelam a literatura. Resultados: A LDB trouxe em seu bojo 
relevantes avanços naquela época, e adequações com as diligências políticas da área 
educacional, sendo delineada de acordo com as demandas e necessidades de cada época. A 
qualidade da educação é uma preocupação político educacional e assegurada na Constituição 
Federal, e também na LDB. Não apresenta uma concepção clara e definida, esse termo 
atualmente está vinculado com mais frequência à aspectos quantitativos, secundarizando os 
qualitativos, além dos agentes envolvidos que não aparecem vinculados no processo 
educacional. Conclusão: Com os avanços das discussões, que resultaram nas várias 
ressalvas da LDB, conclui-se que há uma necessidade de pensar em parâmetros que 
desvelaria o significado que atenda ao anseio coletivo, acerca da qualidade da educação 
contemporânea e uma escola estruturada para desenvolver seu papel psicossocial de 
formação humana, com profissionais qualificados e abnegados com a política pedagógica 
escolar. 
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LEVANTAMENTO DESCRITIVO E BIBLIOMÉTRICO DOS ARTIGOS SOBRE SAÚDE 
MENTAL E TRABALHO DOS IMIGRANTES BRASILEIROS NO MUNDO 

FERNANDO VIEIRA MACHADO, KATIA BARBOSA MACEDO  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Há diversos artigos publicados sobre as relações de trabalho e de saúde vividas 
por imigrantes no mundo. Em geral, descrevem os imigrantes como heterogêneos 
socioeconomicamente, com baixos níveis de qualificação profissional, se inserindo 
profissionalmente em setores da economia onde é mais precária e instável a relação salarial. 
Eles enfrentam o peso da integração no país acolhedor desprovidos de quase toda proteção 
social. Esta vulnerabilidade atinge principalmente sua saúde e a saúde mental. Objetivo: Este 
trabalho tem como objetivo mapear a produção científica sobre o tema trabalho e saúde mental 
de imigrantes brasileiros, no período de 2013 a 2018, através do Portal de Periódicos da 
Capes, que é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza o melhor da produção científica 
internacional. Método: A pesquisa foi organizada em dois enquadramentos: descritivo, quando 
foram selecionados os artigos sobre a temática definida pelas palavras-chave: imigrantes, 
brasileiros, doenças, saúde mental e trabalho, e bibliométrico, que construiu as categorias. 
Primeiramente, os artigos foram divididos conforme os países onde foram realizadas as 
pesquisas. Depois, foram divididos em: I) pesquisas quantitativas e qualitativas, II) sobre as 
vivências dos imigrantes com o trabalho e os que não relacionavam essas vivências com o 
trabalho, III) sobre as vivências dos imigrantes e doenças gerais e sobre as vivências dos 
imigrantes e doenças psíquicas, e, IV) sobre as vivências de imigrantes brasileiros e sobre as 
vivências de imigrantes de outros países. Resultados: Escolhidos 58 artigos em mais de 300 
encontrados. No enquadramento descritivo, foram analisadas as características centrais e 
comuns a todos os artigos. Os artigos são de pesquisas realizadas em 13 países: Alemanha, 
Austrália, Brasil, Canadá, China, EUA, França, Holanda, Israel, Itália, Japão, Reino Unido e 
Suíça e as nos EUA formam o maior grupo. No enquadramento bibliométrico, encontrados: I) 
Maior no. de pesquisas quantitativas. II) Maior no. de artigos que não relacionam as vivências 
dos imigrantes com o trabalho. III) Proporção semelhante do no. de artigos relacionados às 
vivências dos imigrantes com doenças gerais e com doenças psíquicas. IV) Maior no. de 
artigos de pesquisas relacionadas às vivências de imigrantes de outros países. Conclusão: Os 
resultados encontrados permitem iniciar a construção da análise dos impactos das relações de 
trabalho na saúde dos imigrantes brasileiros, particularmente, na saúde mental e nas suas 
relações sociais e seus processos de inclusão/exclusão no mundo e nos EUA. Será 
desenvolvida uma proposta de clínica psicodinâmica do trabalho a fim de criar e manter um 
espaço psicológico de escuta e cuidados à saúde junto aos imigrantes brasileiros que vivem 
em Massachusetts em parceria com instituições locais. 
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LOOP-MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION ASSAY (LAMP) PARA DETECÇÃO DE 
DNA EQUINO 

SARAH AMADO RIBEIRO, APARECIDO DIVINO DA CRUZ, ALEX SILVA DA CRUZ, 
SABRINA SARA MOREIRA DUARTE, ANDRÉIA PIRES AMANCIO  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: A substituição de carne bovina por carne equina em produtos processados 
confere um tipo de fraude alimentar recorrente no cenário mundial. Desta forma, a rotulagem 
do produto passa a não corresponder com o que de fato o constitui, podendo ocasionar danos 
à saúde do consumidor. Com base no exposto, a presente pesquisa justifica-se por aplicar a 
técnica de Loop-Mediated Isothermal Amplification Assay (LAMP) para validação da detecção 
de DNA equino. Objetivo: Aplicar a técnica de LAMP para a detecção de DNA equino, para 
que em experimentos próximos possa ser empregada em amostras de DNA bovino com 
presença ilegal de DNA equino. Método: A extração do DNA genômico foi realizada a partir do 
sague de um equino, usando-se o kit comercial Ilustra Blood Genomic Prep Mini Spin®. Em 
seguida, a concentração do DNA foi determinada (em ng/mL) através do espectrofotômetro. 
Para a reação LAMP foi utilizado: 5pmol de cada primer externo (F3 e B3), 4pmol de primers 
internos (FIP e BIP), 4mM de MgSO4, 1,6 mM de dNTPs, 8U Bst DNA polimerase, 1X de 
tampão de reação e 2 ¼L de DNA genômico alvo. Duas amostras com DNA de cavalo e uma 
amostra apenas com água, foram submetidas à reação de amplificação, realizada em um 
termociclador à 65°C durante 60 minutos e 85°C durante 5 min. Para a validação do resultado, 
foram adicionados 1¼L de corante SYBR Green 1 (1: 1000) em cada tubo de reação 
LAMP. Resultados: O corante SYBR Green I liga-se ao DNA de fita dupla para emitir uma cor 
verde fluorescente sob luz natural ou luz ultravioleta. Portanto, no presente estudo, a emissão 
da fluorescência é a constatação a olho nu do DNA alvo na amostra, que corresponde ao DNA 
de equino. De acordo com esse resultado, o teste LAMP associado ao corante SYBR Green I 
apresenta grande potencial de detecção de adulteração de produtos cárneos a base de carne 
de vaca com presença ilegal de carne de cavalo, somando-se à vantagem se ser ágil e de 
baixo custo de execução. Conclusão: Os resultados demonstram que a LAMP associada ao 
corante SYBR Green I é efetiva para detecção de DNA alvo, o qual foi amplificado pela devido 
à presença de primers específicos na reação em questão. Desta forma, testes futuros com 
diferentes concentrações de DNA de equino associado ao DNA bovino, podem ser realizados a 
fim de se detectar qual o limite mínimo de adulteração de produtos cárneos a base de carne de 
vaca com presença ilegal de carne de cavalo. 
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MANUFATURA ADITIVA APLICADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
ANGELO RAIMUNDO DE SOUZA, MARCOS LAJOVIC CARNEIRO  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: A manufatura aditiva, conhecida como impressão 3D já está bastante difundida 
em diversos países, ela consiste na fabricação de objetos utilizando softwares e hardwares 
específicos. Sua aplicação na área da construção civil requer o desenvolvimento de um 
protótipo que utiliza a argamassa como matéria-prima para a fabricação de casas. Como o 
Brasil possui um déficit habitacional de 7,7 milhões de moradias, e ainda não existe nenhuma 
impressora 3D desse tipo, há a necessidade desse trabalho. Objetivo: Desenvolver um 
protótipo de impressora 3D que utiliza argamassa como matéria-prima para a fabricação de 
casas aplicando a técnica cartesiana de manipulação robótica. Montar uma estrutura funcional 
que permita a manipulação da extrusora e realizar a impressão de blocos de concreto em 
escala reduzida. Método: Para o desenvolvimento do protótipo será necessário realizar o 
projeto e simulação da estrutura da impressora, onde as forças de locomoção podem ser 
determinadas, resultando nas especificações dos motores elétricos necessários para a 
movimentação dos eixos x, y e z da impressora. A simulação da estrutura é essencial para a 
economia de recursos financeiros e agilidade da pesquisa antes da construção do protótipo. 
Este procedimento será realizado no software Inventor da Autodesk, onde a estrutura poderá 
ser analisada e diversos dados poderão ser coletados para publicações de resultados prévios e 
validação das análises. A construção e implementação do protótipo irá ocorrer na medida em 
que os testes no simulador forem realizados. Resultados: Atualmente já foi construída a 
extrusora funcional, um dos eixos parcialmente funcional, que irá mover a extrusora, e o 
modelo tridimensional parcial no Inventor. A partir das simulações e das validações reais do 
protótipo, espera-se coletar dados a respeito da precisão dos movimentos, da ação dos 
esforços nas estruturas e exigências de corrente nos sistemas eletrônicos e nos motores. 
Serão coletados dados a respeito da qualidade das impressões tridimensionais e feita sua 
correlação com o tipo de estrutura. Todos esses dados são requisitos essenciais para pedidos 
de patente, produção de artigos científicos qualificados e para a futura construção de um 
produto comercial para a real integração da tecnologia à sociedade. Conclusão: Foi possível 
verificar a necessidade da confecção do protótipo no software de simulação antes de 
implementá-lo na prática, para definição dos materiais mais adequados que atendem a 
necessidade do projeto. A técnica de manipulação robótica que deverá ser utilizada será a 
cartesiana, tendo em vista que foi a mais adequada para a aplicação física. A definição dos 
tipos de motores elétricos que serão utilizados está condicionada aos testes que serão 
realizados na simulação. 
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MELHORANDO A EFICIÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DE PRODUÇÃO ENXUTA, ATRAVÉS 
DE COMUNICAÇÃO INTERNA 

EDSON MANICA, SOLANGE DA SILVA  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Metodologias para otimizar processos de produção e recursos humanos tem sido 
procuradas por várias empresas para tornaram suas indústrias mais competitivas em um 
cenário de instabilidade econômica e mudanças nas demandas do mercado. Metodologias 
como a Produção Enxuta (PE), destacam-se devido a constante busca pela perfeição, 
combinado com a qualidade total, envolvimento das pessoas e forte comunicação 
interna. Objetivo: O objetivo deste trabalho é pesquisar na literatura existente, as ferramentas 
e técnicas de comunicação interna utilizadas por companhias que adotaram PE com sucesso 
em suas operações e replicá-las em 4 empresas do mesmo segmento no Estado de 
Goiás. Método: Para atingir os objetivos desta pesquisa, foi executado uma pesquisa 
bibliográfica, com a análise das técnicas de comunicação interna aplicadas por duas grandes 
montadoras de veículos, conhecidas mundialmente pela sua excelência na implantação da 
metodologia de PE. Resultados: Os resultados indicam que práticas de comunicação onde há 
contato direto entre gerentes e funcionários, como reuniões diárias, tem um maior fator de 
impacto na rotina das pessoas. A comunicação bidirecional promove a compreensão do 
empregado sobre o assunto e permite que o mesmo exponha seu ponto de vista, colaborando 
com o processo de implantação de PE. Conclusão: Esta pesquisa obteve resultados 
importantes, que contribuem com empresas interessadas na implantação de PE em suas 
operações, evitando falhas relacionadas à comunicação interna, uma vez que estas restringem 
a implantação quando não há participação e compreensão de todos os colaboradores na 
metodologia. O aumento da taxa de ações concluídas durante a implementação de PE nas 
empresas torna claro como as práticas de comunicação interna são eficientes. 
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METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO PÓS OCUPAÇÃO DOS EDIFICIOS HABITACIONIAIS 
E ESPAÇO LIVRES 

ANA CRISTINA RODOVALHO REIS, DEUSA MARIA RODRIGUES BOAVENTURA  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: As pol¿ticas nacionais promovem a constru¿¿o de empreendimentos cuja 
premissa b¿sica ¿ n¿mero de unidades a baixo custo, s¿o constru¿dos empreendimentos 
habitacionais que podem ser considerados como pequenas cidades, diante do tempo do 
financiamento e da satisfa¿¿o do usu¿rio se pode analisar as quest¿es de moradia sob dois 
aspectos, um relativo a durabilidade do im¿vel o outro sob a funcionalidade. Neste caso h¿ de 
se mensurar a satisfa¿¿o do usu¿rio e as responsabilidades dos envolvidos. Objetivo: O 
objetivo deste documento ¿ analisar sob os aspectos de durabilidade e satisfa¿¿o do usu¿rio, 
com foco na funcionalidade as condi¿¿es de implanta¿¿o de um complexo multifuncional 
constru¿do em Goi¿nia. Método: A metodologia estabelecida para a reflex¿o aqui proposta se 
baseou em duas vertentes uma a t¿cnica relacionada ao registro do edif¿cio sob a perspectiva 
da engenharia diagnostica, Gomide (2009) apud Deutsch (2011) aliada a proposta te¿rica dos 
Arq. Sheila Walbe Ornstein, Theo J.M. van der Vooldt e Herman B.R. van Wegen, na avalia¿¿o 
pos ocupa¿¿o. A engenharia diagnostica nada mais ¿ do que um instrumento da ci¿ncia da 
observa¿¿o..A avalia¿¿o pos ocupa¿¿o procura identificar a proposta de concep¿¿o do 
projeto no atendimento das necessidades do usu¿rio. Resultados: Verificou-se as 
interfer¿ncias entre os espa¿os f¿sicos das torres e da galeria comercial, estas interfer¿ncias 
est¿o na estrutura e nas instala¿¿es, n¿o ¿ poss¿vel separar o dom¿nio de espa¿os f¿sicos. 
As considera¿¿es sobre fun¿¿o das edifica¿¿es s¿o tratadas por diversos autores, tendo 
Voodtl(2018, apud Zeeman, 1980) como refer¿ncia s¿o quatro as diferentes fun¿¿es da 
edifica¿¿es: fun¿¿o protetora, territorial, social e cultural, nestas fun¿¿es a fun¿¿o protetora se 
enquadra dentro do esperado, as fun¿¿es territorial e de dom¿nio est¿o caracterizadas na 
posse (dom¿nio) dos im¿veis, alguns s¿o financiados, outros adquiridos em sua totalidade. 
Nas fun¿¿es sociais e cultural tamb¿m podem ser caracterizadas. Conclusão: Integrando as 
atividades relacionadas ao tema destaca-se os in¿meros Laudos T¿cnicos referente a 
Recebimento de Obras para diversos Condom¿nios e Apartamentos onde foram abordadas as 
inconformidades entre o vendido pelas Incorporadoras e Construtoras e entregue aos 
propriet¿rios. Na ¿rea de interesse social est¿ a atividade de Engenheira da COHAB ¿ Goi¿s, 
por um per¿odo de 10 anos, atuando em projetos, fiscaliza¿¿o, or¿amento e entrega das 
obras. A especializa¿¿o em Avalia¿¿es e Periciais de E 
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MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE EVENTOS DISCRETOS APLICADOS AO SISTEMA 
SUPERVISÓRIO DE UMA USINA HIDRELÉTRICA VIA REDES DE PETRI ESTOCÁSTICAS 

CLAUDIO DE OLIVEIRA E SILVA, CLARIMAR JOSE COELHO  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: A eficiência e segurança em uma usina hidrelétrica são alguns fatores que 
contribuem para a prossecução da vida útil de uma usina hidrelétrica uma vez que existe forte 
interferência de fatores externos na determinação de preços da energia e por ser um ambiente 
de trabalho que oferece alto risco de acidentes. A simulação é uma ferramenta de suporte que 
permite avaliar oscilações de eficiência, além de contribuir para identificar as prioridades de 
filas do sistema em estado de emergência. Objetivo: O objetivo deste trabalho é corroborar 
cientificamente modelagens de sistemas supervisórios de usinas hidrelétricas para futuras 
aplicações do modelo. Método: Será uma pesquisa quantitativa aplicada e exploratória, que 
fornecerá elementos estatísticos através de linguagem matemática para as aplicações práticas 
(CAUCHICK MIGUEL et al., 2012). Os softwares escolhidos para o estudo serão o Snoop e o 
Matlab, o Snoop por fornecer uma plataforma de animação gráfica extensível e adaptável para 
simular redes de Petri (Heiner M. et al 2008) e o Matlab por fornecer soluções matemáticas e 
estatísticas. Os dados para desenvolvimento do modelo serão coletados através de 
informações geradas no sistema supervisório da usina e a modelagem seguirá as etapas de 
parametrização, configuração do modelo, simulação, análise de sensibilidade, calibração e 
validação do modelo através de testes estatísticos. Resultados: Espera-se com o presente 
estudo, elaborar um modelo computacional capaz de simular a operação do sistema 
supervisório da usina com elevada capacidade assertiva, bem como fornecedor dados gerando 
conhecimento para pesquisas futuras. O modelo deverá ser capaz de fornecer informações 
evitando paradas de operação da usina e até mesmo contribuindo para a prevenção de 
acidentes. Conclusão: Neste estudo de modelagem e simulação com uso de Redes Petri 
serão utilizados os softwares Matlab e Snoop afim de identificar o melhor sequenciamento das 
filas de atividades do sistema supervisório de uma usina hidrelétrica, bem como identificar as 
filas de ações emergenciais em casos de paradas de equipamentos ou alertas de riscos de 
acidentes. 
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MODELO DE SIMULAÇÃO USANDO GPU PARA DESENVOLVER UM GÊMEO DIGITAL EM 
HIDRELÉTRICAS: SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS. 

BIERLEY SOUZA MACHADO, CLARIMAR JOSE COELHO  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: O gêmeo digital é um passo a mais no processo de desenvolvimento de modelos. 
Em vez de você apenas simular, você consegue usar sinais reais do objeto em questão. 
Quanto mais informações você tiver mais conseguira desenvolver um gêmeo digital mais 
robusto. Com o gêmeo digital é possível criar uma foto digital produto e com isso simular o se 
uso sem gastar material, tempo e dinheiro. Objetivo: Modelar e simular o comportamento 
dinâmico de uma simulação através de GPU, com vistas ao projeto que favoreçam a 
estabilidade e o desempenho do sistema para variadas condições de 
operação. Método: Configuração do sistema a partir de um diagrama conceitual e desenvolver 
toda a modelagem matemática e similar atráves da robutez das GPUs; simulações de 
ocorrencias de alterações de comportamentos hidráulicos, sendo ainda especificados materiais 
e parâmetros de situações adversas sendo uma referência para todo o estudo 
desenvolvido. Resultados: Modelos de equilíbrio utilizados nessas simulações que permitem 
contemplar as particularidades de sistemas de geração hidrelétrica. Neste trabalho, propõe-se 
uma metodologia para estudos de mercados de energia elétrica com predominância hidrelétrica 
que contemple as características desse tipo de sistema, em particular o acoplamento temporal. 
A viabilidade conceitual da metodologia proposta é avaliar sua aplicação a uma configuração 
realista, composta por usinas do parque gerador brasileiro. Conclusão: Em termos gerais, 
acredita-se que as ferramentas de modelagem e análise desenvolvidas neste trabalho possam 
servir como subsídio para implementações práticas de novas estratégias de controle conjunto 
de simulações e prevenções em usinas hidrelétricas do Brasil, e para o sistema didático 
existente no Laboratório das usinas envolvidas. 
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MODERNISMO E ECLETISMO NA ARQUITETURA PIONEIRA DE GOIÂNIA-ANÁLISE DAS 
EDIFICAÇÕES EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 1932 A 1950, ENTRE A PRAÇA CÍVICA, AS 

AVENIDAS TOCANTINS, ARAGUAIA E INDEPENDÊNCIA. 
JOSELMA MARIA DE JESUS SOUSA BRANDETETTER, ANAMARIA DINIZ BATISTA  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Agente modificador da paisagem, a moradia é um elemento existente em todas as 
culturas, ela tem o poder de interagir através de sua implantação, volume, desenho e materiais. 
A produção arquitetônica varia de acordo com a época, e a casa é um mecanismo de 
experimentação conceitual. Com a nova capital de Goiás não foi diferente, Goiânia desde sua 
fundação possui suas particularidades, pois nasce em um momento em que estão ocorrendo 
mudanças significativas no Centro-Oeste. Objetivo: O objetivo do projeto de pesquisa proposto 
é analisar a importância que a moradia, a construção unifamiliar, desempenha na 
transformação do espaço e da paisagem urbana, resgatando historicamente essas construções 
e projetos arquitetônicos residenciais, em Goiânia de 1932 a 1950, Método: Em um primeiro 
momento a intenção será mapear diversas residências, selecionando as habitações 
unifamiliares inseridas no contexto a ser estudado. Com um levantamento prévio realizado por 
meio de fotografias e registros da localização dos edifícios na malha urbana. Selecionando os 
profissionais mais relevantes da época com obras que suscitam maiores discussões na época 
de sua construção. Pretende-se também realizar uma pesquisa bibliográfica com base em 
livros, revistas, endereços eletrônicos, reportagens, fotografias e desenhos referentes a 
arquitetura ou obras ligadas a produção em Goiânia da época.A pesquisa também possui a 
intenção de fazer um levantamento fotográfico no perímetro selecionado . Resultados: Como 
resultado do desenvolvimento dessa pesquisa, ter-se-á registros das residências existentes no 
Centro pioneiro da cidade de Goiânia, como também projetos residenciais elaborados para a 
implantação na nova capital, resgatando a história arquitetônica e urbanística, difundindo sua 
diversidade estilística, as técnicas construtivas, repertório arquitetônico e desmistificando a 
identidade art déco. Conclusão: Entender a importância que a arquitetura residencial 
desempenha na transformação do espaço e da paisagem urbana das cidades, no marco de 
uma época e cultura, incentiva e reflete na necessidade de resgatar historicamente essas 
construções.Na cidade de Goiânia, desde sua fundação no ano de 1933, temos a difusão da 
arquitetura moderna e do ecletismo como símbolos de mudanças políticas e de estética do 
poder. A capital torna-se ponto central do modernismo no estado e de transformações 
sócioculturais 
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MORTALIDADE DE PROFESSORES NO ESTADO DE GOIÁS: ANÁLISE DE SÉRIE 
TEMPORAL 

CELIO RIBEIRO DE BARROS, MAYSA FERREIRA MARTINS RIBEIRO, MARIA APARECIDA 
DA SILVA VIEIRA  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: O perfil de adoecimento e mortalidade de trabalhadores vem mudando na medida 
em que são alterados os modos de produção e de trabalho na sociedade. A crescente pressão 
por maior produtividade e rigidez no horário de trabalho está privando o convívio com a família 
e o lazer impulsionando a ocorrência de enfermidades (FANTAZIA, 2015). Estudar a 
mortalidade por ocupação em docentes poderá produzir informações valiosas para subsidiar 
ações de prevenção. Objetivo: Avaliar o perfil e a tendência temporal de óbito em docentes no 
Estado de Goiás no período de 2006 a 2015, por meio dos dados coletados no Sistema de 
Informação sobre Mortalidade (SIM). Método: Trata-se um estudo descritivo, que, construiu 
uma série temporal de análise das tendências de óbitos de docentes no Estado de Goiás. Com 
uma abordagem quantitativa da coleta de dados secundários das Declarações de Óbitos (DO) 
registradas no SIM do Ministério da Saúde. A população foi constituída pelos números de 
professores que foram a óbitos residentes no Estado de Goiás entre 2006 a 2015. Os dados 
foram analisados com uso do Stata v.13 (STATA CORPORATION, 2013). Resultados: No 
período de 2006-2015 ocorreram 2829 óbitos na ocupação professor. Desses 77,6% eram do 
sexo feminino. Um total de 57,2% eram de professores residentes no interior. A faixa etária de 
20-59 anos de idade acumula 45,76% dos óbitos. As cinco principais causas de óbito em 
ordem decrescente de frequência foram: neoplasias com 27,17% dos óbitos, aparelho 
cardiovascular com 25,70%, causas externas com 10,60%, aparelho respiratório com 9,57% e 
aparelho digestivo com 5.96%. Conclusão: Para um trabalho futuro, deve-se entender como 
os determinantes de saúde estão interferindo na expectativa vida dos docentes em Goiás. Isso 
poderá subsidiar políticas de saúde para essa ocupação primordial para um país. 
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MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA: UMA INTERVENÇÃO ARTETERAPÊUTICA 
POR MEIO DA DANÇA 

VEIGMA LACERDA E SILVA, FABIO JESUS MIRANDA  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: A expressão ¿violência contra a mulher¿ é definida como qualquer ato ou conduta 
baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento à mulher. Assim como nas 
linguagens artísticas literárias, a dança também ¿presta-se a dar vazão a uma sensibilidade 
intensa e variada¿ (p.293). À luz dessa evidência, uma das possibilidades de intervenção 
propostas por este estudo, na tentativa de poder contribuir com as diferentes aplicações e 
métodos de tratamento a essas mulheres é o contato com a dança. Objetivo: O objetivo do 
presente estudo consiste em aplicar a dança, enquanto instrumento arteterapêutico, visando 
auxiliar mulheres em situação de violência, por meio da expressão e elaboração das 
experiências corporais vividas. Método: O cenário do estudo foi o Centro de Referência em 
Assistência Social de Hidrolândia-GO. A pesquisa foi desenvolvida com um grupo de nove 
mulheres com idade entre 18 e 37 anos com histórico de violência de natureza sexual, física, 
psicológica e/ou obstétrica. O grupo arteterapêutico foi desenvolvido em oito sessões com 
diferentes temáticas envolvendo os princípios básicos da Dança Moderna. Os dados de 
pesquisa foram coletados por meio do preenchimento da ficha de dados sóciodemográficos, 
entrevistas e desenhos livres nas fases pré e pós processo arteterapêutico, e observação das 
sessões de arteterapia. A análise e a conclusão dos resultados foram consideradas à luz da 
teoria e da interpretação psicanalítica. Resultados: Os dados da pesquisa sinalizam que as 
mulheres que participaram dos encontros arteterapêuticos apresentaram progressos quanto às 
suas produções verbais, quanto à representação projetiva a respeito de si mesma e, 
principalmente, quanto à movimentação expressiva de seu corpo, ressignificando seu Eu 
corporal. Conclusão: Destaca-se, portanto, a indispensável ação multidisciplinar frente a esse 
fenômeno propondo o trabalho de grupos arteterapêuticos como uma das alternativas de ação 
possíveis, junto à prática profissional dos psicólogos, ampliando a comunicação de diferentes 
áreas de atuação a serviço desse universo. 

Palavras-chave: Arteterapia, Psicologia, Violência contra a mulher 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 339 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

MÚSICA E IDENTIDADE NO CATOLICISMO POPULAR GOIANO: A FOLIA DE REIS E A 
ROMARIA AO DIVINO PAI ETERNO 

JOSE REINALDO FELIPE MARTINS FILHO, CLOVIS ECCO  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Este estudo elegeu a Folia de Reis e a Romaria ao Divino Pai Eterno. Acerca das 
folias priorizou uma abordagem mais abrangente do fenômeno em questão. Com respeito à 
Romaria ao Pai Eterno, tomou como ponto focal o que se desenvolve no município de 
Trindade, GO. Entre os resultados obtidos pela pesquisa destaca-se que a música é 
componente imprescindível na estruturação social, especialmente no que concerne à formação 
e à manutenção das identidades. Objetivo: Estabelecer o perfil identitário do catolicismo 
popular em Goiás a partir da música como um de seus principais ¿ senão o principal ¿ 
elementos constitutivos. Método: A adoção do paradigma qualitativo nos possibilitou o 
desenho de uma investigação dividida em duas partes. A primeira dedicou-se à delimitação dos 
conceitos nucleares para a fundamentação das bases teóricas sobre as quais o trabalho foi 
estruturado. A segunda, empreendida através de observações, registros em audiovisual, 
entrevistas orais e notação musical a partir do campo de estudo. As entrevistas tiveram 
duração média de 30 minutos e foram realizadas em local acordado entre pesquisador e 
entrevistados. Foram entrevistados indivíduos que se dispuseram a participar gratuitamente por 
meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, obedecendo 
rigorosamente às regras do CONEP (aprovado pelo: CAAE: 
62955116.9.0000.0037). Resultados: A respeito da música nos expoentes do catolicismo 
popular goiano que foram objeto de nossa investigação, é possível afirmá-la como: articuladora 
da identidade comunitária e social, não apenas em termos religiosos, mas também no que 
respeita aos demais aspectos da vida em sociedade; articuladora ritual no universo das 
religiosidades populares; interface de comunicação entre as esferas do profano e do sagrado; 
¿linguagem do coração¿; identificador da religiosidade; Integradora entre passado, presente e 
futuro numa mesma leitura temporal, fortalecendo os vínculos de continuidade da devoção; e, 
simultaneamente, ferramenta para a consolidação de uma nova identidade, especialmente 
caso pensemos os processos de midiatização em curso. Conclusão: À guisa de conclusão, 
somos cônscios de que nosso estudo contribuiu para o aprofundamento da discussão a 
respeito da relação entre os fenômenos religioso e musical. Em suma, música, religião e 
identidade não são apenas conceitos relacionados no espectro teórico desta investigação. São 
realidades vivas, janelas pelas quais podemos enxergar um mundo compartilhado. As artes, e 
no seio destas a música de maneira particular, são maneiras de nos elevarmos além de nós. 
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O CURRÍCULO NUMA PERSPECTIVA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL 
MARLY RESENDE DE SOUZA MOTINHO, IRIA BRZEZINSKI  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: No Antigo Egito, no primeiro milênio a.C., já existia a divisão entre a educação 
para o trabalho agrícola ou artesanal e a educação intelectual destinada a perpetuação do 
poder, a primeira era de caráter instrumental e seu público as pessoas pobres e a segunda 
uma educação para os ricos ou a classe dominante. Tendo em vista uma proposta para a 
formação dos sujeitos em geral, Aranha (2006) discorre sobre a educação unitária proposta por 
Gramsci, na perspectiva de promover uma educação integral. Objetivo: Suscitar reflexão 
acerca de uma proposta curricular de educação integral, voltada à formação do sujeito 
consciente, abrangendo as dimensões: cultural, intelectual, física, psicológica, social, política e 
moral. Nesta perspectiva a formação é norteada pelos princípios da educação 
omnilateral. Método: O método empregado nesta investigação será a pesquisa bibliográfica e 
documental a partir de uma análise qualitativa pautada na abordagem histórico cultural do 
materialismo dialético. O pesquisador levará o leitor a reflexão sobre o processo histórico da 
educação da humanidade desde as antigas civilizações aos dias atuais, ao delinear este 
percurso apresenta a motivação das escolhas curriculares pautadas na manutenção do poder 
da classe dominante bem como na preservação de sua cultura e poder econômico. Apresenta 
uma reflexão sobre o modelo de educação predominante imposta pela elite dominante e a 
possibilidade de romper com a ordem naturalizada ao propor uma educação integral para 
todos. Resultados: A educação nos países em desenvolvimento encontra-se subordinada as 
finalidades do mundo globalizado neoliberal, que concebe uma educação instrumental voltada 
para a formação de mão de obra barata e com pouca qualificação, se restringindo a conteúdos 
básicos e um conhecimento superficial, para atender ao mercado de trabalho, e o sujeito sem 
nenhuma criticidade para pensar numa alternativa possível para reverter a imposição social, 
ideológica e econômica a qual foram submetidos. Nos resultados da pesquisa são 
evidenciadas a alternativa de uma educação integral para todos e o rompimento com lógica 
elitista de educação. Uma educação instrumental destinada aos pobres e uma educação 
primorosa aos ricos. Conclusão: A formação integral tem como finalidade o desenvolvimento 
humano nas dimensões: cognitiva, afetiva, moral e estética, ao contrário do modelo neoliberal 
de educação que tem as finalidades voltadas as questões de ordem econômica. A saída para 
romper com o currículo instrumental e utilitário perpassa pelo entendimento de que a educação 
está para além de formar mão de obra para o mercado de trabalho, antes disso o objetivo 
principal deverá estar voltado a formação do sujeito por inteiro. 
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O DESAFIO DA ATUAÇÃO DO PROFESSOR EM ESCOLAS INCLUSIVAS DA REDE 
ESTADUAL DA REGIÃO LESTE DE GOIÂNIA 

LUCELENA DIAS REZENDE, DENISE CARMEN DE ANDRADE NEVES, PAULA RIBEIRO 
SILVA, EDUARDO DE AGUIAR JUNIOR  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: A pesquisa realizada trata do processo de formação continuada para professores 
da educação inclusiva promovido pela Secretaria Estadual de Educação Cultura e Esportes 
(SEDUCE), um dos requisitos para garantia e efetivação da inclusão na educação de alunos 
com deficiência na Região Leste de Goiânia. Fez-se um recorte sobre a educação especial 
com metodologias e adequações necessárias ao atendimento dos alunos com deficiências 
para garantir o exercício de sua autonomia pessoal e social. Objetivo: Conhecer e analisar a 
formação/qualificação realizada pela SEDUCE para professores da educação inclusiva e a 
repercussão nas unidades escolares da Região Leste de Goiânia, tendo como parâmetros a 
Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional -LDB e o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência. Método: Pesquisa documental, levantamentos de dados quantitativos e análise 
das formações oferecidas pela Gerência de Ensino Especial e Núcleos (GEE)3; Centro de 
Capacitação dos Profissionais de Educação e Atendimento a Pessoa com Surdez (CAS); 
Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S); Centro de Apoio 
Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual (CAP/GO), 2012/2016. 
Análise dos dados qualitativos. Entrevistas com professores da Rede Estadual de Ensino, 
Jardim Novo Mundo; Joaquim Edson de Camargo; Previdência (conveniada); Chico Mendes; 
Dom Fernando G. dos Santos II; Jardim das Aroeiras; Vandy de C. Carneiro; Santa Marta e 
Centro Especial Elysio Campos, da Rede Pública Estadual da Região Leste de 
Goiânia. Resultados: No decorrer desses cinco anos a SEDUCE, através do GEE e núcleos, 
capacitaram um quantitativo de quase 21 mil profissionais, visando atender aos requisitos 
necessários à efetivação da inclusão nas escolas da rede estadual de ensino nos anos de 2012 
a 2016. O número de profissionais capacitados pela SEDUCE/GO, via Gerência/Núcleos 
formadores foram: CAS = 3.914, NAAH/s= 1.030, NAEH= 580, CAP/GO = 117, GEE=15.325, 
totalizando 20.966 participantes nas formações. A capacitação, promovida pela GEE, 
apresenta um número maior (15.325) em relação aos núcleos em razão de abranger, além de 
professores, pessoal de apoio, Atendimento Educacional Especializado, intérprete e gestores 
das escolas inclusivas da região metropolitana de Goiânia. Conclusão: No revés da inclusão 
escolar, essa pesquisa sinalizou situações em que o processo de qualificação foi eficaz, 
enquanto política de formação continuada, com temas pertinentes à atuação profissional. 
Apontou também as contradições que perpassam pela educação, enquanto política de 
formação/capacitação, em que professores e alunos com deficiências são vítimas de exclusão 
de um sistema estrutural macro excludente. 
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O DIREITO A EDUCAÇÃO NO E DO CAMPO: UMA CONQUISTA DOS MOVIMENTOS 
SOCIAIS 

ANA MARIA FRANCO PEREIRA, JOSE MARIA BALDINO, FERNANDA MOREIRA SILVA 
RABELO  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: O direito ao acesso a uma educação de qualidade é de todos. A educação para os 
povos do campo, se deve levar em consideração, o planejamento, os aspectos que norteiam a 
vida no campo para que estes aprendam não apenas conteúdos didáticos, como também 
aprendam a valorizar sua cultura, sua história. É recente, o reconhecimento de que as pessoas 
que vivem no campo carecem de educação diferenciada daquelas que vivem na cidade. E esse 
reconhecimento ganhou força através de movimentos sociais. Objetivo: O objetivo deste 
estudo é realizar, em linhas gerais, uma reflexão através da investigação em como se deu a 
Educação no e do campo no Brasil, bem como, compreender as influências dos movimentos 
sociais nesse processo educacional. Método: O trabalho aporta-se em um estudo qualitativo 
de natureza bibliográfica, possibilitando apreensão científica a partir da análise crítica das 
concepções e problematizações pedagógicas imbuídas no campo epistemológico da educação, 
sobretudo, da educação no e do campo e dos atores pertencentes a esse 
contexto. Resultados: É evidente que as diferenças fazem parte da cultura e da história, e se 
faz necessário e essencial preservá-las. As políticas de educação do Estado brasileiro para o 
campo, predominantemente, ainda usam como parâmetros os modelos dos centros urbanos 
para promover a educação, em que pese a evidência de que campo e cidade fazem parte de 
uma mesma realidade. Portanto, muito há que se fazer para que se possa alcançar uma 
qualidade positiva e satisfatória na educação rural, por isso a importância de compreendermos 
o contexto histórico o qual envolve todo o processo educacional. Conclusão: Conclui-se, ao 
final deste estudo, que muito há de se fazer para que se possa alcançar uma qualidade positiva 
e satisfatória na educação no e do campo, dando continuidade à luta pelo direito a educação 
do campo, pois apesar de já existir esse direito por lei, é preciso que haja uma cobrança por 
parte de todos para que esses direitos não sejam esquecidos e ao menos deixarem de serem 
cumpridos. 
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O PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) NO CÂNCER COLORRETAL - DETECÇÃO E 
GENOTIPAGEM VIRAL. 

THALITA DE SIQUEIRA, VERA APARECIDA SADDI, LARISSE DALLA  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: O carcinoma colorretal (CCR) é considerado como a quarta causa de morte por 
câncer em todo o mundo, sendo o segundo tipo de câncer encontrado em mulheres e o terceiro 
tipo mais comumente em homens, sua incidência vem crescendo. Ainda é inconclusiva a 
associação do Papilomavírus humano (HPV) na gênese do CCR. Objetivo: Investigar a 
relação do Papilomavírus humano (HPV) em carcinomas colorretais através de sua detecção e 
genotipagem. Método: Trata-se de um estudo descritivo retrospectivo realizado por meio da 
análise de dados clínicos e histopatológicos de pacientes diagnosticados com carcinoma 
colorretal, em Goiânia no período de 2009 a 2010. As análises moleculares para a detecção 
viral e genotipagem foram realizadas em amostras de peças cirúrgicas parafinadas, fixadas em 
formol utilizado o kit comercial INNO-LiPA HPV Genotyping Extra. Resultados: No total de 100 
casos foram incluídos, correspondendo a indivíduos com mais de 50 anos de idade. A maior 
parte dos casos (54 casos, 54%) foi observada em mulheres e a maioria dos pacientes vieram 
do interior do estado de Goiás (61%). O tabagismo foi descrito em 19% dos casos e o etilismo 
em 11%. Os sítios mais acometidos foram na junção retossigmóide (30%) e no cólon sigmóide 
(21%) e alguns pacientes apresentavam mais de um sítio comprometido pelo tumor. O DNA do 
HPV foi encontrado em quatro casos, sedo que o HPV16 estava presnte em todos os casos 
positivos e um caso apresentava ta,bem o HPV18. Conclusão: Nossos resultados permitem 
concluir que a prevalência do HPV nos CCR é baixa e que o HPV16 e o HPV 18são os mais 
comumente encontrados nesse tipo de tumor. A vacina anti-HPV, preconizada para prevenção 
do câncer de colo uterino, deve prevenir também uma parcela de pacientes contra o CCR. 
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O PROCESSO DE AVALIAÇÃO ESCOLAR NA PRÁTICA EDUCATIVA 
FERNANDA MOREIRA SILVA RABELO, MARIA ESPERANCA F CARNEIRO, ANA MARIA 

FRANCO PEREIRA  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: A definição de objetivos é fundamental na aprendizagem mediada pela escola. 
Sabe-se que seria difícil, talvez até impossível desdobrar os objetivos educacionais, de modo a 
elencar todas as habilidades de leitura que o aluno deve desenvolver, as quais seriam 
cobradas na Prova Brasil e demais avaliações. Assim, os Descritores da Prova Brasil devem se 
constituir numa tentativa de estabelecer as habilidades essenciais mais ocorrentes nos 
diversos contextos de interação linguística. Objetivo: Analisar os descritores da Prova Brasil 
problematizando a eficiência destes para aferir as habilidades de leitura nos diversos contextos 
das escolas brasileiras. Método: Consulta bibliográfica para identificar os estudos mais 
atualizados e aceitos na comunidade científica especializada em relação aos processos de 
ensino e aprendizagem da leitura. Depois conhecer outras análises já realizadas dos 
descritores. Em seguida uma nova análise dos descritores contrapondo-os as teorias adotadas 
e a outros estudos realizados sobre este documento, identificando assim, as teorias que 
fundamenta sua elaboração e a concepção de leitor implicitamente presente nele. A partir do 
embasamento teórico adquirido se conceituará habilidade e competência leitora, leitura e 
leitor. Resultados: Com base no conceito de competência leitora apresentado; na concepção 
de que a definição de objetivos (habilidades, descritores) é uma das características 
fundamentais da aprendizagem escolar e, também com base no fato de que o planejamento de 
ensino bem com as habilidades desejadas a se alcançar varia de acordo com cada contexto de 
ensino, entende-se que, si não impossível, é demasiadamente difícil, desdobrar os objetivos 
educacionais, de modo a elencar todas as habilidades de leitura que o aluno deve desenvolver 
para se tornar leitor competente, mas existem aquelas que são mais genéricas em diversos 
contextos de leitura. Conclusão: Levanta-se a hipótese de que os impactos nos resultados da 
Prova Brasil decorrem do ensino da base alfabética e que o nível de leitura exigido nas 
questões da prova não demanda habilidades de compreensão de textos mais elaboradas. 

Palavras-chave: Avaliação, Educação, Descritores. 
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O RIZOMA E A TRANSFIGURAÇÃO NA OBRA DE JOSÉ J. VEIGA 
WANICE GARCIA BARBOSA, MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Este trabalho pretende analisar o fantástico insólito e absurdo na pós-
modernidade a partir das obras O Cavalinho de Platiplanto, A Usina atrás do Morro, A hora dos 
ruminantes e A sombras dos reis barbudos de José J. Veiga. As marcas da pós-modernidade 
são ainda paradoxais e provisórias, mas pode-se notar algumas características, como o fato de 
se basear na possibilidade do novo frente ao vislumbramento da descrença e do 
ceticismo. Objetivo: evidenciar as ligações rizomáticas e as relações de micropoderes dos 
mais amplos processos ontológicos, como os familiares, sociais, as frustrações, os diferentes 
processos de individuação contemporâneos. Outra temática a ser analisada é o processo de 
invasão da modernidade,como a colonização. Método: O aporte teórico utilizado será o do 
Rizoma na obra Mil Platôs (2000) de Gilles Deleuze e Feliz Guattari, As Três Ecologias (2001) 
de Felix Guattari e o livro O conto Brasileiro em Goiás (2007) de Gilberto Mendonça Teles que 
tratam do processo que se vive na atualidade, ou seja, o adoecimento do meio-ambiente, o 
adoecimento mental e, por fim, o adoecimento social. Estes temas também são analisados a 
partir da teoria das teorias de Zygmunt Bauman, modernidade líquida (2001), e Era do Vazio 
(2005 de Gilles Lipovetsky. Utilizaremos também artigos que tratam dos temas acima 
elencados. Resultados: Através das leituras e das teorias perceber as estruturas não podem 
estarem definidas, para isto, os recursos gramaticais devem ser usados, o uso dos verbos no 
infinitivo e locuções verbais, como Veiga fez em suas obras, pois, seria assim, um 
aprisionamento do acontecimento, causando a estagnação na leitura da obra, seriam as 
questões como crença, política entre outros paradigmas, difíceis de serem quebrados, como é 
muito bem lembrado na obra de José J. Veiga. Para existir a mobilidade a sociedade deve se 
ajustar as modernidades que constituem e reconstituem a todo instante, esquivando-se de 
formulações, prévias e preconcebidas. As produções rizomáticas segundo Deleuze e Guattari 
fazem isso através de aberturas que irão formar o vazio. Conclusão: A imagem literária, o 
poético das obras encontra nas imagens, lembranças, incertezas sobre a realidade e fatos. 
Sugere o surrealismo na literatura fantástica contemporânea mostrando a dor do homem e da 
natureza da contemporaneidade, onde o desejo e o prazer se revelam na arte como um retrato 
do planeta, a solidão e funeral da terra. Cita-se Nietzche¿Ninguém pode construir em teu lugar 
pontes que precisarás para atravessar o rio da vida, ninguém exceto tu, só tu¿. 
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O SANTO DA BANDEIRA, SUBJETIVIDADE E MATERIALIDADE NAS FOLIAS DE REIS EM 
ITAGUARI 

IGOR JUNQUEIRA CABRAL, SIBELI APARECIDA VIANA  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Propomos uma análise da folia de reis do ponto de vista da materialidade 
analisando as interferências nas relações de poder e representação dos indivíduos engajados 
nesse tradição. Utilizamos da pesquisa bibliográfica, etnográfica e da pesquisa oral, cujo 
espaço observado foi o município de Itaguari-go, onde acontece esse evento religioso. Que 
iniciou na região desde o século XIX. Marcando as identidades de um povo ao longo de 
anos. Objetivo: Apoiado na perspectiva de patrimônio cultural imaterial,pretende-se investigar 
as Folias de Reis de Itaguari (Brejo Grande e Mineira), considerando as materialidades e as 
subjetividades presentes nos ritos e nos comportamentos individuais e coletivos de seus foliões 
e devotos. Método: Método da história oral investigando por meio de entrevistas foliões e 
devotos pertencentes aos dois grupos de folias de Itaguari: Brejo Grande e Folia Mineira. A 
seleção dos entrevistados irá se basear principalmente nos seguintes critérios: a idade, o papel 
desempenhado e o tempo de atuação na folia. Será igualmente realizada a análise documental 
em arquivos, jornais e em acervos fotográficos disponíveis e pertencente a este pesquisador e 
a outros colaboradores. Durante o mês de dezembro/janeiro do presente ano, 2018, realizarei 
uma ¿descrição densa¿ das festas de folias em Itaguari por intermédio da etnografia. E através 
do método comparativo, analisar as mudanças na folia ao longo dos anos. Resultados: Esta 
pesquisa se encontra em fase de desenvolvimento contando até agora com obtenção de 
resultados nos âmbitos de dados provenientes de bibliografias, levantamento de imagens de 
acervo particular do pesquisador e de colaboradores e (pré) seleção dos entrevistados, 
aguardando agendamento para realização das entrevistas. Conclusão: Esse trabalho do qual 
se encontra em produção pretende compreender as questões pertinentes a História cultural, no 
universo das Folias de Reis no município de Itaguari. Uma das questões de maior enfoque 
desta pesquisa é compreender como as folias de reis carregam elementos da cultura e dos 
saberes populares, como ela se relaciona do campo com o sagrado e com o profano tendo 
intermediação de objetos seja nos ritos religiosos, seja nos momentos festivos. 
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O SANTO LENHO EM PORTUGAL NA IDADE MÉDIA: RELATO DE PESQUISA 
RENATA CRISTINA DE S N PEREIRA, RENATA CRISTINA DE S N PEREIRA  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Pretende-se, nesta pesquisa, analisar um importante símbolo da paixão de Cristo 
existente em Vera Cruz do Marmelar, desde o século XIII, considerado um fragmento do Santo 
Lenho. Em Portugal a Ordem Militar de São João de Jerusalém ou do Hospital foi a principal 
guardiã desta relíquia, que se preserva ainda hoje na Igreja de Vera Cruz de Marmelar, 
freguesia do município de Portel, sendo o rei D. Afonso III o promotor da formação do senhorio 
de Portel em 1257. Objetivo: Discutir a popularidade devocional da adoração às relíquias do 
Santo Lenho em Portugal durante a Idade Média, dando destaque ao Lignum Crucis, existente 
em Marmelar, e, em que sentido, este propiciou a ocupação demográfica e econômica da 
região. Método: Para fundamentar a pesquisa serão utilizadas diversas fontes que refletem a 
amplitude da ação sobrenatural da Relíquia do Marmelar em Portugal, considerada um 
importante tesouro espiritual e político, fator de legitimidade e prestígio para a Ordem do 
Hospital. Entre estas fontes pode-se citar: A Comenda de Vera Cruz de Marmelar Corpus 
Documental (1258- 1640), o Livro dos Bens de D. João de Portel- Cartulário do século XIII, a 
Relação Histórica da Nobre Vila de Portel, Subsídios para a História de Vera Cruz do Marmelar 
e o Agiológio Lusitano. Resultados: Publicação do livro: NASCIMENTO, Renata Cristina de 
Sousa & COSTA, Paula Pinto. A Visibilidade do Sagrado: Relíquias Cristãs na Idade Média. 
Curitiba: Prismas, 2017. Publicação do artigo: NASCIMENTO, Renata Cristina de Sousa. As 
Relíquias Cristãs e a Apropriação Simbólica do território. In OPSIS (On-line), Catalão-GO, v. 
18, n. 1, p. 142-153, jan./jun. 2018 Conclusão: A intensificação do culto à relíquia do Santo 
Lenho na Idade Média, enfatizou a carga histórica e simbólica que a Igreja de Vera Cruz 
representa. A Cruz do Marmelar foi o centro irradiador do espírito cruzado vencedor na Batalha 
do Salado, além de estar presente em outros momentos importantes da história da monarquia 
portuguesa, sendo considerada portadora de qualidades miraculosas. 
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O SOLO, OCUPAÇÃO E CONTAMINAÇÃO. ASPECTOS SÓCIO-AMBIENTAIS 
PAULA LUÍSA LIMA MELO DE BARROS, JULIO CEZAR RUBIN DE RUBIN, RUY 

FERNANDES DE AZEVEDO, TAINAN RAMOS DA SILVA, ROBENILDO RONEY CASTRO 
CIRIACO  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: A exploração do solo se inicia com os primórdios da agricultura (BORGES; 
TACHIBANA,2005). O discurso ambiental ganha força com as CONFERÊNCIAS DAS 
NAÇÕES UNIDAS sobre MEIO AMBIENTE. A criação de áreas ecológicas como parques, 
praças e jardins se prolifera como uma possibilidade de preservar a fauna e a flora além de 
melhorar a qualidade de vida das populações urbanas (GOMES, 2014). Objetivo: O objetivo 
do presente trabalho foi avaliar a evolução das questões ambientais e de como isso levou a 
ocupação desordenada e a contaminação do solo com determinados parasitas. Método: A 
metodologia utilizada foi a revisão de literatura, que segundo Marconi e Lakatos (2011), é o tipo 
de pesquisa que engloba as seguintes fases: a) escolha do tema, b) elaboração do plano de 
trabalho, definição dos descritores: Parasitos AND Parque infantil AND Contaminação; c) 
identificação e localização das bases de dados; e) análise, interpretação e redação final. Para 
coleta de dados utilizou-se o sistema integrado de buscas da base de dados da biblioteca 
(BVS) que inclui MEDLINE, PUB MED, LILACS E SCIELO, com o objetivo de encontrar 
publicações de artigos científicos relacionados ao tema de estudo. Resultados: Belo et.al., 
(2012) em seus estudos, relata a prevalência de parasitoses intestinais de 29%. Foram 
diagnosticadas três espécies de protozoários: E. histolytica/dispar (14,3%), E. coli (9,5%) e G. 
lamblia (5,5%) e quatro espécies de helmintos :Ancilostoma spp. (2,1%), A. lumbricoides 
(1,9%), E. vermicularis (1,5%) e T. trichiura (1,1%). Houve uma maior prevalência na área rural, 
relacionada a condição socioeconômica das famílias desta região. Segundo Baldini et.al., 
(2015) As parasitoses se caracterizam como um problema de saúde pública no Brasil por 
apresentarem altos índices de prevalência além de ocasionar implicações clinicas e 
sociais. Conclusão: A ocupação do solo é feita na maioria das vezes de forma desordenada e 
busca atender mais a interesses econômicos que sociais. A contaminação do mesmo vai 
ocorrer inexoravelmente a partir do momento que é ocupado. Medidas simples e eficientes 
podem ajudar na prevenção dessa contaminação. 
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O TURISMO SOCIAL DO SESC COMO MECANISMO DE PROMOÇÃO 
DESENVOLVIMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

JOSÉ LEOPOLDO DA VEIGA JARDIM FILHO, LEONARDO GUERRA DE R GUEDES  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: O turismo social do SESC representa um conjunto de ações que promove 
estratégias inclusivas e educativas, priorizando famílias de comerciários de baixa renda. O 
acesso destas famílias ao turismo em todo o país em todos os complexos turísticos, promove 
não apenas lazer e diversão, mas principalmente o desenvolvimento regional, criando um fluxo 
de turistas alto e permanente. Objetivo: Apreeentar o impacto do turismo social na economia 
regional e sua contribuição para o desenvolvimento regional. Método: Será realziada pesquisa 
apresentando todos os complexos de turismo de todo o sistema SESC do país e o fluxo de 
turistaa que circulam em todas as unidades. Será levantado a taxa de ocupação média em 
todos os complexos com o ticket médio gasto por usuário. Resultados: Apresentar o impacto 
de fluxo de pessoas e a geração de riqueza gerada com o turismo social do SESC e a 
contribuição para o desenvolvimento regional. Destacar a importância deste serviço oferecido 
pelo SESC como indutor do crescimento regional. Conclusão: O Serviço Social do Comércio - 
SESC, cumpre um papel muito importante na sociedade e atua em 5 frentes distintas (cultura, 
educação, esporte, lazer e turismo). Em relação ao turismo, o programa turismo social é um 
forte indutor do desenvolvimento regional, visto que proporciona milhões de comerciários em 
todo o país, usufruírem de complexos hoteleiros de alto padrão e com preço subsidiado pelo 
sistema. 
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O VISCERAL E O RASGO: A BUSCA DOS EXTREMOS, PROFUNDIDADE NA SUPERFÍCIE 
CECILIA HONORIA DOS SANTOS PEREIRA, MARIA APARECIDA RODRIGUES  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Este texto faz parte da pesquisa sobre estética da modernidade, com o enfoque 
da arte como fenômeno a partir do Corpus da artista Adriana Varejão - entre carnes e mares, 
no qual sugere as condições paradoxais de rupturas e superações para a criação do novo. É 
na afirmação da aparência, no jogo por meio de variedades de materialidades e efeitos 
ilusórios sedutores que isso acontece, como observado nas pinturas: Azulejaria Verde em 
Carne Viva(2000) e Parede com incisões à La Fontana(2000). Objetivo: discorrer sobre o 
processo de desidentificação, que é produzido no espectador ao fixar o olhar na obra e no 
sentindo da poética, por meio de um novo olhar da arte. Método: Fenomenologia - A pesquisa 
utilizará da metodologia teórica e reflexiva, com abordagem fenomenológica e crítica literária, 
tendo como base o método bibliográfico e abordagem crítica hermenêutica 
fenomenológica. Resultados: Resultados parciais - Participação em eventos científicos 
apresentando os resultados da pesquisa. Produção de textos científicos: resumos, resenhas e 
artigos. Elaboração de parte da Dissertação de Mestrado. Conclusão: O estudo tem como 
suporte teórico os escritos de Jean Baudrillard, relativo as múltiplas faces da sedução, que por 
meio das diversas linguagens, dos efeitos híbridos sedutores resultantes da aparência, levam a 
uma produção poética originada pela resistência do olhar. 

Palavras-chave: Olhar. Paradoxo, Entre Carnes e Mares. Sedução, Aparência. 
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ÓBITOS POR QUEDAS NA POPULAÇÃO IDOSA DO BRASIL 2008-2015 
ADENICIA CUSTODIA SILVA E SOUZA, YARA CRISTINA MARTINS MONTEIRO, MARIA 

APARECIDA DA SILVA VIEIRA, GABRIELA MOREIRA POLICENA  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno atual, gera problemas sociais e de 
saúde entre os idosos e desafiam os sistemas públicos de saúde1. O envelhecimento trouxe 
fatores de risco e comorbidades que incapacitam as pessoas idosos, e contribuem para o 
frequente aumento de quedas, o que limita ainda mais a sua autonomia2. As quedas em idosos 
representam preocupação para a saúde pública, o que justifica conhecer o perfil da mortalidade 
por quedas entre a população idosa brasileira. Objetivo: Caracterizar o perfil de mortalidade 
por quedas em idosos no Brasil e identificar o percentual de aumento dos óbitos por esta causa 
no período de 2008 a 2018. Método: Estudo observacional com dados secundários da base 
nacional do Sistema de Informação sobre Mortalidade-SIM do Ministério da Saúde; dados 
informados a partir da Declaração de Óbitos. A população foi constituída de idosos - 60 anos 
residentes no Brasil com registro de óbito no SIM entre 2008-2015. Coletados dados 
populacionais de idosos - 60 anos, residente nos 26 estados e Distrito Federal, dos censos de 
2000 e 2010, e da população estimada, pelo método de interpolação, para os anos de 2008 a 
2016 disponível no sítio do DATASUS. Selecionado no SIM os óbitos segundo a Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10), capítulo XX, códigos W00 a W15 e W17 a W19. Realizada 
análise descritiva, calculando média, mediana e desvio padrão. Resultados: Os dados 
mostraram um número total de 61.265 óbitos por quedas em idosos brasileiros de 2008 a 2015. 
Houve um aumento progressivo no número de óbitos a cada ano, apontando um aumento 
significativo de 53,2% nesse período. O percentual de mortes por quedas em idosos foi maior 
entre mulheres, idosos com mais de 80 anos e sem companheiro. Os óbitos por queda 
ocorreram na maioria em ambiente hospitalar em decorrência dos longos períodos de 
internação e com percentual maior nas regiões Sudeste e Sul. As quedas que levaram a óbito 
foram registradas em sua maioria, no CID-10 (W18 Outras quedas no mesmo 
nível). Conclusão: A mortalidade por quedas em idosos no Brasil é alta, principalmente em 
idosos com 80 anos e mais do sexo feminino e sem companheiros. Políticas públicas e 
medidas para a prevenção de quedas para a população idosa devem ser instituídas para 
reduzir o número de quedas e consequentemente de óbitos nessa faixa etária. 
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OCUPAÇÃO URBANA X FRAGMENTAÇÃO AMBIENTAL: JARDINS FLORENÇA E 
PARQUE ANHAGUERA II, GOIÂNIA, GOIÁS 

WANESSA SILVA ROCHA, ANTONIO PASQUALETTO, SIMONE GONÇALVES SALES 
ASSUNÇÃO, ELIEL FERREIRA DI SOUZA  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Mendes (2011) explica que as transformações recentes das cidades tem gerado o 
alargamento do espaço construído, por um processo nem sempre ordenado e planejado, 
desencadeando a fragmentação. Nesse contexto, apresenta-se dois setores vizinhos, o Parque 
Anhaguera II e Jardins Florença, localizados na região sudoeste de Goiânia, e que passaram 
por processo de ocupação urbana de formas diferentes, refletindo assim alguns contrastes com 
características urbanas e ambientais heterogêneas. Objetivo: Objetivou-se neste estudo 
compreender os diferentes processo de ocupação urbana e a influência direta na fragmentação 
ambiental, analisando os setores Parque Anhaguera II e Jardins Florença. Método: Trata-se de 
uma pesquisa exploratória, teórica e descritiva, em relação às transformações ocorridas ao 
longo do tempo no perímetro urbano dos objetos desta, especificamente sobre o planejamento 
e interpretações da construção histórica destes espaços, principalmente em relação às áreas 
de preservação ambiental e drenagem urbana. O levantamento do histórico dos setores foi 
desenvolvido através de recortes de jornais cedidos pela Secretaria de Planejamento Municipal 
(SEPLAM) da cidade de Goiânia, além de levantamento bibliográfico. Para mapeamentos 
temáticos usaram-se ortofotos de Goiânia e procedeu-se o tratamento dos dados coletados 
com auxílio do software ArcGis Esri 10.1. Finalmente, a tabulação dos dados obtidos e redação 
final. Resultados: Fazendo um recorte para os setores Setor Parque Anhanguera II e Jardins 
Florença, localizados na região sudoeste de Goiânia, apresenta-se dois bairros com origens e 
formas de ocupação do espaço urbano que se diferem, acarretando, dentre diversos aspectos, 
na fragmentação ambiental, principalmente considerando a existência de áreas de 
preservação, espaços com cobertura vegetal e relação na drenagem urbana. Evidencia-se 
diferenças na forma de ocupação urbana entre o Jardins Florença e o Parque Anhaguera II, 
principalmente em relação a formação histórica, pois um é planejado e o outro é fruto de 
invasões, configurando no processo de urbanização, bem como na existência, ou não, de 
áreas verdes e infraestrutura de drenagem urbana. Conclusão: Diante do estudo realizado nos 
setores Parque Anhanguera II e Jardins Florença, evidencia-se que o processo de 
planejamento e urbanização nos setores levaram a diferentes formas de uso e ocupação. O 
Jardins Florença não enfrenta problemas com alagamentos e possui bom quantitativo de área 
permeável, devido a existência de áreas verdes. Foram identificadas situações adversas e 
críticas, contribuindo para a incidência de alagamentos no Parque Anhaguera II, como a 
grande taxa de impermeabilização. 
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PERSPECTIVAS DA SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL BRASILEIRA 
AURA LUZ FERNANDEZ ABARCA, LUCIA MARIA MORAES  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Observando a importância deste setor no desenvolvimento do Brasil, é cabível 
refletir se este setor se está adaptando as novas exigências que a globalização propõe, como a 
sustentabilidade; e se as iniciativas do país estão sendo adequadas para aliar a construção 
civil, o crescimento econômico e as cobranças ecológicas. Objetivo: O seguinte trabalho tem 
como propósito apontar as principais iniciativas do setor da construção civil brasileiro no âmbito 
da sustentabilidade desde um ponto de vista intersetorial assim observar os recuos e 
avanços. Método: Este artigo contém resultados de uma pesquisa de natureza descritiva, 
desenvolvida a partir de um levantamento bibliográfico. Este levantamento se efetuou por meio 
de etapas relacionadas a cada tópico abordado com: construção civil, sustentabilidade e 
sustentabilidade no Brasil. Resultados: Existe um potencial legislativo para criar sistemas 
eficientes em pro da sustentabilidade no setor da construção civil brasileira. Dentro da área 
social, a construção civil se posicionou na primeira década do século XXI como uma 
ferramenta de governança e posteriormente gerou-se impactos positivos no desenvolvimento 
integral do País. Porém, se observa que a gestão publica não acompanha as diretrizes legais e 
eixos da sustentabilidade dentro do setor como a extensão da malha urbana tanto pelo setor 
privado quanto pelo setor público o que gera um produto urbano mal planejado e a acarreta 
diferentes impactos ambientais. Conclusão: Se observa que há mecanismos privados e 
públicos para direcionar este setor a um âmbito mais correto no aspecto social e ambiental. As 
oportunidades e as tecnologias devem ser mais democratizadas a favor do desenvolvimento do 
país e não só unicamente em prol do crescimento econômico. 
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PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS INTEGRADO AO BIM, COM FOCO NO 
PROCESSO DE CONHECIMENTO 

ANA CAROLINA AMARAL MARQUES, SOLANGE DA SILVA  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Os recentes progressos em tecnologia motivou o crescimento em literatura no 
âmbito acadêmico de pesquisas e práticas profissionais,com forte pico na implantação de 
modelagem de informações de construção relacionada à tecnologia BIM.Uma lacuna que se 
observa,no entanto,é que falta ênfase no processo de conhecimento além do otimismo 
tecnológico,como gerenciamento de fluxo de trabalho e práticas comerciais que acompanham 
os benefícios reais do BIM.(PRINS AND OWEN, 2010;KOVACIC,2015;SACKEY et al 
17 Objetivo: Aplicar o sistema BIM 4D numa obra, integrando as informações do projeto 3D 
com o cronograma físico, através das ferramentas Planilha Excel, MS Project, Revit, 
Navisworks e Synchro, voltados para o planejamento e controle de obras da construção civil, 
com foco no processo de conhecimento. Método: A pesquisa é qualitativa e será realizada 
através do estudo de caso, que tem a finalidade em um estudo mais aprofundado da empresa, 
sendo muito utilizado para relatar e vivenciar problemas, em busca de soluções para correções 
das mesmas (GIL, 2010), e também por envolver o estudo profundo e exaustivo dos objetivos, 
de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento (KAUART et al., 2010). 
Integrada à metodologia qualitativa será adotada também a análise fenomenológica, que se 
refere ao estudo de fenômenos de forma concreta, onde aborda de forma real a experiência 
vivida da situação, procurando apresentar a experiência real para facilitar a compreensão 
(LIMA, 2014; ANTHEA, 2015). Resultados: Espera-se que os resultados desta pesquisa 
possam contribuir: - unindo o conhecimento da tecnologia (BIM, Softwares Navisworks e 
Synchro) com a aplicação prática no processo de Gestão do Planejamento Físico de uma obra; 
- trazendo para o meio acadêmico a união da Ciência com a técnica aplicada, pois de acordo 
com o Manual de Oslo, esta é a real definição de TECNOLOGIA; - apresentando os resultados 
e os benefícios da aplicação, na prática, das ferramentas plataforma BIM para gestão do 
planejamento físico, mostrando que a mesma é aplicável e ¿quebrando¿, assim, os 
paradigmas existentes nas construtoras tradicionais. Conclusão: Como o trabalho ainda está 
em andamento, as conclusões serão apresentadas após a finalização do mesmo, mas 
aproveito a participação neste Congresso para expor minhas ideias, objetivos, metodologia e 
resultados esperados, e a partir desta exposição, ouvir a opinião do coordenador (es) da sala e 
público interessado, para então agregar melhorias ao trabalho proposto. 
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PLATAFORMA ONLINE PARA CRIAÇÃO DE AMBIENTE EXPERIMENTAL DE 
OTIMIZAÇÃO COM FOCO EM ALGORITMOS HÍBRIDOS 

EDGAR MARCOS ANCIOTO JUNIOR, MARIA JOSE PEREIRA DANTAS, WANDERLEI 
MALAQUIAS PEREIRA JUNIOR  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Na otimização existem métodos aplicáveis a uma variedade de problemas de 
minimização. Ao definir o método a ser aplicado para um problema real, baseia-se na produção 
científica de problemas já solucionados, visando a similaridade com o problema e a eficiência 
de seus resultados. O desafio está no fato de nem sempre a produção científica prover os 
códigos de seus experimentos, dificultando a compreensão dos passos executados, fato que 
influência negativamente na curva de aprendizado. Objetivo: Criar um ambiente experimental 
online voltado a otimização, com a funcionalidade de realizar testes com algoritmos 
determinísticos e probabilísticos, com foco na possibilidade da criação de algoritmos híbridos, 
baseados na utilização de funções multidimensionais e instâncias de benchmark. Método: Os 
algoritmos são desenvolvidos com o paradigma de orientação a objeto, utilizando a linguagem 
de programação Python, que possui uma vasta variedade de bibliotecas voltadas para 
aplicações científicas (NumPy, SymPy, SciPy, Matplotlib e Pandas). A aplicação tem um código 
principal para configuração, um banco de funções multimodais e multidimensionais, um banco 
de instâncias e um banco de modelos determinísticos e probabilísticos. Este ambiente permitirá 
a configuração do algoritmo a ser utilizado pelo pesquisador e deverá demonstrar a resolução 
do problema passo-a-passo, permitindo a melhor compreensão da aplicação de métodos e 
avaliação de possíveis hibridizações. Resultados: Os métodos da Máxima Descida, Gradiente 
Conjugado, Bisseção, Seção Áurea, Newton-Raphson e Falsa Posição foram desenvolvidos 
para otimização não linear. O banco de funções foi padronizado. O Algoritmo Genético foi 
desenvolvido para otimização de funções, permite a configuração de seus parâmetros ou a 
escolha de execução de testes para a melhor configuração com a possibilidade de exportar 
para o Excel. O Algoritmo Colônia de Formigas está voltado para instâncias de benchmark do 
Problema do Caixeiro Viajante. Para demonstrar a hibridização dos métodos será tratado o 
Problema de Roteamento de Veículos pela sua relevância na atualidade, na busca de solução 
para problemas de tráfego de veículos e prejuízos acarretados ao meio 
ambiente. Conclusão: Um módulo da plataforma, de uma pesquisa anterior, já está online para 
resolver instâncias de benchmark do problema de escalonamento Jobshop, no endereço 
iproductionscheduling.com. Os novos módulos estão em desenvolvimento e posteriormente 
serão integrados em um único ambiente. A pesquisa conta com apoio de alunos de iniciação 
científica e o domínio da aplicação estará vinculado ao Mestrado de Engenharia de Produção e 
Sistemas (MEPROS). 
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POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: UMA COMPREENSÃO 
DO CONTEXTO E DO CAMPO DE DISPUTA 

ELAINE CRISTINA NAVARRO, IRIA BRZEZINSKI  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Busca-se compreender o processo de transformação que a avaliação da 
educação no Brasil tem passado, a partir de 1995, com o plano do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso (1995 ¿ 2002), com a doutrina de desregulamentação do mercado e da 
abertura comercial, reduzindo o papel do Estado em relação às questões sociais, 
estabelecendo a expansão do ensino superior pela iniciativa privada. Bourdieu auxilia na 
compreensão das relações estabelecidas conceituando o campo de disputa que envolve a 
avaliação Objetivo: Compreender qual a intenção do Estado, no que se refere às políticas 
neoliberais de avaliação do ensino superior, efetivadas por meio das ferramentas E 
instrumentos de avaliação e controle apresentadas pelo SINAES. Método: O método utilizado 
foi a revisão de literatura de autores como Pierre Bourdieu e J. Sobrinho Dias e do Plano de 
Governo de Bresser Pereira. A revisão teve como foco realizar um levantamento do contexto 
histórico e de conceitos que, por sua característica exploratória do tema auxiliou na 
composição do estado da arte deste trabalho. Resultados: O INEP foi refundado em 1997, 
produzindo subsídios às políticas educacionais de governo, como avaliadora do ensino 
superior, com contradições como autonomia e controle e aferição de qualidade sem promover 
melhoria. Promovendo um ¿campo¿ de disputa, em que sobrevive quem atende ao Estado 
Avaliador, que fala de autonomia e de processos progressivos de qualidade, ao passo aplica 
regulação, controle e punição, com um ensino voltado para testes estandardizados e não para 
emancipação cultural. Conclusão: A avaliação deve servir para o aprimoramento da gestão 
acadêmica nos seus sentidos pedagógico, administrativo e econômico. Entretanto, pela 
condição de disputa e permanência no mercado, o aspecto pedagógico, que deveria ser o 
principal, pois está intimamente ligado ao desenvolvimento humano, aquisição de capital 
cultural e a transformação social, tem sido tratado com descaso no momento de eleger as 
prioridades tanto no âmbito das IES, como no rol de elaboração das políticas públicas de 
avaliação 
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POLÍTICAS PÚBLICAS: A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 746/2016 (LEI 13.415/2017) COLOCA 
O POBRE “NO SEU DEVIDO LUGAR”? 

JOSE GERALDO DA SILVA, MARIA ESPERANCA F CARNEIRO  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: A educação não é um mero ócio ocasional na vida das pessoas. Trata-se de uma 
ferramenta imprescindível no combate é desigualdade, considerando que a ignorância é 
ferramenta que a classe hegemônica prioriza no processo de dominação da classe 
trabalhadora. Por isso, um campo em constante disputa entre os que a utilizam como meio de 
confrontar os poderes hegemônicos e aqueles que a privam da devida qualidade que 
oportunizaria é classe trabalhadora o acesso a uma maior fatia de poder. Objetivo: Objetiva-se 
neste trabalho refletir acerca da educação brasileira e os impactos que a Medida Provisória não 
746/2016 tornada Lei 13.415/2017 tem sobre a educação escolar dos jovens do Ensino 
Médio. Método: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica a observar as contradições 
educacionais próprias da sociedade brasileira que se cristalizaram ao longo de seu 
desenvolvimento e são perenizadas a partir das práticas dicotômicas próprias de uma 
sociedade organizada a partir de interesses divergentes a suas necessidades 
reais. Resultados: Buscar-se-á explicitar que as novas regras que valem para a educação 
básica são uma imposição do mercado e buscam fragilizar a qualidade da educação pública 
em função da educação privatizada que se impõe e abocanha o direito é educação, que é uma 
obrigação do Estado. Além disso, para a educação brasileira, os impactos que a Medida 
Provisória não 746/2016, tornada Lei 13.415/2017, reduzem os conteúdos das ciências 
humanas ao focar a formação média em matemática e português, produzindo a deterioração 
da educação escolar dos jovens do Ensino Médio. Conclusão: A educação brasileira precisa 
de mais cuidado. Não se pode tratar uma instituição como a escola pública do modo como ela 
tem sido tratada. Educação não é uma mercadoria que se dispõe no mercado público. 
Educação é condição para que o devir social culmine em transformação. Nesse sentido, a MP 
não 746/2016, agora Lei 13.415/2017, reforça a proposta de uma educação dual: uma para a 
classe dominante ("pensante") e outra para os filhos da classe trabalhadora operária. 
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PREVALÊNCIA DO PAPILOMAVÍRUS HUMANO NO BRASIL - REVISÃO SISTEMÁTICA E 
METANÁLISE 

JESSICA ENOCENCIO PORTO RAMOS, VERA APARECIDA SADDI, ANTONIO MARCIO 
TEODORO CORDEIRO SILVA, KÉLVIA CRISTINA DE CAMARGO  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: O Papilomavírus humano (HPV) é um vírus DNA de fita dupla pertencente à 
família Papilomaviridae. Já foram identificados mais de 200 genótipos de HPV, classificados de 
acordo com sua capacidade oncogênica. O HPV é responsável pela infecção sexualmente 
transmissível (IST) mais frequente e está associado a lesões malignas e benignas de mucosa 
epitelial e cutânea. A infecção pelo HPV de alto risco está associado com lesões de alto grau e 
desenvolvimento de câncer cervical. Objetivo: Avaliar a prevalência do HPV no Brasil em 
mulheres sintomáticas e assintomáticas por meio de uma revisão sistemática e 
metanálise. Método: Foi realizada uma revisão sistemática e metanálise de estudos que 
avaliaram a prevalência de HPV em mulheres brasileiras com e sem alterações citológicas. 
Foram avaliados estudos indexados nas bases Medline, Scielo e Web of Science, utilizando os 
seguintes termos mesh: ¿HPV¿, ¿detection¿, ¿cervical¿, ¿Brasil¿. Resultados: Foram 
incluídos 26 artigos, que foram publicados entre os anos de 2003 a 2017 e a maioria dos 
estudos foi realizado na região Sudeste do país. No total de 5804 casos, 2511 apresentaram 
alterações citológicas (48,7%) e a alteração citológica mais frequente foi o LSIL (41,6%). A 
prevalência geral de HPV foi de 42,7% e prevalência de HPV foi maior nas mulheres que 
apresentavam alterações citológicas, comparadas a mulheres com citologia normal (p=0,0001). 
Os genótipos mais prevalentes foram os HPVs 16 e 18. Conclusão: Os resultados obtidos 
enfatizam a alta prevalência da infecção pelo HPV na população brasileira e estimulam o uso 
da vacina anti-HPV na prevenção desta infecção. A necessidade de estimular a condução de 
novos estudos no país que visam investigar a prevalência e a distribuição dos genótipos do 
HPV em mulheres com e sem alterações citológicas. 
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PROCESSOS DE PERMANÊNCIA E PERSPECTIVAS DE FUTURO : A EXPERIÊNCIA DOS 
(AS) JOVENS DO VESTIBULAR SOCIAL DA PUC GOIÁS 

GILZA CARLA TEMOTEO MELO, CLAUDIA VALENTE CAVALCANTE  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: A PUC Goiás, compreendendo da importância de promover a inclusão de jovens 
no ensino superior, implementou em 2010, o Vestibular Social como uma forma de processo 
seletivo destinado a jovens. A implantação do Vestibular Social da PUC Goiás é uma resposta 
ao proposto pelas políticas públicas de inclusão social para o ensino superior brasileiro, que 
buscam corrigir defasagens dos sistemas educacionais em face das desigualdades 
decorrentes da estrutura sócio-política e econômica. Objetivo: Conhecer o perfil sociocultural 
do jovem que ingressa na PUC Goiás por meio do vestibular social, bem como compreender 
seu processo de construção de permanência e suas perspectivas de futuro após 
diplomação. Método: Este estudo caracteriza-se como um estudo do tipo qualitativo, 
bibliográfica, documental e de campo, tendo como base sujeito da pesquisa os/as jovens 
beneficiários das bolsas do Programa Vestibular Social da Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás. O método a ser utilizado, será a Sociologia Reflexiva de Pierre Bourdieu, que pressupõe 
uma série de procedimentos, que envolvem desde a desconstrução das verdades 
cientificamente aceitas, a reflexão sobre o objeto para além da sua importância social ou 
política consagrada pelo discurso, a construção e reconstrução metodológica até o destrinchar 
do objeto, como condição importante e essencial no processo de análise 
sociológica. Resultados: O presente estudo pretende lançar luz a experiência do Vestibular 
Social da PUC Goiás no campo das políticas de ingresso, permanência e promoção do 
sucesso acadêmico, propondo-se a compreender quem é o jovem beneficiário do vestibular 
social, bem como suas características em comum, sua expressão cultural e suas perspectivas 
de futuro. Conclusão: Porém, pesquisas realizadas no campo da juventude sinalizam que a 
política de ingresso ao ensino superior via cotas, bolsas, etc., não são suficientes para que o 
estudante alcance o sucesso acadêmico. É necessário criar uma rede de apoio para garantir 
sua inclusão e permanência na universidade. Se considerarmos, ainda os pressupostos do 
projeto político pedagógico da PUC Goiás, que prevê que os profissionais formados por ela 
devem estar capacitados para exercer seu conhecimento científico . 
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PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: POLÍTICAS DE FORMAÇÃO E VISIBILIDADE NO 
ESPAÇO ESCOLAR 

RUTH APARECIDA VIANA DA SILVA, IRIA BRZEZINSKI  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Historicamente, os ¿funcionários/trabalhadores/profissionais¿ da educação 
sempre atuaram no ambiente escolar. Porém, a conquista legal do espaço ocorreu com a 
modificação do artigo 61 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, pela Lei 12.014, de 06 
de agosto de 2009, dando visibilidade aos ¿profissionais da educação¿, reconhecendo o papel 
destes educadores no espaço escolar. Objetivo: Objetiva-se desenvolver uma pesquisa 
acadêmica sobre as políticas de formação voltadas para os profissionais/trabalhadores da 
educação e como tais políticas influenciam na construção de referenciais que proporcionam 
uma maior visibilidade destes profissionais no espaço escolar acadêmico. Método: Trata-se de 
uma pesquisa de caráter documental-bibliográfica no intuito de construir referenciais que 
auxiliem na análise e protagonismo dos profissionais/trabalhadores/funcionários da educação 
no espaço e dinâmica da organização escolar. Resultados: Afinal, são "funcionários", 
"trabalhadores" ou "profissionais" da educação? O que os documentos legais apontam? O que 
os pesquisadores da área reiteram? Ressalta-se que se trata de um projeto doutoramento em 
início de execução. Todavia, como resultados, buscar-se-á apresentar um resgate histórico-
legal sobre os profissionais da educação e a necessidade de políticas de formação enquanto 
requisito para a profissionalização na práxis deste trabalhador no exercício de suas atividades 
no contexto educacional, bem como apontar possíveis objetivos comuns entre os profissionais 
docentes e os profissionais da educação na prática educativa escolar a partir da construção de 
referenciais capazes de ampliar a discussão sobre esta temática. Conclusão: Por se tratar de 
uma pesquisa em fase inicial, para se chegar a conclusões, há que se aprofundar quanto ao 
caminho metodológico e referenciais que reificarão o objeto. Nas palavras de Brzezinski e 
Vieira (2018), há uma escassez de estudos acadêmicos sobre estes profissionais. Tal 
consideração reitera a importância do campo de pesquisa do objeto no intuito de se construir 
referenciais capazes de abranger estes profissionais e o espaço que ocupam na organização e 
dinâmica escolar. 
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PROGRAMA PARA OTIMIZAÇÃO MULTI-OBJETIVO DE FILAS DE PRODUÇÃO DE PEÇAS 
PARA IMPRESSÃO EM IMPRESSORA 3D 

FERNANDO DE ANDRADE STELA, MARCOS LAJOVIC CARNEIRO  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Atualmente as linhas de produção estão passando por uma nova onda de 
avanços tecnológicos e o surgimento de uma nova e quarta revolução industrial conhecida 
como ¿Indústria 4.0¿. Manufatura Aditiva (MA) ou impressão 3D é uma das tecnologias que 
compõem a indústria 4.0. A proposta desse artigo é a utilização do algoritmo genético 
¿nondominated sorting genetic algorithm¿ (NSGA-II) para a otimização de filas de impressão 
de projetos em impressora 3D. Objetivo: Construir um software para otimização de filas de 
impressão de projetos para impressora 3D considerando restrições. As restrições 
correspondem a eventos fixos, como ociosidade de mão de obra e desperdício de material e 
estocásticos, como quedas de energias e falhas no processo de impressão. Método: Revisão 
bibliográfica do Estado da Arte sobre Indústria 4.0, métodos de manufatura aditiva e algoritmo 
genético NSGA-II para a otimização de filas. Escolha aleatória de diversos projetos abertos 
para impressora 3D. A documentação do software será escrita com base em Unified Modeling 
Language (UML). O desenvolvimento do software usará conceitos de metodologias ágeis. O 
software otimizará as filas de impressão por meio do algoritmo genético NGSA-II. A validação 
das performances das sequências de filas de impressão obtidas por utilização do software, 
serão comparados com situações de performance em que a fila de produção será ordenada 
seguindo um critério aleatório de uma fila de peças ainda não otimizada. Resultados: Como 
principal resultado esperado é a obtenção de uma ferramenta computacional parametrizável 
que resolva os problemas de filas dos processos de impressão de projetos complexos para 
impressora 3D. Utilizando algoritmo genético NGSA-II, o resultado esperado será a obtenção 
de um ponto ótimo de fila/fluxo de impressão. A sequência qualquer fila de impressão 
otimizada deve ser maximizada a utilização de recursos e obter a redução de tempo de 
impressão. Também espera-se atingir como resultado, a redução do desperdício de material 
por erros estocásticos provenientes das incertezas do processo, devido à complexidade e 
grande quantidade de peças de um projeto de impressão para impressora 
3D. Conclusão: Com crescente uso de MA por indústrias de todos segmentos, percebe-se o 
aumento de demanda e complexibilidade de projetos para impressora 3D para os mais 
variados fins. Projetos mais complexos possuem de uma grande quantidade de peças com 
dimensões e tempo de impressão variados. Um software como ferramenta computacional, que 
organize as filas de impressão, será capaz de atender uma demanda de mercado para 
maximização de uso da impressora 3D e minimização de desperdício de tempo e material. 

Palavras-chave: Industria 4.0, Manufatura Aditiva, Algoritmo Genético NGSA-II 
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PSICOPATIA E MATURIDADE PSICOLÓGICA EM AUTORES DE VIOLÊNCIA SEXUAL 
AQUILA ARAUJO GONÇALVES RODRIGUES ZILKI, ANA CRISTINA RESENDE  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Pesquisas tem mostrado forte relação entre pessoas que cometem crimes sexuais 
e a psicopatia. A incidência de psicopatia é, em média, 1% da população geral e entre 15% a 
20% da população carcerária (GACONO; et al., 2011; HARE, 2003; HAUCK FILHO; et al., 
2012). Contudo ao considerar os autores de violência sexual (AVS) que se encontram em 
privação de liberdade, a incidência de psicopatia aumenta de forma acentuada, podendo 
chegar a aproximadamente 30% dessa população (YOUNG; et al., 2010). Objetivo: O objetivo 
deste artigo foi investigar se autores de violência sexual (AVS) com e sem psicopatia se 
diferenciam em relação à maturidade psicológica (ID) quando comparados entre si e com 
amostras de outros estudos com participantes com psicopatologia e com participantes que 
cometeram algum crime. Método: Participaram do estudo 30 reeducandos cumprindo pena em 
regime fechado por crimes sexuais contra crianças e adolescentes, divididos em dois grupos: 
G1, composto por AVS considerados sem psicopatia (N=20; PCL-R <30); G2, composto por 
AVS com psicopatia (N=10; PCL-R ¿30). Os instrumentos utilizados foram: um protocolo de 
coleta de informações no processo criminal; o teste de Rorschach de acordo com o Sistema de 
Avaliação por Performance (R-PAS), considerando apenas o índice de maturidade psicológica 
(ID), e o Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R). Para análise dos dados, verificou-se a 
fidedignidade dos testes por meio do Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC) e o alfa de 
Cronbach, utilizou-se o bootstrap, o teste t de student e d Cohen. Resultados: Os resultados 
evidenciaram que não houve diferença estatística entre os dois grupos de AVS em relação a 
maturidade psicológica. Contudo, considerando os resultados de grupos investigados na 
literatura científica, os índices de maturidade psicológica encontrados nos AVS foram 
semelhantes ao de pessoas com transtornos psicológicos diversos ou de pessoas em 
comunidades terapêuticas por ordem judicial. Conclusão: Futuras pesquisas sobre a 
maturidade psicológica do AVS poderão investigar AVS com e sem psicopatia. Entende-se que 
algumas implicações práticas são de grande relevância sobre a importância deste estudo, pois 
trabalhar para um adequado desenvolvimento dos aspectos cognitivos e sociais pode auxiliar 
os AVS a se tornarem pessoas mais capazes de se preocuparem com as consequências de 
seus atos. 
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RECONHECIMENTO DE PADRÕES POR MEIO DA VOZ, ANALISANDO A PROSÓDICA, 
IDENTIFICANDO POSSÍVEIS FALSAS CHAMADAS TELEFÔNICAS. 

AMIVALDO BATISTA DOS SANTOS, SOLANGE DA SILVA  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: O reconhecimento de padrões é uma área do conhecimento cujo conjunto de 
técnicas é bastante aplicado em reconhecimento de voz. Em ambientes do mundo real 
aplicações de tecnologia de voz beneficiaram a identificação de chamadas falsas ou "trotes", 
que até o presente momento geram prejuízos para toda a sociedade. Este projeto visa 
responder a seguinte questão de pesquisa: - É possível identificar possíveis falsas chamadas 
ou "trotes", utilizando ferramentas de Reconhecimento de padrões de voz? Objetivo: Identificar 
falsas chamadas, utilizando ferramentas Inteligência Artificial (IA) que possam reconhecer 
padrões de voz, analisando a prosódica e palavras pronunciadas em um atendimento 
telefônico. Método: A metodologia desta pesquisa consiste em um estudo teórico - revisão 
bibliográfica para levantar os conceitos e definições sobre o tema e descrever as ferramentas a 
serem utilizadas e de um estudo prático, buscando os trabalhos relacionados da literatura, por 
meio de revisões em livros, teses, dissertações e artigos de periódicos da área. Os 
experimentos serão realizados com as ferramentas que estão relacionadas à identificação e 
análise de padrões voz que são: SenticNet, SentiWord, Lexicon Sentiment1401, Vader. Quanto 
aos procedimentos técnicos esta pesquisa poderá ser classificada em bibliográfica, estudo de 
caso e experimental. Resultados: Espera-se que os resultados desta pesquisa possam 
contribuir na redução de falsas chamadas, diminuindo o custo de atendimento e melhorando a 
agilidade das chamadas verídicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Além 
disso, espera-se apresentar ferramentas capazes de analisar e identificar padrões de voz e 
diferenças de entonação de voz, com isto podendo identificar as falsas chamadas.Espera-se 
também divulgar os resultados por meio da publicação de artigos. Conclusão: Este trabalho 
está em fase de desenvolvimento e será concluso em julho de 2019 de acordo com 
cronograma de ações. Por ser um projeto que está em fase de pesquisa ainda não é possível 
que se possa ter uma conclusão. 
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RELAÇÃO ENTRE OS ASPECTOS DA TRANSCRIAÇÃO DO SALMO 139 E DA OBRA DO 
WALT WHITMAN 

ROSÂNGELA SOARES DE ALMEIDA RIBEIRO, DIVINO JOSÉ PINTO  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: A interpretação do Salmo 139 da Bíblia Sagrada, remete-nos à múltiplas 
significações do ponto de vista do simbolismo imposto na estrutura das escrituras. As 
estruturas do poema são de partes curtas que relatam um chamado do criador perante às 
aflições, compostos de vários temas com uma linguagem metafórica.Da mesma forma, as 
possibilidades de interpretação do salmo podem ser comparadas à grandeza universal e 
atemporal das obras whitmanianas. Objetivo: O objetivo desta proposta é fazer uma análise 
comparativa entre o Salmo 139 da Bíblia Sagrada e a obra do Walt Whitman. Analisar a 
atemporalidade presentes nas obras. Método: O estudo consiste em estudar as duas obras e 
as aproximações, referente a temáticas abordadas e os movimentos de aproximações, tanto no 
que concerne à forma e a sensibilidade com que ambos os textos apresentam retomadas e 
outras manobras linguísticas transcriativas, através de autores como Walt Whitman (2012), 
Paul Ricoeur (2000) e Hugo Friedrich (1991). Resultados: Espera-se que a análise deste 
trabalho, venha contribuir de forma significativa ao leitor e que possibilite uma melhor reflexão 
sobre a obra whitmaniana aliada a Salmo 139, demonstrando o papel da transcriação para o 
conteúdo literário. Conclusão: Espera-se que o trabalho proposto venha trazer ganho e que 
seja de referência aos estudantes de graduação, visto que os temas apresentam laços 
contemporâneos e auxilie a compreensão da literatura como forma de construção transcriativa. 

Palavras-chave: Bíblia Sagrada, Interpretações, Transcriação 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 365 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

RELAÇÃO ENTRE TEMPO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E DESFECHO CLÍNICO 
DE PACIENTES COM TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO 

FERNANDA DILLENBURG DA COSTA, CEJANE OLIVEIRA MARTINS PRUDENTE  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Considerado como um grave problema de sa¿de p¿blica, o traumatismo 
cranioencef¿lico (TCE) ¿ mais frequente entre homens em idade produtiva. ¿ definido como 
qualquer agress¿o gerada por for¿as externas capazes de ocasionar les¿o nas estruturas do 
cr¿nio ou do enc¿falo. Sabe-se que v¿rios fatores se relacionam a um desfecho ruim nessas 
v¿timas. Contudo, a determina¿¿o do fator tempo no desfecho cl¿nico do paciente com TCE 
permanece escassa. Objetivo: Investigar a rela¿¿o entre o tempo de atendimento pr¿-
hospitalar e o desfecho cl¿nico de pacientes v¿timas de traumatismo 
cranioencef¿lico. Método: Revis¿o integrativa da literatura, realizada no m¿s de mar¿o/2018, 
na BVS, PubMed, Cochrane e Web of Science, com os termos Emergency Medical Services e 
Brain Injuries, Traumatic. Teve como quest¿o norteadora: qual a rela¿¿o do tempo de 
atendimento pr¿-hospitalar no desfecho cl¿nico do traumatismo cranioencef¿lico? Foram 
inclu¿dos artigos dispon¿veis nos idiomas ingl¿s, portugu¿s ou espanhol; publicados entre os 
anos de 2007 e 2018; e que abordassem a tem¿tica. Foram exclu¿dos os artigos n¿o-
prim¿rios; teses e disserta¿¿es; e os repetidos nas bases de dados. A amostragem final foi 
submetida a um formul¿rio validado, para obten¿¿o de dados sobre identifica¿¿o, 
caracter¿sticas metodol¿gicas dos estudos, resultados, an¿lise e conclus¿es. Resultados: A 
amostra final consistiu-se de 06 artigos. Todos estavam indexados na base de dados PubMed. 
A totalidade est¿ na l¿ngua inglesa, e tr¿s foram publicados no ano de 2015. O delineamento 
mais frequente foi o prospectivo, sendo a sede dos estudos Servi¿os de Sa¿de. A amostra dos 
estudos variou de 366 at¿ 7.149 v¿timas, com predomin¿ncia do sexo masculino em idades 
entre 33 e 51 anos para os adultos, e 8,7 anos para crian¿as. Os acidentes automobil¿sticos 
foram a causa mais comum. Nas conclus¿es, tr¿s estudos demonstraram que um intervalo de 
tempo reduzido no atendimento pr¿-hospitalar pode influenciar em um melhor desfecho 
cl¿nico; dois afirmaram n¿o haver associa¿¿o; e um n¿o conseguiu demonstrar se existe de 
fato, ou n¿o, esta rela¿¿o. Conclusão: Existem benef¿cios no transporte r¿pido de pacientes 
com TCE aos centros especializados. Contudo, na revis¿o em quest¿o, n¿o foi poss¿vel 
evidenciar se existe rela¿¿o entre o tempo de atendimento pr¿-hospitalar e o desfecho cl¿nico 
de pacientes com TCE. Dessa maneira ¿ evidente a necessidade de mais pesquisas sobre a 
tem¿tica para que se previnam as causas desse trauma, principalmente em pa¿ses em 
desenvolvimento, como o Brasil, que carece de estudos que retratem a realidade do pa¿s. 

Palavras-chave: Traumatismos Craniocerebrais, Fatores de tempo, Avaliação de Resultados 
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RIO CRIXÁS, AÇÃO ANTRÓPICA E IMPACTOS AMBIENTAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA 
TEREZINHA DE GOIÁS 

UBIRAJARA DE LIMA FERREIRA, ANTONIO PASQUALETTO  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Meio ambiente são condições, leis, influências e interações de ordem física, 
química e biológica. Impacto Ambiental são modificações físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente que prejudica a saúde, segurança, o bem-estar da população. O agronegócio é 
essencial no crescimento econômico e relaciona-se econômica, social e ambientalmente para o 
desenvolvimento sustentável. Deriva destes aspectos o interesse no estudo sobre os impactos 
da ação antrópica e o Rio Crixás. Objetivo: Objetivou-se analisar as condições ambientais, os 
impactos decorrentes da ação antrópica em trechos da década de 1970 a 2017 no Rio Crixás. 
O trabalho subsidia os gestores para a criação de políticas públicas que visem à tomada de 
consciência e ações de respeito ao meio ambiente e recuperação. Método: Para a análise das 
variáveis assoreamento, perdas de matas ciliares, adensamento populacional, ação antrópica, 
volume de água na sub bacia, empregou-se informações geográficas coletadas pelo SIEG, 
LAPIG-UFG, ANA e coletas de imagens satélites Landsat 7 e 8, USGS usando softwares 
Arcgis 10.5, Qgis e Envi 4.7, apresentando as coordenadas de satélite latitude S 13° 53' 54.96'' 
e longitude W 49° 57' 5.04''. As entidades gestoras da estação fluviométrica para coletar dados 
foram ANA e CPRM na estação Rio Crixas-Açu localizada em Uirapuru, Goiás, na Bacia do 
Araguaia, à jusante do município de Santa Terezinha de Goiás. Período analisado Dez/1999 a 
Dez/2017. Adicionalmente, utilizou-se as ferramentas Google Maps, GPS Garmin e Câmera 
Iphone. Resultados: O rio Crixás, afluente do Araguaia, percorre dez municípios de Goiás. De 
acordo com os dados pesquisados, área, situação anterior x atual, etc Identificou-se que o Rio 
Crixás possui xxx Kms de extensão, sendo objeto do estudo o trecho de xxxKms em área 
destacada no município de Santa Terezinha de Goiás. Análise do volume de água no período 
Dez/1999 a Dez/2017, permitiu concluir que há redução gradativa do volume no período 
analisado. Também, que nos últimos três anos, 2015/2016/2017, a média verificada foi inferior 
à média do período total, evidenciando-se o agravamento da redução do volume. Análise in 
loco em três pontos, inclusive na Estação Fluviométrica Uirapuru, permitiu visualizar perda da 
vegetação, de matas ciliares e assoreamento. Conclusão: Depreende-se da análise dos dados 
pesquisados, que a realidade atual do Rio Crixás no que se refere à redução gradativa do 
volume de agua, assoreamento e perda de matas ciliares identificados no trecho do município 
de Santa Terezinha de Goiás, sofreu impacto direto da ação humana, motivada pelo 
adensamento populacional, uso indiscriminado, inclusive para irrigação, de tal modo a 
comprometer a sua perenidade. Exige-se urgentes ações de recuperação e educação 
ambiental, para reversão do quadro. 
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SANTA TEREZINHA DE GOIÁS-GO - COMO TERRITÓRIO, TERRITORIALIDADE 
GENTRIFICAÇÃO E DESTERRITORIALIDADE. 
FUDIO MATSUURA, ANTONIO PASQUALETTO  

IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: O tema deste artigo faz referência a um estudo da cidade de Santa Terezinha de 
Goiás, situada na região Médio Norte do Estado de Goiás, como um processo de espaço, 
território, territorialidade e desterritorialidade, relato baseado em fatos reais, citando desde a 
sua origem através de ações de seus idealizadores até o tempo contemporâneo. A descoberta 
de jazidas de esmeraldas encontradas em território de uma fazenda São João (abril de 1980), 
posteriormente como cidade Campos Verde. Objetivo: O objetivo é descrever a história da 
cidade Santa Terezinha de Goiás desde o projeto de seus idealizadores, sua fundação, como 
povoado, como cidade, auge do garimpo com a exploração de esmeralda, expansão 
econômica e culminando com a crise de exploração de esmeraldas. Método: Através de 
leituras de teorias de autores consagrados, revisões das literaturas bibliográficas disponíveis e 
ou publicadas, e pesquisa em sites oficiais do IBGE e IMB-Instituto Mauro Borges do Governo 
do Estado de Goiás. Resultados: Os dados coletados e as informações obtidas através de 
pesquisas foram importantes na elaboração de tabelas e gráficos para estabelecermos uma 
comparação e análise da situação da população e da economia nos anos de 1980, 1991, 2000, 
2010 e 2017, nas cidades de Santa Terezinha de Goiás e Campos Verdes de 
Goiás Conclusão: Com os dados obtidos e elaboração de gráficos podemos analisar a 
situação da população e a economia das cidades de Santa Terezinha de Goiás e Campos 
Verdes devido a influência dos agentes e fatores externos na década de 1980 a 1990. Após 
este período houve a evasão geral de pessoas nos dois Municípios, com a emigração de 
pessoas, comerciantes, empresas e bancos, causando um vazio muito grande nas duas 
cidades. 
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SERVIÇOS INTENSIVOS EM CONHECIMENTO E ESTRUTURA INDUSTRIAL: TRAÇANDO 
O PERFIL DO ESTADO DE GOIÁS EM COMPARAÇÃO COM AS OUTRAS UNIDADES 

FEDERATIVAS 
DANIEL DINIZ DIAS BATISTA, SERGIO DUARTE DE CASTRO  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: O setor de serviços historicamente teve um foco menor no âmbito dos estudos em 
economia, tanto no Brasil quanto em outros países, despertando crescente interesse entre os 
pesquisadores, desde o início dos anos 2000. Destaca-se, neste processo, o surgimento e/ou 
crescimento de atividades de serviços altamente inovativas e facilitadoras da inovação em 
outros setores econômicos. Essas atividades têm sido chamadas,¿Serviços Intensivos em 
Conhecimento ¿ SICs. Objetivo: Fazer uma comparação entre como se dá configuração e a 
expansão dos Serviços Intensivos em Conhecimento e sua relação com a estrutura industrial 
no estado de Goiás em relação às outras Unidades Federativas brasileiras e além disso montar 
o perfil do estado de goiás neste setor. Método: Revisão bibliográfica sobre a temática, 
levantamento de dados disponíveis na base da Relação de Atividades Socais, do Ministério do 
Trabalho, e na Pesquisa Anual de Serviços, do IBGE. Será definida uma classificação para os 
¿Serviços Intensivos em Conhecimento¿. Definida a classificação, serão identificados os SICs 
presentes na estrutura produtiva dos estados considerados, bem como sua evolução no 
período, e analisando-os da ótica de sua intensidade (¿ Empregados em SIC /¿ T Empregados 
em Serviços), diversidade (Número Existente de ClassesSIC / Número Total de Classes SIC ) e 
qualidade [ (¿ T Empregados SIC com Superior Completo/¿ Total Empregados SIC) + ¿ 
Empregados SIC em Ocupações Avançadas /¿ Total Empregados SIC) / 2]. Resultados: Os 
Serviços Intensivos em Conhecimento nos estados do sudeste possuem uma estrutura mais 
sólida e se expandem em uma velocidade maior que o mesmo segmento nos estados mais 
periféricos brasileiros. Uma vez que a estrutura industrial dos estados desenvolvidos é maior 
que a de Goiás, além disso, existe uma maior produtividade devido a uma quantidade maior de 
mão de obra qualificada e uma melhor infraestrutura. Assim, os SIC em Goiás vêm evoluindo, 
todavia à taxas baixas dado o caráter atrasado da indústria goiana e as dificuldades citadas no 
começo do parágrafo. Em relação aos estados economicamente mais periféricos. Todavia, 
percebemos também que houve um aumento geral neste segmento, maior que o do setor de 
serviços propriamente dito. Conclusão: O serviços Intensivos em conhecimento é um campo 
de estudo ainda pouco explorado pela academia e até mesmo pelo estado, uma vez que os 
estudos são escassos e o investimento na área é baixo. Todavia, o setor tem expandido 
bastante em vários aspectos. A exemplo são os salários médios que têm aumentado, o número 
de trabalhadores que tem crescido, bem como a intensidade e qualidade do setor. 
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UMA INTEGRAÇÃO DA REALIDADE AUMENTADA AO BIM PARA O MONITORAMENTO E 
CONTROLE DE OBRA 

CESAR AUGUSTO DA CUNHA VILELA, RICARDO LUIZ MACHADO  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Atualmente o controle e acampamento da produção de obras continua sendo 
deficiente pois utiliza-se de meios tradicionais como fichas de verificação de serviços, gráficos 
e relatórios escritos manualmente. O BIM tem surgido como uma resposta a esta deficiência 
porém possui algumas limitações de disponibilidades de tecnologias no canteiro quanto de 
profissionais. Por isso uma tecnologia como a realidade aumentada pode ser a solução 
agilizando e aumentando a eficiência da coleta de dados nas obras. Objetivo: Portanto este 
pesquisa tem como objetivo atualizar o modelo planejado através da utilização da realidade 
aumenta associado ao modelo BIM 4D de forma automática. Método: Para alcançar as metas 
deste trabalho uma breve discussão é feita sobre a adoção das metodologias design science 
research (DSR) e pesquisa-ação (AR). O DSR é caracterizado por sua natureza prescritiva e 
de projetação, buscando soluções para problemas reais (DENYER et al., 2008). A AR atua de 
forma intervencionista (SEIN et al., 2011) nas relações entre pesquisadores e os intervenientes 
estudando a realidade de forma participativa e coletiva para aprimorar a prática, sendo a 
participação dos pesquisadores explicitada dentro do processo da reciprocidade e 
complementariedade por parte das pessoas e grupos implicados, não se tratando de um 
simples levantamento ou coleta de dados (BALDISSERA, 2001). Resultados: Os resultados 
mostraram que o avanço pode da obra pode ser realizado utilizando a realidade aumentada. 
Também podem ser analisados em outros trabalhos correlatos onde foram obtidos resultados 
expressivos entre os intervenientes do projeto. Conclusão: Este pesquisa constatou um 
grande potencial de aplicabilidade da RA integrada à modelagem BIM para auxiliar na inspeção 
das atividades, manutenção predial e infraestrutura, e montagens de peças nas instalações. 
Essa integração permite interagir com o usuário de forma intuitiva, gerando uma imersão 
dentro dos modelos BIM, de forma a reduzir o tempo de resposta em relação às possíveis 
soluções para readequação de atividades no canteiro de obras. 
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UTILIZAÇÃO DA PLANILHA ELETRÔNICA EXCEL® COMO FERRAMENTA DE 
SIMULAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE FILAS COM TEMPO DE 

SERVIÇO DESCRITO POR UMA DISTRIBUIÇÃO ERLANG  M/EK/10/FIFO 
NATHALIA CAMARGOS DE ALEIXO, JOSE ELMO DE MENEZES  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: A aprendizagem do ensino superior possui carência na motivação dos alunos, o 
que leva a pensar na necessidade de criar estratégias para contextualizar o conteúdo estudado 
em situações reais. Com isso (MASSON et al, 2012) defenderam a aplicação da aprendizagem 
ativa, que é uma ferramenta pedagógica que busca uma compreensão diferente das maneiras 
tradicionais de aprendizagem. O objetivo desta ferramenta baseia-se na motivação do aluno, 
fazendo com que consiga interpretar e assimilar iformações. Objetivo: O objetivo deste 
trabalho é demonstrar uma sugestão para o ensino-aprendizagem do processo de simulação 
de filas com tempo serviço descrito por uma distribuição de Erlang, modelando a simulação 
com dados disponibilizados em um estudo de aplicação de modelos analíticos de 
filas Método: A metodologia proposta neste trabalho foi realizada por etapas para permitir o 
passo-a-passo da solução do problema com o uso de simulação discreta. A modelagem 
computacional foi implementada no software Microsoft Excel®. Realizou-se a comparação dos 
resultados de uma fila M/E15/10 com os de um fila M/M/10. Resultados: No estudo de caso 
apresentado em (FOGLIATTI & MATTOS, 2007) o problema foi resolvido aproximando uma 
distribuição de Erlang por uma exponencial. Neste trabalho, a conclusão dos resultados foram 
referentes a comparação de uma simulação de fila com modelo de distribuição Exponencial 
(M/M/10/FIFO) e a simulação de filas com o modelo de distribuição Erlang (M/Ek/10/FIFO), 
para comparar e comprovar os resultados obtidos nas simulações. Conclusão: Conclui-se que 
o uso das planilhas eletrônicas para simulação computacional possui vantagens satisfatórias 
para a etapa de aprendizagem, tornando-a mais efetiva e obtendo melhor interpretação dos 
resultados por possuir uma linguagem bem facilitada para o aprendiz. 

Palavras-chave: Simulação. Teoria de filas, Distribuição Erlang. Ensino-aprendizagem, 
Planilhas eletrônica. 
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UTILIZAÇÃO DE UM MODELO HÍBRIDO DE PRODUÇÃO EM UMA INDÚSTRIA 
ALIMENTÍCIA 

LORRANE CUNHA DOS SANTOS, RICARDO LUIZ MACHADO  
IX Mostra de Produção Científica e Tecnológica da Stricto Sensu 

Introdução: Com o cenário problemático, as empresas têm buscado minimizar custos por meio 
de estudos dos processos, visando identificar problemas e oportunidades de melhorias. Diante 
disso o planejamento e controle da produção possui o desafio de integrar as áreas envolvidas e 
o com o auxílio do sistema híbrido de produção conseguir contemplar mais de uma ferramenta 
de modo a integrar o sistema MRP com o kanban para conseguir alcançar melhorias dentro do 
processo. Objetivo: Estruturar e analisar o sistema de MRP existente. ¿ Propor melhorias no 
controle e planejamento da produção. ¿ Estudar e desenvolver um modelo híbrido de produção 
utilizando de forma integrada o MRP já existente com o sistema kanban. Método: A pesquisa 
propõe realizar um estudo sobre o sistema MRP já existente em uma indústria alimentícia e a 
partir desse estudo serão identificados os problemas existentes e as oportunidades de 
melhorias dentro do processo. A pesquisa visa elaborar um modelo de programação da 
produção híbrido de modo que será integrado o sistema MRP existente com o sistema kanban. 
A metodologia que será adotada pode ser classificada como pesquisa-ação, pois o 
pesquisador apresenta participação ativa na identificação e resolução dos problemas na 
indústria em estudo. Resultados: Espera-se com essa pesquisa solucionar os problemas 
relacionados com alto volume de matéria-prima dentro do chão de fábrica. Para isso as 
soluções serão buscadas por meio do estudo do atual cenário da empresa e com auxílio da 
revisão de literatura referente ao planejamento e controle da produção e integração do sistema 
MRP com o kanban . De modo que o modelo híbrido de produção possa ser um aliado 
importante para minimizar os problemas relacionados com matéria-prima em processo da 
fábrica em estudo. Conclusão: O método em estudo tem como objetivo auxiliar uma indústria 
alimentícia a identificar os problemas existentes em seu processo, por meio de estudo do 
sistema MRP existente na empresa e com a proposta de um modelo híbrido de produção, que 
integralizará o MRP com o sistema kanban. É importante entender o funcionamento do MRP e 
do kanban, identificar suas limitações dentro do chão de fábrica e oportunidade de melhorias 
para conseguir obter resultados significativos e relevantes. 

Palavras-chave: Sistema Híbrido de Produção, Indústria Alimentícia, Planejamento e Controle 
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A BIOSSEGURANÇA NO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
NOS ESTABELECIMENTOS DE ESTÉTICA E BELEZA 

FÁBIO OLIVEIRA DE SOUZA, HERMINIO MAURICIO DA R SOBRINHO  
Mostra da Extensão da PUC Goiás 

Introdução: A área da saúde como um todo, tem inúmeras funções, uma é da prestação de 
serviços com qualidade e segurança; com o crescimento da beleza/estética, tem aumentado 
também as reivindicações na qualidade dos serviços desses estabelecimentos (CARDOSO et 
al., 2014). Diante disto, das práticas de biossegurança e sobre o gerenciamento de resíduos, é 
fundamental o conhecimento e prática do profissional do segmento da beleza. Objetivo: No 
presente estudo teve como objetivo abordar as principais recomendações de biossegurança e 
gerenciamento de resíduos produzidos neste ramo, ressaltando-se os riscos ocupacionais, o 
gerenciamento dos resíduos e os riscos que trazem para a saúde pública, em relação à 
necessidade de maior vigilância. Método: A pesquisa refere-se a um estudo de revisão 
bibliográfica narrativa, utilizando-se os bancos de dados Pubmed, Scielo e Google Acadêmico 
para a busca dos trabalhos. Foram utilizados de forma isolada ou em combinação, nos idiomas 
português, inglês e espanhol: os seguintes Descritores em Ciências da Saúde: biossegurança, 
resíduos de saúde, plano de gerenciamento de resíduos, resíduos hospitalares, biossegurança 
na estética, resíduos na estética. Foram selecionados estudos relacionados com o tema no 
período do ano de 2001 a 2018. Os critérios de inclusão da pesquisa foram trabalhos que 
abordavam conteúdos relacionados com os objetivos propostos sobre o tema, que foram 
publicados no período temporal proposto (2001 - 2018). Resultados: O descarte dos resíduos 
produzidos a favor da saúde é constituído por procedimentos, partindo de bases cientificas, 
técnicas, normativas e legais, os quais devem ser planejados para que amenize o risco de 
contaminação local, do meio ambiente, para diminuir também a produção de resíduos, os quais 
devem ser encaminhados, coletados, transportados até o local de finalização, com segurança 
para que não haja expansão destes possíveis geradores de patologias, garantindo desta forma 
a saúde de todos os seres vivos. (BRASIL, 2006). Uma boa infraestrutura, treinamentos de 
funcionários/equipes e uma administração correta são pré-requisitos para o descarte dos 
resíduos dos serviços de saúde, são uma grande fonte de materiais 
contaminados. Conclusão: Os profissionais devem seguir os procedimentos de gestão, de 
forma planejada e implementada a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, 
com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um 
encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a 
preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Deste modo, todas 
as empresas devem seguir esse tipo de procedimento. 
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A CONSTITUIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INDÍGENA CACIQUE JOSÉ BORGES - 
POVO INDÍGENA TAPUIA DO CARRETÃO 

EUNICE DA ROCHA MORAES RODRIGUES, VALDIVINO SOUZA RIBEIRO  
Mostra da Extensão da PUC Goiás 

Introdução: A presente apresentação é parte do projeto de Pesquisa Educação e Diversidade 
do Campo em Goiás. O estudo compreende como diversidade do campo, especificamente: 
campo, quilombolas e indígena. A comunicação trata especificamente do Tapuia do Carretão. 
O estudante do ensino médio e mesmo do superior pouco ou quase nada conhece deste povo. 
A referência dos indígenas mais conhecida no Estado é dos Karajá (INY). Mas é interessante 
ter claro que a história deste grupo étnico retoma os aldeamentos. Objetivo: O estudo em 
curso objetiva conhecer um pouco mais sobre o povo indígena Tapuia do Carretão 
considerando a voz e discussão de uma pesquisadora Tapuia. Método: O método é histórico 
crítico. Compreende-se que seja a melhor maneira de empreender um estudo considerando as 
diversas vertentes do processo histórico. Além disso, o fato de ter dentre os pesquisadores 
uma pesquisadora tapuia supõe a possibilidade de maior criticidade das informações e 
construções estabelecidas, conhecidas. Resultados: O estudo em curso, Educação e 
Diversidade do Campo em Goiás nos possibilita compreender uma diversidade intensa no 
espaço goiano. De maneira geral têm construções e constituições específicas. Dentre os povos 
do campo temos os indígenas. Estes têm construções e constituições 
diversificadas. Conclusão: A academia tem o seu papel de pesquisa e desenvolvimento de 
estudos considerando os seus métodos, é espaço de fazer ciência. Exige uma postura e 
construção sistemática, rigor. Mas isto não pode impedir ou distanciar a experiência e 
construção desenvolvida pelos sujeitos pesquisados. O fato de ter uma pesquisadora tapuia no 
grupo ajudou a dar um olhar e leitura mais próximo possível da constituição e construção 
Tapuio e da Escola Estadual Cacique José Borges. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ALIMENTAR COMO FERRAMENTAS DE FORMAÇÃO 
CIDADÃ E A CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL E DE ECONOMIA 

SOLIDÁRIA-PROSA 
JULLIANA MELO NASCIMENTO TOLEDO, MARIA ISABEL DANTAS DE SIQUEIRA, 

THATIANE SILVA MENDONÇA, BEATRIS ALMEIDA DA SILVA, JESSICA MARIA NAVES DE 
SOUSA  

Mostra da Extensão da PUC Goiás 

Introdução: Alguns filósofos se reportam ao séc. V a.C. para mostrar que o ser humano 
começou a esboçar a natureza para atender às necessidades humanas. A evolução do homem 
originou um processo de dessacralização da natureza (AYRES, 2017). Na contemporaneidade, 
práticas de educação condizentes a um consumo sustentável e saudável são necessárias. O 
ambiente escolar, sobretudo as crianças e jovens são os protagonistas ideias para a formação 
de uma sociedade mais cidadã. Objetivo: Efetivar a prática da extensão universitária, 
contribuindo para a formação consciente de crianças e jovens no ambiente escolar por meio de 
métodos lúdicos de educação ambiental e alimentar. Método: Após pesquisa das diversas 
propostas lúdicas para crianças e jovens, optou-se por estruturar as seguintes ferramentas 
pedagógicas: 1- Pirâmide alimentar, instruindo sobre os principais grupos de alimentos; 2- Jogo 
de memória, incentivando o reconhecimento de alimentos; 3- Oficina sensorial, contribuindo 
para o reconhecimento sensorial; 4- Tabuleiro, despertando o interesse pelo tema de educação 
alimentar e ambiental; 5- Feira da troca, favorecendo o consumo consciente de produtos; 6- 
Sensibilização, por meio de palestras e filmes, sobre a importância da reciclagem e reutilização 
dos produtos. Resultados: As diversas ferramentas pedagógicas possibilitaram o trabalho com 
crianças e jovens de várias faixas etárias. Nos ambientes escolares pode-se perceber o grande 
interesse por metodologias lúdicas. Constatou-se também que as escolas, em menor ou maior 
grau, já trabalham com o tema, mas estão ávidas por novidades que agregam as já utilizadas. 
Aplicou-se as oficinas em escolas públicas e privadas, confirmando que as escolas públicas 
necessitam de uma maior atenção em relação ao tema. Conclusão: As desigualdades 
permeiam nossa sociedade contemporânea e o tema de educação alimentar e ambiental 
contribui não somente para uma sociedade mais cidadã, mas propicia o acesso à informação 
para as crianças e jovens que são os protagonistas do presente e do futuro. Aplicar essas 
metodologias de trabalho em ambientes escolares públicos e privados contribuem para a 
mensuração do conhecimento desses jovens, bem como instiga o nivelamento de informações. 
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A PERCEPÇÃO DA VIOLÊNCIA FÍSICA POR MULHERES ACADÊMICAS 
GIOVANNA PETROCCHI RESPLANDE, LUCIENE CAMPOS FALCAO SILVEIRA, MARCELA 

STACCIARINI, GIOVANNA PETROCCHI RESPLANDE  
Mostra da Extensão da PUC Goiás 

Introdução: A violência física de gênero é a exercida contra a mulher e que lhe cause, de 
quaisquer maneiras, sofrimento físico, psicológico ou sexual e ainda, em casos extremos, a 
morte, sendo em sua grande maioria, cometidos pelos parceiros conjugais das vítimas; esta 
viola diretamente os direitos humanos e obstrui a luta pela equalidade de gênero, sendo assim 
um agravante da integridade física e saúde mental das mulheres vítimas. Objetivo: Este artigo 
tem como objetivo analisar a percepção da violência por mulheres universitárias e verificar a 
ocorrência de violência contra essas mulheres por parceiros íntimos. Método: Foram aplicados 
386 questionários em mulheres universitárias em uma universidade particular no município de 
Goiânia, O instrumento foi aplicado em sala de aula após a autorização do professor (a) ou em 
ambientes compartilhados pelos alunas, após a leitura e assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: Dentre as entrevistadas, 38,6 % afirmam já 
ter sofrido algum tipo de violência. Segundo as entrevistadas que foram vítimas de algum tipo 
de violência, 62,0 % afirmam que o autor foi o ex namorado. Quanto às perguntas específicas 
sobre tipos de agressão, 9,5 % das entrevistadas afirmam já ter levado um tapa, 6,9 % afirma 
que o agressor já jogou algo nelas que poderia machuca-las, 8,2 % afirma já ter sido 
empurrada, 5 % afirma já ter recebido um tranco/chacoalhão, 3,2 % afirma que foram 
agredidas fisicamente. Conclusão: Conclui-se que se faz necessária, após a abordagem desta 
pesquisa, a elaboração de novos estudos e políticas públicas relacionadas à prevenção da 
violência de gênero, além da inevitabilidade da melhora na efetividade da Lei Maria da Penha, 
visto que esta ainda se mostra traumática para a vítima e, outrossim, não é cem por cento 
eficaz no que tange punições concretas ao violentador. 
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A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CAUSA DANOS EMOCIONAIS VIOLENCE PSYCHOLOGY 
CAUSES EMOTIONAL DAMAGES 

POLYANA CAPINAM RIZA SOUZA, LUCIENE CAMPOS FALCAO SILVEIRA, BIANKA SOUSA 
OLIVEIRA  

Mostra da Extensão da PUC Goiás 

Introdução: A violência contra a mulher é um problema de saúde pública, que pode ocorrer em 
todas as classes sociais. É também conhecida como violência de gênero pois está relacionado 
com condição de submissão dessas mulheres na sociedade. A violência contra as mulheres 
adultas e jovens inclui a agressão física, sexual, psicológica e econômica (1). Nos últimos 10 
anos a Violência contra mulheres no Brasil aumentou cerca de 73%, configurando um 
problema de extrema importância para a Saúde Pública (4). Objetivo: O presente trabalho tem 
como objetivo verificar o número de universitárias que já vivenciaram algum tipo de violência 
em seus relacionamentos amorosos e compreender se estas conseguiram perceber tal 
violência e de que forma lidaram com ela. Método: Pesquisa quantitativa, do tipo exploratória, 
descritiva e transversal realizada na área IV da Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
(PUC¿GO), especificamente nos cursos ligados a Escola de Ciências Sociais e da Saúde. O 
período da coleta foi de novembro de 2016 a junho de 2017. A amostra foi composta pelas 
acadêmicas matriculadas e que estavam frequentando regulamente o semestre letivo. Nesta 
etapa, foi utilizada amostra de conveniência e aleatória. Antes da coleta de dados foram 
explicados os objetivos e os benefícios da pesquisa e as acadêmicas que se dispuserem a 
participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Resultados: Na 
Tabela 1, verificou-se que das 386 universitárias 36,52% (141) foram ofendidas por meio de 
palavras pelo seu parceiro e 61,40% (n- 237) afirmaram não ter sofrido esse tipo de violência 
em seu relacionamento. Na tabela 2, verificou-se que das 386 universitárias 16,07% (n-62) já 
foram humilhadas diante de outras pessoas e 82,12% (n-317) declararam não ter sofrido 
humilhação. Conclusão: Nos últimos 10 anos a Violência contra mulheres no Brasil aumentou 
cerca de 73%, em 2017, cerca de 22% das mulheres relata ter sofrido algum tipo de violência 
verbal, 10% sofreu ameaças e 9% foi perseguida ou sentiu-se amedrontada. Em relação à 
faixa etária das mulheres que sofreram algum tipo de violência cerca de 45% tinha entre 16 e 
24 anos, 31% são negras e 24% dessas mulheres são brancas. Cerca de 30% possuem ou 
cursam o ensino superior, 31% cursa ou possui o ensino médio e 24% o ensino fun 
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE AOS DESAFIOS DA EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 
ÉLICA VIEIRA NUNES, LAERCIO OLIVEIRA NEVES  

Mostra da Extensão da PUC Goiás 

Introdução: Urgências e emergências psiquiátricas são decorrentes de alterações de natureza 
mental onde há mudanças do estado mental que trazem como resultado um risco de morte ou 
lesões graves para o paciente ou mesmo para terceiros, fazendo necessário a intervenção da 
equipe terapêutica diante da percepção de perturbação visíveis. O enfermeiro possui um papel 
importante neste tipo de atendimento tendo em vista que é ele quem acaba sendo um dos 
primeiros profissionais a terem contato com esses pacientes. Objetivo: O objetivo deste estudo 
foi investigar a atuação do enfermeiro frente a assistência de pacientes em emergências 
psiquiátricas, a utilização da contenção física bem como a efetividade e riscos desta 
prática. Método: Trata-se de uma pesquisa exploratória realizada através de pesquisas 
bibliográficas. O método adotado é exploratório com a finalidade de prover mais informações 
sobre o assunto a ser investigado trazendo dessa forma a possibilidade de sua definição e 
delineamento. Esse método pode orientar a fixação dos objetivos e a formulação de hipóteses, 
ou descobrir um novo enfoque para o assunto. Para a obtenção dos artigos utilizados nessa 
revisão foram feitas buscas bibliográficas em bases de dados. Essas bases de dados 
estudadas foram: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS): Literatura Latino-Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Literatura 
Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE). Resultados: De forma geral, achamos nos 
trabalhos indícios de que o cuidado com o paciente psiquiátrico por parte do enfermeiro não é 
holístico, estando fragmentado em muitos aspectos, onde o cuidado, muitas vezes, é realizado 
de forma fragmentada e entendido como um conjunto de técnicas e procedimentos a serem 
aplicados. Visando um cuidado humanizado a comunicação terapêutica se destaca como um 
dos principais recursos auxiliando o enfermeiro a ter um cuidado e cesso a informações que 
muito auxiliarão no atendimento. Os resultados encontrados mostra que muitos enfermeiros 
relatam não possuir conhecimentos, confiança e habilidade suficientes para lidar com paciente 
situação de emergência psiquiátrica. Conclusão: A motivação em pesquisar a respeito da 
assistência do enfermeiro ao paciente com transtornos mentais surgiu ao se observar as 
dificuldades a lidar com os pacientes com transtornos psiquiátricos. Durante minha atuação 
como enfermeira lidando com esses tipos de pacientes, pude notar que existe um preconceito 
por parte dos próprios profissionais para com esse paciente em unidades de emergências e 
isso ocorre, provavelmente, devido a falta de informações a respeito das causas desse 
transtorno. 
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CONTEXTO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
ANGELINA CARLOS COSTA, PATRICIA MARCELINA LOURES  

Mostra da Extensão da PUC Goiás 

Introdução: Um dos mais efetivos Programas de Alfabetização que ocorreu no país da década 
de 1960 foi o Movimento de Educação de Base (MEB), sobretudo o MEB Goiás. Com base no 
método Paulo Freire era possível alfabetizar adultos em três meses. Esta pesquisa originou-se 
a partir de minha atuação enquanto voluntária na turma de Alfabetização de Jovens e Adultos 
do PEC/PUC Goiás, já que o país conta hoje com aproximadamente 11,5 milhões de 
analfabetos conforme dados IBGE/2017. Objetivo: Compreender o processo e contexto 
histórico da Educação de Jovens e Adultos no Brasil no decorrer dos tempos e 
desafios. Método: Foram utilizados dados empíricos junto aos alunos da turma de 
alfabetização do PEC/PDH PUC Goiás, bem como leituras de livros, legislação pertinente e 
artigos sobre o método Paulo Freire e suas perspectivas de alfabetização e leitura de mundo. A 
cada aula era feita a memória do dia com vistas a identificar as dificuldades dos alunos para 
produção das atividades subsequentes para subsidiar as próximas 
aulas. Resultados: Pretende-se produzir um artigo com os dados coletados, sendo que um 
deles está ligado ao Plano Nacional da Educação - PNE/2014-2024 em sua meta 7 (sete), que 
é erradicar o analfabetismo no país. Meta esta que estava prevista no Manifesto dos Pioneiros 
da Educação em 1932, ou seja, desde a década de 1930 tenta-se erradicar o analfabetismo, 
via sistemas de ensino e iniciativas pontuais como o Projeto de Alfabetização do PEC/PDH 
PUC Goiás, que historicamente contribui com o processo de alfabetização da comunidade 
goiana por meio de projetos extensionistas. Conclusão: Conclui-se, com este estudo prévio, o 
que os sistemas de ensino propõem não tem sido suficientes erradicar o analfabetismo. Sabe-
se hoje que há ainda iniciativas de empresas e outras iniciativas pontuais como citamos neste 
trabalho a exemplo o projeto de alfabetização de adultos do um programa de extensão que 
busca basear-se no Ensino, Pesquisa e Extensão, aliando alunos da universidade e 
comunidade goianiense. 

Palavras-chave: EJA, Contexto histórico, Desafios 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 380 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA VICARE: ÁGUA E RESÍDUOS SÓLIDOS, NOSSA 
RESPONSABILIDADE 

RAFAEL SANTOS DE JESUS, SARAH AMADO RIBEIRO  
Mostra da Extensão da PUC Goiás 

Introdução: A educação ambiental pode ser realizada fora de sala de aula através de 
atividades que possibilitam o contato direto do aluno com o meio ambiente, estimulando a 
interação, a curiosidade e o interesse do educando em entender e defender as causas 
ambientais. Assim, prática e teoria associam-se em atividades de campo que fazem do aluno o 
protagonista de seu ensino. Neste contexto e notável a importância de se ensinar educação 
ambiental em todos os níveis de formação estudantil. Objetivo: Descrever atividades de 
educação ambiental aplicadas no Colégio Vicare pelo Programa Socioambiental e de 
Economia Solidária (PROSA) e relatar os resultados observados. Método: Os voluntários do 
PROSA desenvolveram atividades com os alunos do ensino fundamental da escola Vicare, 
sobre: a água (importância e problemas relacionada à antropização) e sobre os resíduos 
sólidos (definição de resíduo orgânico e inorgânico, reciclagem e coleta seletiva). No tema 
¿água¿, houve uma explanação teórica seguida de perguntas e um jogo da memória. No tema 
dos resíduos sólidos, houve a aplicação de dinâmica de grupo sobre coleta seletiva, a qual os 
alunos depositavam diferentes tipos de resíduo na lixeira correta e, caso não soubessem, os 
resíduos iriam para uma caixa branca. Ao final da dinâmica, para os resíduos depositados na 
caixa branca, foi explicado como realizar a sua destinação correta. Resultados: Ensinar 
educação ambiental a crianças e adolescentes, requer de quem ensina muita criatividade e 
engajamento. Sabendo disso, os voluntários do PROSA basearam-se em bibliografias 
referentes aos temas ¿água¿ e ¿resíduos sólidos¿ a fim de criar um conteúdo despojado e 
convidativo. Esses temas apresentados por meio de jogos e dinâmicas de grupo foram repletos 
de várias curiosidades que atraíram a atenção dos alunos. Sendo assim, observou-se que os 
alunos mostraram-se focados e atentos às atividades propostas, absorvendo com êxito os 
conteúdos trabalhados. Os alunos também expressaram sua visão frente aos problemas 
ambientais relacionados aos temas trabalhados e as possíveis soluções para o enfrentamento 
desses problemas. Conclusão: No presente estudo, a educação ambiental pautada no 
incentivo à adoção de práticas ecologicamente corretas para os resíduos sólidos e no incentivo 
ao uso moderado e inteligente da água, mostrou-se efetiva para com os alunos do Colégio 
Vicare. Através de didáticas que diferiram da rotina escolar, os alunos puderam se ver como 
corresponsáveis na garantia da ¿saúde¿ do planeta por meio de mudanças em hábitos 
cotidianos. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA NOVAS GERAÇÕES 
JOÃO PEDRO ALVES DEL-RIOS, SARAH AMADO RIBEIRO  

Mostra da Extensão da PUC Goiás 

Introdução: A relação entre o meio ambiente e o dinheiro faz-se necessária para a obtenção 
de resultados satisfatórios no que se refere à educação ambiental, devendo ocorrer nas 
escolas, empresas e na sociedade em geral. Desta forma, faz-se possível a melhoraria da 
educação em nosso país, baseada em ações politicamente e ambientalmente corretas para 
com a sociedade, a fauna e a flora.Assim, torna-se imprescindível que o conhecimento na área 
ambiental seja repassado para novas gerações. Objetivo: Com o intuito de melhorar a 
formação das crianças, a educação ambiental como apresentada anteriormente, foi 
desenvolvida por meio de atividades lúdicas para que os alunos entendessem a ligação da 
água com o ser humano e, a partir deste momento, procurassem cuidar melhor do "tesouro 
água". Método: Foi realizada a visita no dia 27 de março do presente ano a instituição de 
ensino Donato Coutinho de Abreu, localizada na cidade de Aparecida de Goiânia. Nesta ação 
foram atendidas aproximadamente duzentas pessoas, pertencentes às turmas do 5° e 9° ano 
selecionadas pela própria instituição de ensino. Inicialmente foi feita uma apresentação musical 
acústica, com musicas que faziam relação à problemática ambiental vivenciada na atualidade. 
Logo após, houve a exposição de material audiovisual com conteúdos sobre o Ciclo 
Hidrológico do planeta Terra. Para finalizar, os alunos participaram de um jogo de palavras, 
onde montaram palavras relacionadas ao conteúdo exposto sobre a água, em um tempo 
cronometrado com uma quantidade limitada de letras Resultados: Educação ambiental, 
apesar de ser uma realidade, ainda é um tema inovador, que aos poucos irá se adentrar na 
sociedade. Na visita a Escola Donato Coutinho de Abreu podemos observar que existem 
alunos interessados a em aprender, já outros nem tanto. Os alunos do 9º ano se destacaram 
em nossas atividades e apresentaram maior interesse em desempenhá-las, provavelmente, por 
se tratar de uma série que antecede o ensino médio e que pretende ingressar em uma 
universidade. A Escola vem fazendo um projeto de educação ambiental há algum tempo, 
facilitando então nosso trabalho; foi observado também, durante a feira de ciências da escola, 
uma quantidade de trabalhos muito bem apresentados, como por exemplo o filtro 
natural. Conclusão: Para melhorar o alcance ao público alvo, é preciso criar dinâmicas 
divertidas para as crianças e pré-adolescentes que deem exemplos de situações ruins que 
acontecem com o nosso ambiente durante cotidiano. Comparando com outros artigos, em 
especial ao de Cuba (2010), concluímos que a educação ambiental é de extrema importância 
para o crescimento do cidadão, para se dar uma vida melhor a novas gerações e para acabar 
com esse cenário secundário(da degradação, destruição e impactos a natureza). 
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ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NUMA PERSPECTIVA CIDADÃ. 
RUBIANNY MARIA SALES ROCHA, PATRICIA MARCELINA LOURES  

Mostra da Extensão da PUC Goiás 

Introdução: O trabalho é um minicurso desenvolvido pelo Programa de Educação e Cidadania 
(PEC/PDH PUC Goiás) que visa discutir elementos referentes ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). As atividades propiciam a reflexão dos agentes sociais a respeito de 
direitos e deveres expressos em textos legais à luz da cidadania, em instituições públicas, 
filantrópicas e afins, por meio de atividades interativas, dinâmicas de grupo, literatura, músicas, 
documentos legais e produção de desenhos e painéis. Objetivo: Refletir de forma crítica, 
criativa e construtiva sobre direitos e deveres das crianças e adolescentes tendo em vista que 
cada agente social se veja como partícipe na constituição de uma sociedade ética e mais justa, 
através de um diálogo aberto que propicie o ensino e aprendizado. Método: O presente 
trabalho em sua elaboração partiu de uma pesquisa bibliografia do tipo qualitativa com vistas 
para os documentos legais que tratam dos direitos das criança e adolescentes, sendo o ECA 
escolhido para o referido minicurso pela importância e relevância que tem nos dias atuais. 
Buscando conciliar teoria e prática de modo reflexivo o método utilizado foi o Materialismo 
Histórico Dialético que viabiliza enxergar os sujeitos no processo de construção e reelaboração 
da sociedade em interação com os diferentes âmbitos, inclusive o jurídico. Resultados: A 
instituição alvo da ação do PEC foi o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 
localizado no bairro Residencial Recanto dos Bosques na região Noroeste da capital que 
atende aproximadamente 80 crianças e adolescentes. Durante a ação constatou-se que o 
atendimento é voltado para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social já 
sendo atendidos por instituições públicas, filantrópicas e áreas afins. Espera-se que sejam 
alcançados ainda em 2018/2 200 educandos através dessa ação. Conclusão: O PEC em seu 
conjunto articulado de ações interdisciplinares visou garantir a discussão do ECA numa 
perspectiva cidadã com as crianças e adolescentes do CRAS, tendo êxito ao alcançar o 
objetivo dessa proposta levando cada participante a refletir sobre sua atuação na sociedade a 
luz dos seus direitos e deveres. Ao final do minicurso um painel foi montado com desenhos 
sobre o estatuo feito pelas crianças e adolescentes. 
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ESTRATÉGIA LÚDICA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA CRIANÇAS 
EM AMBIENTE ESCOLAR ELABORADO E MINISTRADO PELO PROGRAMA 

SOCIOAMBIENTAL E DE ECONOMIA SOLIDÁRIA-PROSA 
THATIANE SILVA MENDONÇA, MARIA ISABEL DANTAS DE SIQUEIRA, JULLIANA MELO 

NASCIMENTO TOLEDO, BEATRIS ALMEIDA DA SILVA, JESSICA MARIA NAVES DE 
SOUSA  

Mostra da Extensão da PUC Goiás 

Introdução: A aprendizagem lúdica permite que os indivíduos se divirtam e experimentem 
suposições, criem um ambiente onde pode-se exteriorizar ideias inovadoras e capacidade de 
criar, utilizando as habilidades de maneira mais completa. A Pirâmide Alimentar é um 
instrumento que auxilia na escolha e seleção de todos os grupos de alimentos. Além disso, 
serve como um guia para as pessoas planejarem suas refeições diárias de maneira adequada 
e variada, visando promover saúde e hábitos alimentares saudáveis. Objetivo: Construir uma 
pirâmide alimentar tridimensional para ser utilizada como ferramenta nas oficinas de educação 
alimentar e nutricional para alunos em ambiente escolar, incentivando a busca do 
conhecimento sobre a diversidade e necessidade dos nutrientes. Método: Após realização de 
pesquisa das diversas propostas da pirâmide optou-se pela pirâmide dos 8 grupos: 1 - cereais, 
2 - verduras e folhosos, 3 - frutas, 4 - laticínios, 5 - carnes, 6 - leguminosas e oleaginosas, 7 - 
gorduras e 8 - açúcares. Foi utilizado papelão ondulado e placas de EVA (espuma vinílica 
acetinada) de diferentes cores, construiu-se a pirâmide com 8 campos. Os modelos de 
alimentos tridimensionais em isopor e plástico foram adquiridos em lojas de brinquedos e 
decoração, os grãos e castanhas foram reais em embalagens transparentes e alguns alimentos 
foram representados por embalagens de industrializados. Para fixação utilizou-se velcro preso 
à parede da pirâmide e nos modelos de alimentos. Resultados: A pirâmide arquitetada com 4 
faces triangulares, com 130 cm de altura e 60 cm de base, permitiu a utilização simultânea por 
4 grupos, as faces ligadas podem ser dispostas no chão, em uma mesa ou fixadas 
separadamente na parede. Foram distribuídos conjuntos iguais de 30 alimentos 
tridimensionais, pertencentes aos diferentes grupos da pirâmide e proposto aos alunos que 
fixassem cada alimento no local correlato. Após finalizado o trabalho dos alunos fez-se a 
correção e comparação dos grupos e conjuntamente explanado o porquê de cada alimento 
pertencer a um grupo específico. Para crianças até 8 anos o tutor mostrou cada alimento e 
realizou perguntas sobre a quantidade e frequência que deve ser consumido e direcionou a 
fixação no grupo correto. Conclusão: A forma e cores dos modelos de alimentos bem como da 
pirâmide chama a atenção e motiva a participação dos alunos e o trabalho em equipe. Quando 
o conteúdo é abordado em sala de aula é notável uma maior facilidade para o desenvolvimento 
da atividade. Além disso, esta ferramenta pode ser adaptada a outras dinâmicas de educação 
alimentar e nutricional estimulando os alunos a buscarem figuras dos alimentos que consomem 
para avaliação da alimentação individual. 
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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA PUC GOIÁS: ESTUDO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
E CIDADANIA 2014-2017 

REGIANE RODRIGUES DE SOUSA, ADILSON ALVES DA SILVA  
Mostra da Extensão da PUC Goiás 

Introdução: A participa¿¿o no voluntariado no PEC, nos anos de 2014 a 2017, despertou o 
desejo de empreender um estudo sistematizado sobre a extens¿o universit¿ria. Na verdade, 
esse desejo surgiu no Grupo de Estudo e Trabalho, espa¿o de reflex¿o te¿rica sobre o 
trabalho extensionista na PUC Goi¿s. Nas leituras e debates de textos sobre temas diversos 
ligados ¿s a¿¿es do PEC, como por exemplo, educa¿¿o e cultura popular, espa¿o de 
oportunidades para confrontar os conhecimentos oriundos do senso comum. Objetivo: O 
objetivo geral ¿ conhecer a pol¿tica de extens¿o da PUC Goi¿s e as contribui¿¿es do 
Programa de Educa¿¿o e Cidadania na forma¿¿o dos extensionistas. Logo, a quest¿o 
orientadora foi: Como surgiu a extens¿o universit¿ria e como contribui na forma¿¿o acad¿mica 
dos sujeitos que dela participam? Método: Foi realizado do por meio da pesquisa qualitativa 
em educa¿¿o, de car¿ter bibliogr¿fico, fundamentada em estudos de artigos, livros, teses, 
assim como por pesquisas na internet, em peri¿dicos e blogs relevantes para a historicidade da 
extens¿o universit¿ria no Brasil. Caracteriza-se como uma pesquisa no campo social, 
estabelecendo-se a rela¿¿o entre a pol¿tica institucional de extens¿o na PUC Goi¿s e a 
forma¿¿o acad¿mica a partir do estudo e reflex¿o do voluntariado. H¿ que se ressaltar que, 
dentro da pesquisa educacional referida, o trabalho foi norteado, tamb¿m, pelo enfoque da 
pesquisa participante, que, segundo as Diretrizes para a constru¿¿o do trabalho monogr¿fico 
no Curso de Pedagogia da PUC Goi¿s (2014, p. 30). Resultados: Buscou-se, no presente 
trabalho, a apresenta¿¿o de um estudo que pudesse contribuir com a Academia, que pudesse 
promover a compreens¿o acerca do surgimento da Extens¿o Universit¿ria, sua import¿ncia, 
suas particularidades. Vale a pena lembrar, mais uma vez, que a Extens¿o Universit¿ria trata-
se de um espa¿o fundamental em prol da divulga¿¿o de pesquisas, princ¿pios, fundamentos e 
tantas outras iniciativas que configuram a Universidade, sobretudo, a Pontif¿cia Universidade 
Cat¿lica de Goi¿s. Conclusão: Nesse sentido, conclui-se que a extens¿o, tal qual 
desenvolvida no PEC, se constitui num espa¿o formativo no qual o senso comum se encontra 
imbricado aos conhecimentos,possibilitando uma aprendizagem significativa. Por essa raz¿o, ¿ 
preciso que a comunidade acad¿mica participe cada vez mais de programas e projetos que 
promovam a¿¿es extensionistas. 
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FOTOGRAFIA, IDENTIDADE E MEMÓRIA: RELATO DE EXPERIÊNCIAS DA UNATI DA 
PUC-GOIÁS 

DEBORAH RODRIGUES BORGES  
Mostra da Extensão da PUC Goiás 

Introdução: As pessoas idosas mantém atualmente uma relação complexa com a fotografia. 
Ao mesmo tempo em que a valorizam enquanto elemento de memória, mantendo, muitas 
vezes, vastos arquivos fotográficos ainda do período analógico, enfrentam dificuldades com 
relação à tecnologia fotográfica digital. Na disciplina de Fotografia da UNATI da PUC-Goiás, 
buscamos refletir sobre tais questões e fornecer aos alunos idosos o aprendizado técnico que 
tanto almejam para se apropriarem da fotografia digital. Objetivo: Discutir o papel da fotografia 
como elemento de construção das identidades e memórias dos idosos, tanto como artefato de 
arquivo quanto prática de produção de narrativas visuais sobre si mesmos e suas formas de 
percepção do mundo. Método: Apresentar relato de experiência das atividades "Pioneiros da 
Fotografia em Goiânia" e "Oficina de Conservação Fotográfica", desenvolvidas em parceria 
com o Museu da Imagem e do Som de Goiás, nos dias 03 de maio de 2018 e 17 de setembro 
de 2018, respectivamente. Resultados: Durante a atividade "Pioneiros da Fotografia em 
Goiânia", os alunos conheceram, em visita ao MIS-Goiás, um pouco da produção fotográfica 
dos profissionais pioneiros da capital do Estado. Já na Oficina de Conservação Fotográfica, os 
alunos foram orientados sobre como preservar fotografias antigas em papel ou filme, bem 
como os arquivos digitais que produzem atualmente, a fim de que possam mantê-los para a 
posteridade. Durante as atividades, os elementos presentes nas imagens suscitaram as 
memórias individuais dos alunos, que foram partilhadas coletivamente, gerando 
reconhecimento e empatia em relação às experiências vividas. Conclusão: Durante as 
atividades desenvolvidas em parceria com o MIS-Goiás, pudemos perceber que a fotografia é 
um importante elemento de elaboração de identidades e memórias para os idosos. Os 
elementos presentes nas imagens potencializam a rememoração de fatos que, inclusive, não 
se relacionam diretamente com tais imagens. Tal rememoração contribui para a reafirmação de 
suas identidades enquanto sujeitos sociais, em suas relações com a família, os amigos, o 
mundo do trabalho etc. 
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GOIÁS DIVERSO - EXPOSIÇÃO DE FOTOS DO PROJETO DE PESQUISA E EXTENSÃO 
MOSTRA GOIÁS 

CESAR VIANA TEIXEIRA, CESAR VIANA TEIXEIRA  
Mostra da Extensão da PUC Goiás 

Introdução: Para celebrar a paz e a união, os alunos da Oficina de Introdução à Fotografia da 
Coordenação de Arte e Cultura/Proex PUC Goiás apresentam a exposição "Goiás Diverso". O 
amor pelas pessoas e os lugares onde moramos é o mote para os estudantes criarem as 
imagens. Esta exposição é parte do projeto de pesquisa e extensão Mostra 
Goiás. Objetivo: Apresentar fotografias produzidas por alunos da comunidade em geral após 
dois meses de oficina e treinamento da linguagem fotográfica. Método: Durante oito semanas 
cada aluno apresenta 240 fotos para compor a seleção. Passam a praticar a linguagem 
fotográfica registrando os ¿momentos decisivos¿ da vida em Goiás. As aulas são baseadas 
nos ensinamentos de teóricos como Henri Cartier-Bresson, autor do livro ¿Momentos 
Decisivos¿. Segundo ele, os momentos decisivos são pontos no tempo em que os eventos se 
convergem e contam histórias. Para reforçar os domínio da linguagem fotográfica para se 
expressar os alunos fazem práticas similares às dos primeiros fotoclubes brasileiros. 
Aproveitam os dias nas cidades para contar o melhor da terra e da gente 
goiana. Resultados: Durante a exposição são apresentadas 40 imagens realizadas a partir da 
pesquisa e prática sobre a linguagem fotográfica. Os alunos são incentivados a contar histórias 
das comunidades onde vivem por meio da fotografia. Conclusão: A qualidade técnica e 
estética alcançadas por esses alunos de diferentes tipos de origem e formação comprovam as 
premissas pesquisadas no projeto Mostra Goiás: a linguagem fotográfica pode ser praticada e 
estudada a partir de afinidade entre o grupo de participantes. 
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HABILIDADES SOCIAIS - A DANÇA COMO FACILITADORA 
KATHIA VIEIRA CEDRO, ELIZABETH QUIRINO BARROS  

Mostra da Extensão da PUC Goiás 

Introdução: A dança não se resume apenas em aquisição de habilidades focais, ela, também, 
contribui para o aprimoramento das habilidades básicas dos padrões fundamentais do 
movimento, no desenvolvimento das potencialidades humanas e suas relações com o mundo. 
Mas, o que é habilidades sociais? Dentre as várias definições existentes, Caballo (2002/2006) 
afirma que é o conjunto de comportamentos apresentados pelo indivíduo num contexto 
interpessoal, respeitando os outros e geralmente resolvendo problemas . Objetivo: Verificar, 
por meio do método de observação direta, os comportamentos de dois participantes de uma 
oficina de dança de salão oferecida por uma Cia.de Dança, referentes às habilidades e 
inabilidades sociais apresentadas neste contexto, tendo, a dança como possível 
facilitadora. Método: Participaram deste estudo dois alunos de uma oficina de dança de salão, 
foi solicitada a autorização para gravação das aulas observadas em vídeo; Através da análise 
das gravações e das observações iniciais foi realizada a categorização dos comportamentos 
indicativos de habilidade (Responder à interação de outros; Demonstrar capacidade de iniciar 
interação; Fazer perguntas; Responder perguntas; Manter postura adequada; Olhar nos olhos; 
Sorrir; Solicitar um(a) parceiro(a) para dançar) e inabilidade sociais (Manter postura 
inadequada; Desviar o olhar; Não solicitar um(a) parceiro(a) de dança) dos participantes, 
escolhidos em função de sua frequência às aulas e por seus comportamentos inicialmente 
indicarem alguns déficits em interação social. Resultados: De acordo com esses resultados é 
possível inferir, através análise dos comportamentos, que a qualidade das experiências 
existentes entre os participantes e seus ambientes foi pobre, o que influencia no desempenho 
de suas habilidades sociais, porém, ao verificar a frequência das interações, tanto do 
Participante 1 como do Participante 2, nota-se que no decorrer das aulas observadas houve 
um aumento desses comportamentos. No caso do Participante 2 houve, também, um aumento 
no comportamento de iniciar interação, enquanto que Participante 1 manteve certa frequência. 
Esses resultados, mais uma vez, sugerem que os participantes possuíam um repertório de 
habilidades sociais deficitários, mas que começaram a sofrerem pequenas 
modificações. Conclusão: Os resultados mostram que os participantes apresentaram 
comportamentos que sugerem inabilidades sociais, porém se permanecerem por mais tempo 
nas aulas de dança, terão a oportunidade de aumentar seus repertórios de habilidades sociais, 
pois, como afirma Verderi (1998), a dança oferece condições para que o indivíduo possa 
adquirir, como, também, aprimorar habilidades diversas, inclusive sociais. 
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INFERTILIDADE FEMININA: ANTICORPOS ANTI-ESPERMATOZOIDES 
FÁBIO OLIVEIRA DE SOUZA, KATIA KARINA VEROLLI DE O MOURA, ANDRESSA JESUS 

DE SOUZA  
Mostra da Extensão da PUC Goiás 

Introdução: A infertilidade é definida quando um casal tem relação sexual não protegida (sem 
métodos contraceptivos), durante o período de doze meses, sendo incapaz de gerar uma 
gravidez a termo. Estima-se que aproximadamente 1 em cada 10 casais estando na idade 
fértil, sofram de infertilidade. Existem correlações dos anticorpos anti-espermáticos referente à 
infertilidade, sendo decorrentes de uma resposta imunológica ao antígeno do espermatozoide, 
podendo ser encontrados no homem ou na mulher. Objetivo: Consiste em fazer uma revisão 
bibliográfica com ênfase nos anticorpos anti-espermatozoides produzidos pela a mulher sendo 
uma das causas de infertilidade. Método: A partir de literaturas existentes a respeito dos 
temas: infertilidade, infertilidade masculina, infertilidade feminina, anticorpos 
antiespermatozoides (AAE), anticorpos antiespermatozoides no homem e anticorpos 
antiespermatozoides na mulher; selecionando artigos que descrevessem os anticorpos 
antiespermatozoides presentes no sexo feminino, causando a infertilidade. A pesquisa limitou-
se a estudos somente em humanos, artigos de idioma em inglês, português e espanhol; nas 
seguintes bases de dados: Pubmed, Lilacs, Medline, Scielo, Google Acadêmico; os artigos 
adicionais serão localizados por busca manual nas referências dos artigos 
lidos. Resultados: Os anticorpos anti-espermatozoides (AAE), são antigênicos tanto para a 
mulher tanto para o homem; pois possuem estruturas que podem se ligar a uma região do 
espermatozoide e intervir na mobilidade, penetração no muco cervical e na capacidade de 
fertilizar o óvulo, mesmo contendo um número de espermatozoide dentro do esperado no 
sêmen. Esse tipo de anticorpo pode seguir em direção para a cabeça, porção intermediária ou 
na cauda do espermatozoide. Podem acometer pelo menos 2% dos casais férteis e 5 a 25% 
dos casais inférteis; na mulher, podem ser originados, em resposta à administração de 
esperma por via retal ou oral. Conclusão: A presença de auto-anticorpos desencadeiam uma 
dificuldade na mulher para ter uma gestação, logo podendo causar até mesmo um aborto. Os 
anticorpos anti-espermatozoides podem interferir na mobilidade, na penetração e na 
fertilização. O diagnóstico laboratorial para pesquisa desses anticorpos anti-espermatozoides 
tem uma grande importância e deve continuar no panorama laboratorial, para distinguir a causa 
de infertilidade e auxiliar no tratamento. 
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JOGO DE TABULEIRO: FERRAMENTA PARA OFICINAS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL MINISTRADAS PELO PROSA - PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL E DE 

ECONOMIA SOLIDÁRIA 
BEATRIS ALMEIDA DA SILVA, MARIA ISABEL DANTAS DE SIQUEIRA, THATIANE SILVA 

MENDONÇA, JULLIANA MELO NASCIMENTO TOLEDO, JESSICA MARIA NAVES DE 
SOUSA  

Mostra da Extensão da PUC Goiás 

Introdução: A educação alimentar e nutricional (EAN) se configura como um campo de 
conhecimento e prática contínua e permanente, intersetorial e multiprofissional, que utiliza 
diferentes abordagens educacionais. É consenso entre os educadores que aprender brincando 
torna-se parte integrante da ação educadora por prover o emprego do elemento lúdico como 
forma de atrair a atenção do aprendiz, motivando e oportunizando a experiência em um 
universo contextualizado ao objeto epistêmico em consideração. Objetivo: Desenvolver um 
jogo de tabuleiro de piso com objetivo de promover a saúde através do conhecimento dos 
princípios da alimentação saudável e desenvolvimento de habilidades pessoais por meio de 
processos participativos para alunos do ensino fundamental. Método: Selecionou-se 20 
perguntas sobre alimentação saudável, para cada faixa etária entre 5 a 12 anos. Os materiais 
utilizados na confecção do jogo foram placas de papelão de 50x40 cm, com fita antiderrapante 
no verso e dado com 20 cm de aresta feito com caixas de leite , ambos com revestimento de 
EVA- espuma vinílica acetinada. As placas foram ilustradas com figuras de alimentos 
saudáveis estilizados e colocadas no piso. Os peões que são as crianças, o jogador de dados 
e o responsável pelo sorteio da pergunta são escolhidos pela equipe. A pergunta é sorteada e 
respondida pela equipe. A cada acerto as crianças avançam o número de casas sorteadas no 
dado. No final as duas equipes recebem frutas como premiação. Resultados: As perguntas 
foram elaboradas de acordo com os conteúdos trabalhados e separadas para as faixas etárias 
de 5 a 6, 7 a 9, 10 a 12 anos, gerando um banco de 60 perguntas que devem ser adequadas a 
cada escola após a verificação com os professores dos temas abordados nas diferentes 
disciplinas. Antes de iniciar o jogo deve-se explicar as regras e reforçar os conteúdos que 
serão abordados com perguntas a toda a turma sobre o tema. A competição estimula a 
participação, mas o cuidado de gerar decepção e desestímulo deve ser considerado, assim no 
final a equipe vencedora é aplaudida, mas a premiação deve ser pela participação. O tamanho 
das peças, as cores e as figuras estilizadas são fundamentais para a motivação ao 
aprendizado. Conclusão: A aplicação de jogos de tabuleiro no piso, com grandes dimensões, 
mantém a atenção da criança, motiva e favorece o aprendizado. A atuação dos profissionais é 
fundamental na concepção de metodologias alternativas, práticas e lúdicas a fim de motivar o 
aluno, levando-o às reflexões no âmbito da alimentação voltadas para a transformação do seu 
cotidiano. 
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O PREPARO CÊNICO PARA O ATOR PELO VIÉS DA DANÇA CONTEMPORÂNEA NO 
GRUPO DE TEATRO GUARÁ 

VANESSA DUARTE VOSKELIS, SAMUEL BALDANI  
Mostra da Extensão da PUC Goiás 

Introdução: Pelas palavras de Lecoq (2010), "analisar uma ação física não é emitir uma 
opinião, é apreender um conhecimento, base indispensável para a interpretação.", nos faz 
refletir sobre propor ou não uma "linha de chegada" dentro do processo criativo de um iminente 
espetáculo. No decorrer do processo criativo dos espetáculos "Destros sinistros", "Jogo da 
Verdade" e "Javalis", convidaram-me para desenvolver aos corpos dos atores, trabalhos de 
preparação corporal. Objetivo: Essa pesquisa propõe o diálogo entre o conteúdo do 
espetáculo e a dança em suas possibilidades ao trabalhar e perceber o corpo do ator pelo 
prisma, códigos e linguagens da Dança Moderna, Danças Urbanas e Educação Somática. 
Respeitando anatomicamente cada corpo durante a preparação dos atores. Método: Partindo 
das diversidades técnicas da Danças Moderna, Danças Urbanas e Educação Somática, 
exercícios práticos foram realizados para que um corpo técnico e um corpo cênico dialogassem 
no processo, e no somente no resultado esperado para a iminência do espetáculo. Junto a 
isso, aliam-se as reflexões de Certeau (1994) sobre as estratégias utilizadas por mim para que 
os atores correlacionem suas práticas taticamente, dentro dos processos das técnicas 
corporais do cotidiano, como aponta Marcel Mauss (1950). Não é sobre sobrepor uma técnica 
a outra mas, sim, refletir os caminhos de mediação sobre os métodos e processos que as artes 
da cena possibilitam aos corpos de acordo com suas próprias movimentações cotidianas e 
cênicas. Resultados: As percepções da consciência corporal dos atores apresentam melhoras 
significativas na performance e resistência em palco, por meio de exercícios de alongamentos, 
aquecimentos e de composição provenientes da dança. Tal diálogo, entre saberes da dança e 
saberes do teatro, apresenta eficiência ao colocar-se como mediador nos corpos dos atores. O 
alinhamento articular das técnicas de dança moderna, as percepções rítmicas e coreográficas 
advindas das danças urbanas, aliadas à consciência corporal das técnicas somáticas em 
dança, aumentam as possibilidades de movimentação sendo essenciais ao corpo do ator 
durante as propostas da direção cênica. Conclusão: Tais observações são como comparativos 
entre a realidade percebida pelos atores durante os estímulos e as abordagens comuns às 
artes da cena, complementadas por linguagens e códigos da dança. Servindo assim como 
ferramenta didática e de preservação dos corpos em cena na preparação de um espetáculo. A 
permanência das adaptações cênicas continuou durante o ano de 2018. 
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PRATICAS CORPORAIS, APROXIMANDO PESSOAS, ESTREITANDO LAÇOS - UNATI - 
PGS 

MANOEL MESSIAS DOS SANTOS NETO, LUIZA DE MARILAC RIBEIRO CARDOSO, 
HYTALLO FERNANDO ALVES JUSTINO, KARINE KETULYN TEODORA ALVES, MICHAEL 

BATISTA DA CUNHA BORGES  
Mostra da Extensão da PUC Goiás 

Introdução: As Práticas Corporais relacionando a Ginástica como componente da cultura 
corporal de movimento com as atividades lúdicas, para melhoria da qualidade de vida dos 
participantes do programa de extensão da Universidade Aberta à Terceira idade - UNATI, 
visando o equilíbrio entre a expressão corporal e os movimentos 
ginásticos. Objetivo: Oportunizar aos alunos participantes do projeto de extensão Universidade 
Aberta à Terceira Idade (UNATI), a participação em um programa de atividades físicas, que 
contribua para uma melhoria na qualidade de vida, promovendo um envelhecimento 
saudável. Método: As práticas são desenvolvidas na Universidade Aberta a Terceira Idade ¿ 
UNATI, por meio de atividades físicas variadas, sob a supervisão e direção de um professor 
formado em Educação Física. As aulas são realizadas nas dependências do Campus II da 
PUC/GO, utilizando os espaços da quadra poliesportiva, colchões e tablado da ginástica, 
piscina interna, sala de musculação e sala de dança, contando com aulas práticas, expositivas 
e dialogadas. São oferecidos momentos de lazer, de socialização e descontração entre seus 
participantes: alunos, voluntários, monitores e professor supervisor. Resultados: Pode se 
observar nos alunos a participação o interesse e a motivação individual, para a prática das 
atividades oferecidas, percebendo melhoras no diálogo entre os alunos do programa, 
voluntários e o professor supervisor, com melhoras na motivação, durante as atividades 
estimuladas e aplicadas. Conclusão: O Programa de práticas corporais desenvolvidos na 
UNATI, apresentou melhoras na coordenação motora, resistência, força, agilidade e equilíbrio 
de seus participantes, por meio dos exercícios físicos e habituais, enaltecendo o bem-estar 
físico, a boa convivência entre colegas, estreitando laços e aproximando os seus participantes, 
além de estimular nos mesmos a criatividade por meio dos diferentes exercícios, na busca do 
envelhecimento saudável. 
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RELEVÂNCIA DO PROGRAMA EM NOME DA VIDA NA FORMAÇÃO ACADÊMICA: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 

MATHEUS CAIXETA ARAUJO, VERA LUCIA MORSELLI, KARINE DE MORAES CORRÊA, 
ISABELA CRISTINA DA SILVA  

Mostra da Extensão da PUC Goiás 

Introdução: O Programa em Nome da Vida (PNV), é uma Extensão na Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás (PUC Goiás), que atua com temáticas de educação/prevenção ao uso de 
drogas lícitas e ilícitas A Coordenação de Extensão ¿ CDEX (gestora do PNV), integra a Pró-
reitoria de Extensão e Apoio Estudantil ¿ PROEX com o objetivos de: definir e implementar 
Políticas de Extensão com foco nas atividades de ensino-pesquisa-pós-graduação 
(PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS,2018). Objetivo: Relatar a experiência 
dos acadêmicos membros do Eixo de prevenção no Programa Em Nome da Vida, que visou 
alcançar integração e proximidade entre cientificidade e comunidade nos contextos de 
uso/abuso de substâncias lícitas e ilícitas. Método: Trata-se de um relato de experiência, que é 
um estudo descritivo acerca das experiências no PNV, realizado no primeiro semestre de 2018 
por acadêmicos da PUC-GO, que integram o Programa em Nome da Vida, inserido na 
Coordenação de Extensão (CDEX). O relato de experiência é como uma modalidade de 
investigação científica indispensável à demonstração de uma experiência prática para maior 
compreensão e fundamentação de uma teoria (DINIZ,2018) Resultados: Nos encontros do 
PNV, emergiram discussões sobre Políticas Públicas, fatores de risco e proteção nos contextos 
de vulnerabilidade biopsicosócioespitural, compreensão da tríplice relação homem-drogas-
sociedade e suas implicações na subjetividade humana (SCHENKER E MINAYO,2005). O 
contato com profissionais de diferentes atuações, no eixo de prevenção, junto ao grupo de 
estudos do PNV, composto por acadêmicos dos cursos de Enfermagem e Psicologia da PUC 
GO, propiciou uma troca de conhecimentos multiprofissional entre sociedade e acadêmicos, 
ampliando com novas ideias, e clarificando com apresentações de projetos de prevenção e 
trabalhos-piloto já realizados em algumas regiões da capital goiana. Conclusão: Os estudos 
do grupo do Programa em Nome da Vida (PNV), frente à prevenção, possibilitaram uma 
experiência formativa quanto ao uso/abuso de substâncias lícitas e ilícitas. Também, foi 
contributivo para uma formação crítico-reflexiva dos acadêmicos, a nível coletivo e individual 
junto à comunidade, proporcionando um espaço de troca de experiências, auto relatos, 
interação e integração entre os acadêmicos e sociedade. 
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TERTÚLIA LITERÁRIA: DIÁLOGOS COM ESCRITORAS AFRICANAS E AFRO-
BRASILEIRAS 

MARCILENE PELEGRINE GOMES, FATIMA REGINA ALMEIDA DE FREITAS, WARLÚCIA 
PEREIRA GUIMARÃES  

Mostra da Extensão da PUC Goiás 

Introdução: O projeto Tertúlia Literária: diálogos com escritoras africanas e afro-brasileiras tem 
como eixo orientador a formação de professores(as) leitores na perspectiva de implementação 
da Lei 10.639/2003 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-
Raciais e o Ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Realizado em parceria entre 
o PROAFRO/PDH/CDEX, a Secretaria Municipal de Educação e Esporte, a Faculdade de 
Letras/UFG com o apoio do SINTEGO. Objetivo: Implementar as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Africana, Afro-brasileira, por meio do incentivo a leitura e sua interface com as disciplinas de 
História e Língua Portuguesa, em especial a literatura. Método: Realização de encontro 
mensais para apreciação e discussão de obras literárias de autoras negras brasileiras e 
africana, com ênfase na temática étnico-racial e de gênero, a partir do compartilhamento de 
leituras, percepções, vivências e experiências com professoras das Instituições de Ensino 
Superior, professoras(res) da Rede Municipal de Educação de Goiânia e do movimento 
social. Resultados: O acesso a leitura da produção literária de escritoras negras e afro-
brasileiras além de mobilizar o(a) professor(a) para leitura de um texto literário permitiu a 
imersão na narrativa de mulheres negras que, a partir de suas experiências, trazem para sua 
produção literária o universo simbólico e material da cultura e da história africana e afro-
brasileira. Esse processo possibilitou que a(o)s professora(e)s problematizassem acerca das 
questões sociais e étnico-raciais que permeiam o cotidiano do povo brasileiro e do africano, 
bem como sua atuação como educador(a)s no processo de implementação da Lei 10.639/2003 
nas instituições educacionais da RME de Goiânia. Conclusão: Este projeto de extensão 
interinstitucional ao optar, política e pedagogicamente, por uma metodologia de trabalho 
centrada na escuta das vivências e experiências estéticas, profissionais e pessoais dos sujeitos 
(professores leitores), suscitadas pela leitura das obras literárias, possibilitou a reflexão e o 
aprofundamento teórico e metodológico em torno de um dos princípios estruturantes da 
educação para relações étnico-raciais: a consciência política e histórica da diversidade. 

Palavras-chave: Educação das Relações Étnico-Raciais, Tertúlia literária, Formação de 
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TRABALHO ESCRAVO: ASPECTOS INCONTROVERSOS DOS CONCEITOS DE 
ESCRAVIDÃO EXPRESSOS NOS PERÍODOS EXÍLICO BABILÔNICO, COLONIAL 

BRASILEIRO E NA CONTEMPORANEIDADE 
JÉSSICA CARDOSO DE SOUSA, ROSEMARY FRANCISCA NEVES SILVA  

Mostra da Extensão da PUC Goiás 

Introdução: O presente estudo retrata a aproximação histórica das principais características do 
trabalho escravo vivenciado no período exílico babilônico, expresso em Dêutero-Isaías, período 
colonial brasileiro e no período atual, com base em um contexto predominantemente histórico, 
social, religioso e jurídico. Objetivo: Responder algumas questões, no que concerne ao que 
vem a ser a categoria escravidão no período exílico babilônico e no período colonial brasileiro e 
como é entendida e vivenciada a escravidão moderna. Método: Foi utilizado primordialmente o 
método bibliográfico, bem como foram realizadas pesquisas nos sites dos órgãos responsáveis 
pelo combate ao trabalho escravo e pela defesa dos diretos dos 
trabalhadores Resultados: Atualmente há um conceito distinto do trabalho escravo comparado 
com o exílio babilônico e período colonial brasileiro, porém a opressão permanece, com 
¿requintes mais sofisticados¿ que camuflam a verdadeira essência da submissão do 
trabalhador, não deixando portanto de ofender a dignidade que deve ser resguardada a todo 
ser humano. Conclusão: As aproximações entre os três períodos, embora distantes um do 
outro, deixaram cristalino o histórico de exploração, sofrimento, dor, dominação e sujeição a 
qual o ser humano foi submetido ao longo da história. 
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TREINO DE HABILIDADES SOCIAIS EM ALUNOS DA APAE-APARECIDA DE GOIÂNIA: 
UM ESTUDO PILOTO 

KARINE DUTRA MESQUITA NALINI, KARINE DUTRA MESQUITA NALINI, ANA LÚCIA DOS 
SANTOS CABRAL, LUISA CAMELO BUENO, LORENA ROSA QUILES DE OLIVEIRA  

Mostra da Extensão da PUC Goiás 

Introdução: Interações sociais satisfatórias são reconhecidas como fatores para o 
desenvolvimento integral (Del Prette & Del Prette,2017). Desenvolver habilidades sociais torna 
possível uma vida funcional (Mazzotta & D¿ Antino, 2011). As APAEs trabalham para a 
inclusão dos portadores de deficiências com ênfase ao direito da cidadania. A necessidade de 
uma fundamentação a partir de Práticas Baseada em Evidências (Sampaio & Mancine, 2007), 
apontam para a importância do presente estudo. Objetivo: Consolidação teórico-prático das 
atividades já desenvolvidas pelo PRIS/PUC-GO em outros programas, mas de maneira mais 
acessível à comunidade goiana, visto a aplicação de programas de desenvolvimento de 
habilidades sociais diretamente na comunidade. Método: Realizado entre agosto a outubro de 
2017 na APAE-Aparecida de Goiânia, para levantamento inicial foram feitas consultas aos 
prontuários, aplicação de questionário QRSH-Pais / Professoras (Bolsoni-Silva, Martirano, & 
Loureiro, 2011) para a família e professoras e observação livre antes das intervenções. As 5 
intervenções foram elaboradas a partir do levantamento bibliográfico do grupo das voluntárias 
em 6 encontros para supervisão realizadas de maneira intercaladas. As intervenções foram 
filmadas e após reflexão com o grupo das voluntárias, relatórios descritivos geraram 
memorandos após cada sessão. Observações assistemáticas, de caráter exploratório geraram 
descrições qualitativas, caracterizando os resultados do presente 
estudo. Resultados: Variação significativa tanto de sexo (10-f./ 6-m.), idade (15 - 66 a.) e 
diagnóstico (Retardo mental / Down / Def. Intelectual / Neurotoxoplasmose / microcefalia / 
epilepsia). Em média, foram atendidos 16 alunos variados. Dos 32 questionários, retornaram 
apenas 9 das famílias. Níveis de comunicação, auto-controle, compreensão, psicomotricidade 
e planejamento bem rebaixados. Receptividade, manifestação de carinho e interesse, foram 
habilidades desde o início presentes na maioria. Maior adesão, prontidão e compreensão pôde 
ser observado com o passar das sessões. Assim como aumento no controle dos impulso; nos 
comportamentos de oferecer ajuda, pedir ajuda e empático; e nas construções verbais 
associadas ao comportamento desempenhado. Conclusão: A variação do perfil do grupo e a 
baixa adesão de familiares e equipe da APAE, apontam os desafios enfrentados. A frequência 
e tipo de manifestação das habilidades ocorreram sob estimulação de repertórios já existentes. 
As dificuldades encontradas para o levantamento inicial e sistematização empírica dos 
resultados poderão ser melhoradas. Entretanto, tais limitações, confirmam a importância de 
ações baseadas em evidências. Acesso ao atendimento inclusivo, e fundamentado faz-se 
relevante. 
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TREINO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO: 
ESTRATÉGIAS EM HABILIDADES SOCIAIS EM UM ESTUDO PILOTO/ PRIS NA 

COMUNIDADE. 
RIUSNÉRIA DO CARMO OLIVEIRA, KARINE DUTRA MESQUITA NALINI, LORENA ROSA 

QUILES DE OLIVEIRA  
Mostra da Extensão da PUC Goiás 

Introdução: De acordo por Del Prette & Del Prette, (2011) as interações sociais satisfatórias 
são importantes ao desenvolvimento à saúde, exercício da cidadania e qualidade de vida 
comunitária e que as habilidades sociais incluindo aquelas relacionadas a resolução de 
problemas interpessoais, exercem papel primordial nas e para as interações sociais. Destaca-
se, portanto, a necessidade de considerar as tais habilidades como de suma importância na 
inclusão social. Objetivo: Trabalhar estratégias de resolução de problemas dos alunos da 
APAE /Aparecida de Goiânia no projeto PRIS na Comunidade com vistas a possibilidade cada 
vez maior de inclusão social, buscando o treino de novas habilidades para a possível 
generalização destes em outros contextos. Método: Entre agosto-outubro de 2017, foi 
realizado um projeto piloto de Treino em Habilidades Sociais com uma média de 16 alunos da 
APAE/Aparecida de Goiânia, portadores de necessidades especiais diversas. Das 5 sessões 
interventivas, uma especificamente trabalhou estratégias de resolução de problemas. (Foi 
apresentado situações problemas para que os alunos pudessem avaliar e tomar escolhas. As 
voluntárias apresentaram situações problemas e objetos distintos em nível de complexidade 
quanto as condições físicas e funcionais, Pediu-se aos alunos para formular respostas de 
resolução ao problema enquanto as estagiarias mediavam. Para registro foram feitas 
observações livres e construção de relatório descritivo, com posterior análise 
qualitativa. Resultados: Comparando com os repertórios de solução de problemas anteriores 
às intervenções com o pós-intervenção foi possível perceber o quanto eles se sentiram 
assistidos e comprometidos com as atividades propostas, (comportamento de empatia, 
aceitação e envolvimento rápido com a atividade) bem como foi possível também, observar 
uma significativa interação entre os alunos e compartilhamento de 
aprendizado. Conclusão: As intervenções realizadas em treino de habilidades sociais no 
projeto PRIS na comunidade sugerem um campo promissor de intervenção. Acredita-se que 
em intervenções mais sistemáticas, e com rigor metodológico mais acurado, maiores e 
melhores serão os resultados. Sugere-se também intervenções em que família e demais 
cuidadores da própria instituição estejam presentes, com vistas à uma maior eficácia e 
generalização dos resultados. 
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VIOLÊNCIA SEXUAL EM MULHERES UNIVERSITÁRIAS PROVOCADAS PELO PARCEIRO 
ÍNTIMO 

JULIANNA TOLEDO AVELAR DA COSTA, FERNANDA GUILARDUCCI PEREIRA, THAINARA 
MARIANO DA SILVA, LETICIA THAYNARA GONCALVES, VALÉRIA PEDRO DA SILVA  

Mostra da Extensão da PUC Goiás 

Introdução: Ainda há baixos números de notificações deste ato agressivo em decorrência dos 
sentimentos de vergonha que perpassam a vida destas mulheres vítimas. Diante do que foi 
exposto, questiona-se: Qual é a ocorrência da violência sexual sofrida por universitárias 
realizada por seus parceiros íntimos?Pela escassez de estudos abordando essa temática, o 
objetivo desse trabalho foi identificar os casos de violência sexual em acadêmicas praticado 
por seus parceiros íntimos. Objetivo: Este presente artigo tem como o intuito identificar o nível 
de violência sexual que mulheres universitárias da Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
sofrem em suas relações com seus parceiros íntimos. Método: Para esta pesquisa, foi utilizado 
como instrumento um questionário contendo questões sócias demográficas, acerca de seu 
gênero e feminismo, a existência de agressão sofrida e permanência com este parceiro. O 
questionário foi baseado em quatro tópicos: violência sexual, violência psicológica, violência 
física e violência instrumental. No entanto, este trabalhou destacou apenas na violência sexual. 
Foram escolhidas 386 participantes de modo aleatório, dentro do próprio contexto da 
universidade. Resultados: Como resultado, obteve-se que o número de mulheres 
universitárias que já sofreram agressões seja por medo, intimidação do parceiro ou até mesmo 
forçada a uma relação sexual indesejada, é baixo, mas ainda existem mulheres neste ambiente 
que são sujeitas a este tipo de relacionamento. Já em relação ao impedimento do uso de 
algum método contraceptivo, 133 mulheres responderam que já foram coagidas e impedidas 
do uso por seus parceiros. E por último, encontrou, durante a análise dos dados que 19 
mulheres já foram induzidas ao aborto em decorrência da escolha de seu parceiro 
íntimo. Conclusão: Diante disso, vê-se uma contradição no ambiente acadêmico, ao mesmo 
tempo em que há informações acerca do relacionamento abusivo e da violência contra a 
mulher, ainda existem muitas atitudes de subterfúgios quando se refere a um relacionamento a 
dois. É necessária uma ampliação desta pesquisa, para que por meio dela sejam levantadas 
dúvidas e questões para mulheres universitárias goianas, acerca dos benefícios de seus 
relacionamentos. 
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VIOLÊNCIA VIRTUAL: ÍNDICE DE OCORRÊNCIA ENTRE MULHERES UNIVERSITÁRIAS 
EDUARDA SARA DE OLIVEIRA ROCHA, LUCIENE CAMPOS FALCAO SILVEIRA, JEOVAINE 

LUIZ BAILONA FILHO  
Mostra da Extensão da PUC Goiás 

Introdução: A maioria dos brasileiros, cerca de 73%, possuem a sensação de que a violência 
contra a mulher aumentou na última década (Fórum Brasileira de Segurança Pública, 2016). 
Outro elemento que também aumentou, foi o enquadramento de novas formas de violência 
contra a mulher, dentre elas a virtual. Essa violência é uma forma degradante que ocorre 
quando o parceiro utiliza o mundo virtual para postar foto e/ou conteúdo que desmoraliza a 
personalidade da mulher. Objetivo: Tomar conhecimento do nível da frequência em mulheres 
universitárias, que foram vítimas da violência virtual, provocada pelo parceiro intimo. Método: A 
pesquisa é quantitativa e descritiva. A coleta de dados foi realizada na Escola de Ciências 
Sociais e Saúde da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), através de um 
questionário. Foram selecionadas aleatoriamente 386 acadêmicas maiores de 18 anos de 
idade, matriculadas nos cursos de fisioterapia, nutrição, enfermagem, gastronomia, psicologia e 
serviço social, para responderem. E o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 
PUC Goiás pelo parecer n. nº 1.739.730. Resultados: De 386 mulheres universitárias, 11,4% 
responderam que já passaram por situações na qual tiveram fotos e/ou vídeos publicados em 
veículos de comunicação sem seu consentimento e 5,0% tiveram suas conversas íntimas 
expostas sem sua autorização. 7,1% foram impedidas de participar de redes sociais, 7,4% 
foram obrigadas a apagarem fotos em suas redes sociais e 28,1% afirmaram que mexeram em 
seus celulares sem a autorização das mesmas. Conclusão: Além do tema ser bastante 
limitado bibliograficamente, juridicamente a violência virtual se encontra desamparada. Existe 
algumas leis que pune crimes cibernéticos, mas até no momento nenhuma sancionada que se 
refere especificamente sobre a mulher. Em relação aos dados coletados, apesar de nem 1/3 
das participantes terem afirmado que já sofreram violência virtual, é relevante levantar a 
banalização dessa violência pelas mulheres, assim não reconhecendo quando são vítimas. 
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A APLICAÇÃO DO ARCO DE MAGUEREZ PARA COMPREENDER A IMPORT NCIA DO 
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 

RAISSA TRINDADE OLIVEIRA, FERNANDA GUILARDUCCI PEREIRA, LARISSA SILVA DE 
SANTANA, LETÍCIA GUIMARÃES MOTA, MYLENNA MICHELLE RIBEIRO DIAS, SABRINA 

DA SILVA OLIVEIRA  
Mostra e Produção Científica da Atividade Integradora do Curso de Enfermagem 

Introdução: A metodologia da problematização de Charles Maguerez, titulado método do 
Arco,tem sido usado em estudos da área da saúde, por aproximar de forma ativa o ensino com 
o serviço.A estratégia foi utilizada nesta pesquisa para conhecer a falta de adesão dos 
Equipamentos de Proteção Individual EPIS, já que a utilização dos mesmos é preconizado pela 
Norma Regulamentadora (NR-6). Objetivo: Relatar a experiência dos acadêmicos de 
enfermagem na aplicação do Arco de Maguerez em uma unidade de Atenção Primária à 
Saúde, no município de Goiânia. Método: Trata-se de relato da experiência desenvolvido no 
primeiro semestre de 2018, em uma unidade de Atenção Primária à Saúde localizada no 
município de Goiânia, a partir da Teoria da Problematização de Berbel (1998), com base no 
Arco de Maguerez. O estudo foi realizado em cinco etapas: observação da realidade (por meio 
de visita técnica), seguida da discussão dos pontos-chaves, teorização do tema proposto e 
levantamento das possíveis hipóteses para a solução. Por fim, a última etapa foi a aplicação da 
realidade, onde os alunos tentaram solucionar o problema priorizado. Resultados: A 
experiência de aplicar o Arco de Maguerez permitiu compreender os motivos da falta de 
adesão dos profissionais em relação aos EPIs, como por exemplo, a autoconfiança, a falta dos 
insumos e a sobrecarga de trabalho. Diversos estudos descrevem o uso adequado dos EPIs 
como estratégia eficaz para proteção dos profissionais que atuam na área da saúde, visto que 
os mesmos encontram-se expostos a acidentes de trabalho constantemente. Hoje, 
compreendemos a importância desses equipamentos para evitar acidentes e como barreira 
protetora para o trabalhador, pois reduz efetivamente os riscos e aumentam a segurança dos 
pacientes/clientes no momento da assistência. Conclusão: Os resultados demonstram que a 
aplicação do Arco de Maguerez possibilitou a compreensão da realidade em uma unidade de 
Atenção Primária à Saúde de forma organizada, crítica e reflexiva pelos estudantes, bem como 
o aprofundamento do estudo sobre a temática priorizada. Além disso, a metodologia permitiu 
fortalecer o trabalho em grupo com a participação direta e ativa de todos os componentes. 
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A IMPORTÂNCIA DA CONSULTA DE ENFERMAGEM NO PRÉ-NATAL DE BAIXO RISCO: 
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

ALICE CRISTINA SOARES DA SILVA MIRANDA, RAIDANNE P. C. A. DOURADO, AMANDA 
PEREIRA ARAÚJO  

Mostra e Produção Científica da Atividade Integradora do Curso de Enfermagem 

Introdução: O objetivo do acompanhamento pré-natal é assegurar o desenvolvimento da 
gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde 
materna, inclusive abordando aspectos psicossociais e as atividades educativas e preventivas . 
O período pré-natal é uma época de preparação física e psicológica para o parto e para a 
maternidade e, como tal, é um momento de intenso aprendizado e uma oportunidade para os 
profissionais da equipe de saúde desenvolverem a educação em saúde. Objetivo: Promover a 
educação em saúde como medida preventiva orientando pacientes quanto a importância do 
pré-natal em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Método: Trata-se de um estudo descritivo, 
do tipo relato de experiência, desenvolvido por acadêmicas do Internato II, do nono Módulo do 
Curso de Enfermagem da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), em uma 
Unidade Básica de Saúde no Município de Goiânia. Este estudo foi produzido utilizando a 
Metodologia Problematizadora, denominada Arco de Charles Maguerez, que é composta de 
cinco etapas: observação da realidade, pontos-chave, teorização, hipóteses de solução, e 
aplicação à realidade. Resultados: Através da realização da palestra esclarecemos e 
minimizamos muitas dúvidas das gestantes, transmitindo informações pertinentes a elas e 
também aos parceiros que estiveram presentes. Durante a discussão com o grupo foi abordado 
temas sobre a questão da importância da amamentação, planejamento familiar e sexualidade e 
alimentação saudável. O acolhimento, aspecto essencial da política de humanização, implica 
recepção da mulher, desde sua chegada na unidade de saúde, responsabilizando-se por ela, 
ouvindo suas queixas, permitindo que ela expresse suas preocupações, angústias, garantindo 
atenção resolutiva e articulação com os outros serviços de saúde para a continuidade da 
assistência, quando necessário. Conclusão: Mediante a importância do acompanhamento do 
pré-natal pelo enfermeiro na UBS, atentamos sobre a grande efetividade do mesmo na referida 
unidade. Diante disso, a expectativa com este trabalho foi em reforçar às gestantes todos os 
cuidados e orientações que são passadas à elas durante as consultas, bem como dúvidas e 
seus anseios. Espera-se que as mesmas atentem para um acompanhamento correto durante o 
pré-natal, diminuindo riscos de complicações durante a gravidez. 
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A IMPORTÂNCIA DAS DIVERSAS OFICINAS TERAPÊUTICAS NO REGIME DE 
TRATAMENTO EM UM CAPS DA REGIÃO LESTE DE GOIÂNIA 

RAQUEL STEFANNY GONÇALVES DA SILVA, HILANA APARECIDA DE O M SANTOS, ANA 
BEATRIZ CARDOSO DOS SANTOS, FERNANDO RODRIGUES ROZA, LETÍCIA LIBANIA 

GARCIA, MARIA LUÍSA ROSA SILVA  
Mostra e Produção Científica da Atividade Integradora do Curso de Enfermagem 

Introdução: Através de uma visita realizada em um CAPS da região Leste de Goiânia, os 
acadêmicos do 7º módulo de Enfermagem, perceberam um bom trabalho exercido pela equipe 
multidisciplinar e interação da mesma. Foi notada a existência de diversas atividades 
terapêuticas, porém mesmo com a realização dessas práticas, foi visto que ainda existia a 
possibilidade de melhoria em relação às modalidades de atividades ali desenvolvidas. Assim, 
os estudantes desenvolveram novas modalidades de oficinas 
terapêuticas. Objetivo: Descrever a importância das oficinas terapêuticas e propor novas 
modalidades no tratamento dos pacientes com transtornos mentais. Método: Trata-se de um 
estudo descritivo do tipo relato de caso utilizando a Metodologia da Problematização com o 
Arco de Charles Maguerez, composto por cinco etapas: observação da realidade, pontos-
chave, teorização, hipóteses de solução e aplicação na realidade. O cenário de prática 
abrangeu um centro de atenção psicossocial e o foco de estudo foi à recomendação de novas 
atividades terapêuticas para o tratamento dos usuários. Resultados: Nas etapas de 
observação da realidade e pontos-chave obteve-se como tema norteador a importância das 
oficinas terapêuticas e as vantagens de criações de novas modalidades. O estudo de artigos 
científicos sobre o assunto possibilitou o levantamento de hipóteses viáveis para que se fosse 
possível promover um dia diferente sendo aplicado à realidade estudada, uma ¿tarde cultural¿ 
e após apresentada em seminário da disciplina atividade integradora. Através das novas 
modalidades propostas, sugeriu-se então, a continuidade pelos profissionais a fim de 
proporcionar melhoria no atendimento da população. Conclusão: O estudo proporcionou 
observar que apesar das dificuldades que o CAPS vem e enfrentando, as oficinas ainda são 
realizadas de uma forma que proporcionam um tratamento qualificado aos usuários, 
incentivando assim os mesmos a procurar tratamento para os diversos transtornos e 
ressaltando a eles que podem vivenciar uma vida normal inseridos na sociedade. 
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http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 403 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

À IMPORTÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES SOBRE CUIDADOS COM AS MAMAS NA 
PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES DURANTE O ALEITAMENTO MATERNO 

GABRIELA SOUSA BORGES, LILLIAN KELLY DE OLIVEIRA LOPES, JÚLIA MARTINS 
SERRA, CARLIZANA SOUSA CAVALCANTE, IZABELLA CARVALHO DE ALMEIDA, 

ANDRÊSSA REJANE MARTINS PEREIRA, HENGLIKA FRANCISCA DA SILVA  
Mostra e Produção Científica da Atividade Integradora do Curso de Enfermagem 

Introdução: Amamentar é uma relação biopsicossocial entre mãe e filho, que inicia após o 
nascimento. Porém, a decisão de amamentar é influenciada pela renda familiar, orientações 
prévias, o desejo de amamentar, além de a nutriz superar complicações, como ingurgitamento 
mamário, fissuras, escoriações e mastites. Orientar corretamente a nutriz sobre os benefícios 
da amamentação, da técnica correta e cuidados da mama, contribui para o sucesso e evita 
complicações, sendo um papel do enfermeiro. Objetivo: Descrever as dificuldades vivenciadas 
pela nutriz durante a amamentação do recém-nascido (RN) na primeira semana de puerpério e 
a importância de orientações adequadas sobre amamentação e cuidados com as 
mamas. Método: Trata-se de um relato de experiência, tipo estudo de caso, desenvolvido por 
acadêmicas de enfermagem da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. A coleta de dados 
ocorreu de março a junho de 2018, no Banco de Leite Humano de um hospital de Goiânia, 
referência no tratamento de média e alta complexidade nas áreas da saúde da mulher e da 
criança. Foi utilizada a Metodologia da Problematização baseada no Arco de Maguerez 
(COLOMBO; BERBEL, 2007), composta por cinco etapas: observação da realidade, pontos 
chaves, teorização, hipótese de solução e aplicação a realidade. Para a observação da 
realidade foi utilizado um roteiro de entrevista que foi aplicado após assinatura do termo de 
consentimento livre e esclarecido. Resultados: Puérpera, 34 anos, submetida à cesariana na 
rede privada, onde orientaram aplicar compressa quente nas mamas e pomada nas fissuras, 
sendo recomendações inadequadas. Procurou o Banco de leite no quarto dia de puerpério com 
dificuldade e dor ao amamentar, ingurgitamento nas mamas e fissuras. Foi realizada 
massagem manual e ordenha mecânica; recebeu orientações sobre a posição, pega, 
frequência e duração da amamentação, além dos benefícios do aleitamento, prevenção, 
tratamento das fissuras e medidas de alívio em caso de ingurgitamento. Em visita domiciliar 
após dois meses, mãe relata que as orientações a ajudaram amamentar o RN, evitaram o 
ingurgitamento mamário e o tratamento indicado para as fissuras cicatrizaram as 
lesões. Conclusão: O enfermeiro deve sustentar sua prática com evidências científicas no 
atendimento a gestante e nutriz, orientando adequadamente sobre o aleitamento materno, as 
possíveis complicações com as mamas, bem como os cuidados corretos para preveni-las e 
trata-las. Portanto, a orientação adequada sobre amamentação desde o pré-natal e no 
puerpério, minimiza o aparecimento de complicações nas mamas, reduzindo o desmame 
precoce que é agravo que prejudica o crescimento e desenvolvimento infantil. 
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A IMPORTÂNCIA DE UMA SALA LÚDICA NO AMBIENTE HOSPITALAR PEDIÁTRICO: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 

SAMANDA SANTOS LIMA, HILANA APARECIDA DE O M SANTOS, MARIA LUIZA 
REBOUÇAS MARTINS, CAROL VILAS BOAS COTRIM  

Mostra e Produção Científica da Atividade Integradora do Curso de Enfermagem 

Introdução: O brincar é essencial para o desenvolvimento físico, social e emocional da 
criança. Considera-se que um espaço destinado a uma sala lúdica nas instituições hospitalares 
contribua para o desenvolvimento da assistência terapêutica, favorecendo um ambiente 
descontraído de entretenimento para as crianças que estão em regime hospitalar, longe de 
seus familiares e de seu habitat natural. As diversas atividades lúdicas podem ajudar a 
minimizar o sofrimento que elas enfrentam, Objetivo: Apresentar a importância do brincar na 
infância, bem como, uma sala lúdica em uma instituição hospitalar pediátrica. Método: Trata-se 
de um estudo descritivo, um relato de experiência, a partir de uma vivência dos alunos do 
oitavo módulo do curso de Enfermagem da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, na 
metodologia de problematização do arco de maguerez da Atividade Integradora, que ocorreu 
no cenário da prática em um hospital escola de Goiânia- GO, referência no atendimento 
pediátrico durante o mês de Setembro de 2017, por meio da melhoria da sala lúdica realizada 
pelos alunos diante à aplicação da realidade. Resultados: Através desse estudo, os 
acadêmicos identificaram uma sala lúdica desativada em um hospital pediátrico de Goiânia, 
onde ocorreu uma mobilização para campanha de doações de materiais, brinquedos e 
mobiliários voltados para a reconstrução da sala. Assim conseguiram melhorar o ambiente já 
existente e favorecer a continuação do trabalho lúdico e a redução do estresse daquelas 
crianças hospitalizadas juntamente com seus pais e acompanhantes reforçando a realização 
de atividades e brincadeiras. Com isso, observamos que brincar e entreter favorece a redução 
do estresse e da ansiedade das crianças hospitalizadas. Conclusão: Concluímos que essa 
prática, se instituída na rotina terapêutica, pode contribuir para resultados mais satisfatórios de 
recuperação e também otimizar o tempo de tratamento e de permanência no hospital. 

Palavras-chave: Brincadeiras, Crianças, lúdico 
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A INFLUÊNCIA DA ILUMINAÇÃO INADEQUADA EM SETORES AMBULATORIAIS: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

JOANNA BARBARA BENTO BITENCOURT, DAMIANA APARECIDA A DE C MOREIRA, 
ISABELA DE PAULA MARTINS, HANA CAROLINE DE SOUZA, LILLIANNE DA SILVA DE 

NOVAIS, TATIANE OLIVEIRA FARIAS  
Mostra e Produção Científica da Atividade Integradora do Curso de Enfermagem 

Introdução: A iluminação e as cores adequadas nos ambientes das unidades de saúde 
proporcionam conforto, sensações de cura, alegria e satisfação aos pacientes, contribuindo no 
enfrentamento da doença. O ambiente influencia na recuperação do equilíbrio físico e 
emocional. (HOGA, 1998). É necessário que a influência das cores e a iluminação seja mais 
abordada, sendo ainda um assunto pouco discutido e valorizado nas unidades que prestam 
assistência à saúde. Objetivo: Descrever a observação realizada sobre a ambiência e 
condições de iluminação em uma unidade de saúde ambulatorial de Goiânia. Método: Foi 
utilizada a metodologia da problematização através do Arco de Charles Maguerez, com as 
cinco etapas: primeira etapa: observação da realidade em que foi realizada uma visita técnica 
em uma unidade de saúde ambulatorial de Goiânia. Segunda etapa: pontos chave que é 
levantado as possíveis causas do problema, terceira etapa: teorização que foi construída com 
base em artigos científicos indexados na Scientific Electronic Library Online com os 
descritores:Iluminação Hospitalar, Saúde e Paciente. Quarta etapa: hipóteses de solução a 
quinta etapa: aplicação da realidade, que foi realizado uma reunião com o gestor da unidade 
acerca dos problemas elencados a importância de se ter uma ambiência adequada para 
assistência e recuperação da saúde. Resultados: A partir da observação realizada na visita 
técnica foi possível perceber que a ambiência ambulatorial não era favorável, a iluminação 
inadequada desses setores prejudicava o trabalho dos profissionais, as cores monótonas das 
paredes e a pintura muito antiga deixavam o ambiente com sensações de tristeza e descuido. 
Alguns setores não haviam a presença da luz natural, deixando-os escuros. O ambiente 
iluminado com as cores adequadas contribui significativamente na recuperação dos pacientes 
influenciando no estado psicológico e físico. Conclusão: É necessário pensar na ambiência 
das unidades que prestam assistência à saúde em que o paciente é inserido e permanece por 
longos períodos. Uma ambiência e iluminação adequada influencia na recuperação do paciente 
e proporciona uma melhor prestação da assistência, reduz os equívocos na administração de 
medicamentos e realização de procedimentos, contribuindo assim para a segurança do 
paciente, e o colaborador se sente confortável e seguro para a realização as suas atividades. 
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A RELEVÂNCIA DO CUIDADO COM A SAÚDE MENTAL DA EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL 

LEIDY LUANA OLIVEIRA, HILANA APARECIDA DE O M SANTOS, DEBORAH CAMILO 
LEMOS COSTA, KELLEN CRISTINA CRUZ PIRES, MAYARA MANSO CINTRA, ZEILA DE 

AZÊVEDO RIBEIIRO DOS SANTOS, THAÍS DE OLIVEIRA MARCIANO  
Mostra e Produção Científica da Atividade Integradora do Curso de Enfermagem 

Introdução: A cada dia tem crescido o problema de saúde mental entre os profissionais da 
saúde. Muitos trabalham com um déficit emocional e psíquico, tornando-se assim, propensos a 
adoecer. A prevenção do adoecimento mental requer uma ação integrada, articulada entre os 
setores assistenciais e de vigilância. Partimos então da seguinte questão norteadora: Como a 
saúde mental do profissional de uma unidade de saúde pode intervir na sua vida 
profissional? Objetivo: Salientar a importância da saúde mental de uma equipe 
multiprofissional, evidenciando a suscetibilidade de problemas psíquicos no ambiente de 
trabalho; conhecer a realidade do trabalho dos profissionais que se encontram com muitos 
fatores estressantes no ambiente de trabalho. Método: Trata-se de um estudo descritivo do 
tipo relato de experiência, onde nós, acadêmicas do curso de Enfermagem do sétimo módulo, 
da Pontifícia Universidade Católica de Goiás realizamos uma visita a um Centro Integrado de 
Assistência Médico Sanitária (CIAMS) de referência em Goiânia, para contemplar um trabalho 
desenvolvido na disciplina de atividade integradora. Sendo utilizada a Problematização da 
Metodologia do Arco de Maguerez, o mesmo é composto pelas seguintes etapas: Observação 
da realidade, Pontos-chave, Teorização, Hipótese de solução e Aplicação na 
realidade. Resultados: Foi realizada a confecção um banner e fixado na copa da unidade de 
saúde em questão para que os profissionais se sensibilizem ao ver informações acerca dos 
agravos que podem ser gerados no seu corpo e mente, e vejam a grande importância do tema 
abordado. O banner constava informações sucintas e claras, para profissionais e usuários, 
como: O que é a saúde mental? Sinais e sintomas do adoecimento mental? O que pode 
contribuir para o adoecimento mental? O que fazer para preservar a sua saúde mental? Como 
procurar ajuda? O que é vigilância da Saúde do Trabalhador? Foi uma forma que nós 
acadêmicas encontramos de contribuir na prevenção dos impactos que o sofrimento psíquico 
causa na vida profissional e no ambiente de trabalho. Conclusão: Levando em consideração a 
vulnerabilidade em que a equipe está exposta a possíveis sofrimentos psíquicos no seu 
ambiente de trabalho, foram realizados estudos com embasamentos em artigos científicos, 
abordando os fatores que contribuem para o adoecimento psíquico. Assim concluímos que a 
saúde mental do trabalhador é de extrema importância para o convívio na unidade trabalhada e 
para seu rendimento profissional, sendo muitas vezes deixado de lado e ignorado até mesmo 
pelos próprios profissionais. 
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ADESÃO AO PRÉ-NATAL DO PARCEIRO EM UMA UNIDADE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA 
FAMÍLIA DE GOIÂNIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

BRUNA VICTOR FERREIRA, MARCELO MUSA ABED, CARLA CRISTINA SANTOS DA 
SILVA  

Mostra e Produção Científica da Atividade Integradora do Curso de Enfermagem 

Introdução: A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (2008), aposta na 
inclusão do tema paternidade e cuidado para o acesso do homem ao serviço de saúde. Diante 
disso, foi criado em 2011, a estratégia de Pré-natal do Parceiro, estabelecendo a prática de 
uma paternidade ativa e cuidadora antes, durante e depois do nascimento, além de prevenir 
agravos à saúde (BRASIL, 2016). Objetivo: Descrever a adesão ao Pré-Natal do Parceiro em 
uma unidade de Estratégia de Saúde da Família de Goiânia. Método: Trata-se de um relato de 
experiência fundamentado na Metodologia da Problematização com a aplicação do Arco de 
Charles Maguerez, que busca identificar situações-problemas na realidade (BERBEL, 1999). O 
Arco de Maguerez é constituído das seguintes etapas: observação da realidade, pontos-
chaves, teorização, hipóteses de solução e aplicação da realidade. O estudo foi conduzido por 
discentes da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, durante as atividades práticas 
realizadas em um estabelecimento de saúde público de Estratégia de Saúde da Família (ESF) 
do município de Goiânia durante o período de abril - junho de 2018. Resultados: Na primeira 
etapa do Arco de Maguerez observamos os aspectos relacionados ao Pré-natal, onde se 
percebeu que não é realizado do Pré-Natal do Parceiro (PNP) na unidade, e ainda o 
desconhecimento dos profissionais a respeito desta temática. Na segunda etapa levantamos os 
seguintes pontos-chave: pré-natal do parceiro e falta de conhecimento da equipe a respeito do 
PNP. A teorização se deu através da leitura de artigos científicos e manuais do Ministério da 
Saúde, o principal material encontrado foi o Guia do Pré-Natal do Parceiro para Profissionais 
de Saúde, desenvolvido pelo Ministério da Saúde em 2016. Como hipótese de solução e 
aplicação à realidade elaboramos a exposição do tema as 4 equipes multiprofissionais e 
implementamos o PNP na ESF. Conclusão: A vivência desta prática pedagógica permitiu 
desenvolver um processo crítico-reflexivo das atividades assistenciais desenvolvidas, a partir 
da aplicação do Arco de Charles Maguerez. Onde diante dos dados levantados assumimos o 
desafio de elaborarmos a exposição do Pré-Natal do Parceiro às equipes de Estratégia de 
saúde da família. Observamos a transformação da realidade durante o desenvolvimento da 
prática, o que foi bastante significativo para o nosso crescimento acadêmico e profissional. 
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AS CONDUTAS DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO FRENTE A OTIMIZAÇÃO DO SERVIÇO 
DE HIGIENIZAÇÃO EM UMA UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA EM GOIÂNIA 

WESLAINY SOUZA GOMES, MARIA APARECIDA DA SILVA, WESLAINY SOUZA GOMES, 
MANUELLA CRISTINA SILVA COUTO, SARA RIBEIRO VILLAÇA, ANA PAULA DA SERRA, 
LORRAYNNE ALVES DOS SANTOS, HILANA APARECIDA DE O M SANTOS, JOSELIA DE 

JESUS SILVA LIMA  
Mostra e Produção Científica da Atividade Integradora do Curso de Enfermagem 

Introdução: Em consonância de uma visita realizada pelos discentes em uma unidade pública 
de saúde, observou-se a rotina dessa instituição. Sendo contemplado como o mais relevante o 
serviço de Depósito de Material de Limpeza (DML) o qual ficou evidenciado o funcionamento 
inadequado do setor. Justificando-se, a necessidade de uma intervenção dos acadêmicos 
juntamente com o profissional Enfermeiro a fazer com que o DML seja um local que funcione 
de acordo com as recomendações das RDC-307 de 14/11/2002 e NR-32 Objetivo: Propor uma 
rotina de organização no Serviço de DML em uma instituição pública de saúde conforme 
normatização Método: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de caso desenvolvido a 
partir da Metodologia da Problematização que consiste na aplicação do Método do Arco de 
Charles Maguerez, com buscas científicas de revisão da literatura bibliográfica, hipóteses de 
solução e aplicação à realidade Resultados: Como hipóteses de solução, destaca-se a 
realização de uma dinâmica com a equipe de higienização sobre como organizar o DML. Como 
aplicação à realidade, a dinâmica proposta permitiu que os discentes orientassem os 
funcionários da higienização sobre como organizar o DML, o correto manejo dos produtos 
químicos, os cuidados necessários para prevenção de doenças dermatológicas além do 
comprimento da normatização preconizada Conclusão: Considera-se que a rotina correta, a 
norma e a organização do DML são de suma importância para garantir a qualidade do serviço 
prestado. Foi possível evidenciá-las aos colaboradores daquela instituição a partir da aplicação 
à realidade através de um momento descontraído de aprimoramento dos conhecimentos e 
treinamento reforçando a importância dispensada a esse setor e fortalecer o incentivo do 
trabalho já realizado 

Palavras-chave: Metodologia da Problematização, Produtos de Limpeza, Enfermagem 
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AS CONSEQUÊNCIAS DA FALTA DE INSUMOS EM UMA UNIDADE DE ATENÇÃO 
BÁSICA 

PHILLIPE HENRIQUE ALVARENGA DE SOUZA, MARIA APARECIDA DA SILVA, ADRIANE 
DOS SANTOS SOUZA, JHENIFFER DE MOURA BRITO, CLARISSA CALAZANS DE PAULO, 

KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS, RAYSSA VYCTÓRIA LIMIRIO CORTEZ  
Mostra e Produção Científica da Atividade Integradora do Curso de Enfermagem 

Introdução: Um dos grandes problemas enfrentado nas instituições de saúde pública de 
atenção básica na atualidade é a insuficiência ou a falta de insumos para a produção dos 
serviços de saúde à população. Que afeta a qualidade da assistência e muitas vezes inviabiliza 
o atendimento ao público. Diante disso, é necessário discutir questões que levam à falta ou a 
não disponibilização dos insumos. Objetivo: Propor orientações que possibilitem reflexões aos 
profissionais de saúde do CIAMS, sobre as consequências da falta de insumos na atenção 
básica para que essa problemática não interfira efetivamente na qualidade da assistência 
prestada. Método: Para o desenvolvimento deste estudo, utilizou-se a Metodologia da 
Problematização do Arco de Charles Maguerez constituído de cinco etapas: observação da 
realidade, pontos chave, teorização, hipóteses de solução e aplicação à realidade. Para 
compor a etapa da teorização foi realizado um levantamento bibliográfico de diretrizes, 
portarias, pesquisas em sites governamentais e na base de dados da Scientific Electronic 
Library Online (SciELO), utilizando os descritores, ¿Atenção Primária a Saúde¿, ¿Saúde 
Pública¿, ¿Satisfação do paciente¿, separadas pelo Operador Lógico Booleano ¿AND¿. 
Emergiram quatro hipóteses de soluções, das quais foi selecionada a que consiste na 
elaboração de um folder informativo. Resultados: Para a realização da prática na atenção 
básica é necessário condições adequadas de infraestrutura, com disponibilidade de 
equipamentos, recursos humanos capacitados, materiais e insumos suficientes para a 
realização da assistência (BRASIL, 2006). Portanto a falta de materiais compromete á oferta de 
serviços essenciais para a população, demandando ações estratégicas de enfrentamento mais 
efetivas (MATTA; PONTES, 2007). Neste sentido, a realização de cuidados básicos deixa de 
ser realizada, comprometendo o acesso e a resolubilidade do serviço (FONTANA, 
2009). Conclusão: A insuficiência de matérias para a prestação de assistência nos serviços de 
saúde não é uma problemática apenas da instituição sede do problema estudado, porém 
frequente nas demais unidades básicas de saúde, repercutindo de forma prejudicial na 
assistência com qualidade. 
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BENEFÍCIOS DA ADESÃO ÀS MEDIDAS DE PRECAUÇÕES EM INSTITUIÇÃO 
ESPECIALIZADA EM INFECTOLOGIA 

LETÍCIA ALMEIDA VASCONCELOS, MARIA APARECIDA DA SILVA, ESTER LORRANE 
BORGES BARRETO, GUSTAVO FLEDERICO BORGES, CAROLINA CARDOSO LOUSA, 

GABRIELA RAYANE RIOS MOREIRA SANTOS  
Mostra e Produção Científica da Atividade Integradora do Curso de Enfermagem 

Introdução: É de conhecimento da sociedade que toda instituição de saúde aplique normas e 
rotinas para manter a qualidade de serviço e minimizar os riscos de disseminação de 
microrganismos, visando o restabelecimento do paciente o mais breve possível. Diante disso, é 
fundamental garantir que as normas sejam cumpridas mediante a supervisão e que sejam 
reconhecidas pela comunidade hospitalar quanto a sua importância para a recuperação do 
paciente. Objetivo: O objetivo geral deste estudo se deu em aplicar uma intervenção na 
realidade hospitalar que sensibilizasse os profissionais da saúde e os acompanhantes quanto 
aos benefícios da adesão às normas hospitalares, os benefícios da adesão e os malefícios 
quando não aderem. Método: utilizou-se da Metodologia Problematizadora com aplicação do 
Método do Arco de Maguerez, composto de cinco etapas. Iniciou-se com a observação da 
realidade, realizada de forma crítica, tendo como base um roteiro pré-elaborado coletivamente 
pela turma após realização dos seminários temáticos. Tal observação foi feita individualmente 
por acadêmicos do 7º Módulo do Curso de Graduação em Enfermagem da PUC Goiás, no mês 
de fevereiro de 2018, mediante a prática de processos infecciosos no hospital referência para 
tratamento de doenças transmissíveis situado no município de Goiânia/Goiás. Resultados: Ao 
abordar sobre a importância das recomendações da Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH) dentro de uma instituição de saúde, vale ressaltar que uma das medidas é 
manter fechadas, independentemente do tipo de precaução, as portas dos quartos e 
enfermarias onde estão alojados os pacientes. Tal recomendação está diretamente relacionada 
com a proposta da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, estabelecida pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS). Nesta perspectiva, a organização prevê a redução do 
risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde, a um mínimo 
aceitável. Conclusão: Concluímos com base na devolutiva hospitalar, realizada dinâmica 
educativa que promoveu informações e adequação de hábitos a respeito das medidas de 
precaução, a comunidade hospitalar se mostrou aberta às sugestões emitidas pelo grupo 
através da escuta e de perguntas direcionadas. Houve êxito em sua realização. Porém, 
ressaltamos que é um assunto de extrema importância sendo necessário ser mais abordado 
nas instituições. 

Palavras-chave: segurança do paciente, enfermagem, medidas de precaução e precauções 
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CIRURGIA SEGURA: CONSEQUÊNCIAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E PARA O 
PACIENTE. QUANTO AO USO/ USO INCORRETO DOS EPIS NO CENTRO CIRÚRGICO. 

THAUANY LOIOLA ARAÚJO, EDILENE LIMA VIANEY, MAYARA SILVA COTRIM  
Mostra e Produção Científica da Atividade Integradora do Curso de Enfermagem 

Introdução: Os equipamentos de proteção individual (EPIS) são instrumentos de trabalho que 
visam proteger e reduzir os riscos de intoxicação decorrentes de determinada exposição. No 
centro Cirúrgico os riscos são ainda maiores por haver contato diretamente com fluídos e 
materiais que causam risco à segurança dos profissionais e inclusive contaminação ao 
organismo do paciente, sendo indispensável o uso de materiais de proteção 
individual. Objetivo: Identificar riscos de acidentes relacionados a não utilização EPIs. Discutir 
a importância da implementação do protocolo de cirurgia segura e a necessidade do uso 
correto de EPIs dentro dos Centros Cirúrgicos. Verificar se há o treinamento da equipe 
cirúrgica em relação a segurança do paciente. Método: Estudo realizado através da 
observação feita por meio de visita técnica no Centro Cirúrgico da instituição, a fim de 
identificar uma situação-problema utilizando-se do método Arco de Charles Maguerez para 
problematizá-lo. A referida visita foi realizada pelo grupo de cirurgia segura consistiu em 
levantar informações gerais, analise da área física, biossegurança do centro cirúrgico e a 
segurança do paciente, orientados por um roteiro baseado na Portaria Nº 529, de 01 de abril de 
2013 e a Resolução ¿ RDC Nº 36, de 25 de julho de 2013. Como complemento utilizou-se de 
pesquisas feitas nas seguintes bases de dados: ANVISA; Scientific Electronic Library Online 
(SciELO); e Google Acadêmico. Resultados: Foi observado e registrado através do relato da 
enfermeira plantão do CC, a falta de EPIs no centro cirúrgico podendo levar a consequências 
para os profissionais da saúde e para o paciente, ausência do protocolo de cirurgia segura, uso 
de adornos e equipamentos eletrônicos pelos funcionários durante a cirurgia, falta de estrutura 
para retirar os resíduos contaminados da cirurgia, falta de treinamento da equipe do Centro 
Cirúrgico em relação a segurança do paciente e a ausência de um cronograma especifico para 
a limpeza do centro cirúrgico. Conclusão: Ao analisar a realidade do centro cirúrgico do 
hospital foi possível entender a necessidade de promover programas de capacitação dos 
profissionais conscientizando sobre a importância do uso correto de EPIs, a necessidade 
fiscalização ao CC em conjunto com a CCIH para prevenção dos riscos de contaminação e a 
aplicação da lista de verificação de cirurgia segura que é de suma importância para diminuir 
riscos físicos e biológicos tanto para o profissional quanto para os pacientes. 

Palavras-chave: Centro Cirúrgico, EPIs, Segurança 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 412 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

COMO O ENFERMEIRO PODE SER PROTAGONISTA DA SAÚDE EM UM CENTRO DE 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

NATÁLIA EMERENCIANO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DA SILVA, JORDANA 
RODRIGUES PACHECO, EVELLIN MUNIQUE LOPES SILVA, THAYS CRISTINA RIBEIRO, 

DÉLIS CRISTINA DA SILVA MORAIS  
Mostra e Produção Científica da Atividade Integradora do Curso de Enfermagem 

Introdução: Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) abordam a terapêutica do indivíduo 
portador de transtorno mental de maneira integral, considerando que o mesmo possui 
influências de seu meio social, político, religioso e cultural¹. Tendo em vista as demandas deste 
tipo de assistência em saúde, para o profissional enfermeiro atuante nesse campo é 
fundamental o uso da comunicação terapêutica de forma qualificada, com o objetivo de prestar 
o cuidado ao usuário de forma holística. Objetivo: Realizar uma reflexão crítica e propor uma 
estratégia de intervenção na realidade que proporcione aos enfermeiros um aprendizado sobre 
o papel do profissional dentro do CAPS. Método: O estudo utilizou-se o Método do Arco de 
Charles Maguerez, sendo a observação da realidade realizada em um CAPS do tipo III, situado 
na região oeste, em Goiânia-GO, durante as aulas práticas do Processo de Cuidar em Saúde 
Mental, oferecida no 7º Módulo do Curso de Graduação em Enfermagem da PUC Goiás, no 
período de 19 a 27 de fevereiro de 2018. A observação e registro das informações foram feitas 
com o apoio de um roteiro elaborado previamente junto com a turma de ENF1091. Com isso, 
alguns pontos como a estrutura física, alimentação, equipe de profissionais, farmácia, 
atividades terapêuticas, segurança dos usuários e profissionais e, principalmente, as atividades 
que o enfermeiro do CAPS realiza foram observadas. Resultados: A construção do estudo 
deu-se em cinco etapas. A observação da realidade seguiu um roteiro pré-estabelecido e o 
grupo identificou a carência do protagonismo do enfermeiro no CAPS. Obstáculos relacionadas 
a formação do enfermeiro, como disciplinas de Saúde Mental insuficientemente trabalhadas na 
graduação focadas no cuidado biológico desencadeiam dificuldades na escuta dos usuários e 
na baixa participação das decisões de tratamento². Sugeriu-se hipóteses de solução que 
contribuíssem para o avanço na qualidade da assistência prestada ao usuário e como 
aplicação à realidade, o grupo realizou a confecção de um folder explicativo com o tema 
comunicação terapêutica, destacando a forma que esta pode ser aplicada na 
prática. Conclusão: Notou-se que há dificuldade do profissional enfermeiro em interagir com o 
usuário e sua família, dificultando a evolução e abordagem terapêutica de forma protagonista, 
dedicando maior tempo em ações tecnicistas como aprazamento e administração de 
medicamentos. A partir desse estudo espera-se que com a intervenção à realidade, os 
profissionais enfermeiros do CAPS se sensibilizem frente ao tema, qualificando sua atuação 
em saúde, visando a melhoria na terapêutica de cada usuário. 
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CONHECIMENTOS ACERCA DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E DO PROCESSO 
DE ENFERMAGEM POR PARTE DE ENFERMEIROS DE UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE 

GOIÂNIA 
NATÁLIA EMERENCIANO DE OLIVEIRA, LAIDILCE TELES ZATTA, ESTER LORRANE 

BORGES BARRETO, JORDANA RODRIGUES PACHECO, LETÍCIA ALMEIDA 
VASCONCELOS  

Mostra e Produção Científica da Atividade Integradora do Curso de Enfermagem 

Introdução: A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) é um modelo 
organizacional que permite a construção de métodos de humanização do cuidado a fim de 
proporcionar maior autonomia aos profissionais de enfermagem¹. Sistematizar a Assistência de 
Enfermagem pode-se dar de várias formas, como através de planos de cuidados, protocolos, 
padronização de procedimentos e o Processo de Enfermagem (PE). A SAE e PE são formas 
complementares utilizados na Assistência à Saúde e não são sinônimos². Objetivo: O objetivo 
desse estudo é identificar o conhecimento dos profissionais enfermeiros acerca da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e do Processo de Enfermagem 
(PE). Método: Trata-se de um relato de experiência que teve como metodologia a Teoria da 
Problematização, de Charles Maguerez. Foi desenvolvido na clínica de urologia, nefrologia, 
cardíaca, cirúrgica, clínica médica e de neurologia, de um Hospital da Região Centro-Oeste do 
Brasil, no mês de setembro 2017. A equipe de trabalho que participou do estudo é formada 
exclusivamente por enfermeiros. Para coleta de dados foi aplicado um questionário construído 
previamente, com perguntas voltadas principalmente ao conceito e diferenças entre SAE e PE 
e sobre formações de pós-graduação Stricto sensu ou Lato Sensu. Resultados: Através da 
observação da realidade foi possível identificar o pouco conhecimento dos enfermeiros sobre 
SAE, PE e da diferença entre eles. Em um estudo realizado foram evidenciados diversos 
empecilhos para a implementação da sistematização, em que destacaram-se o excesso de 
tarefas incumbidas ao enfermeiro, o pouco interesse dos gestores em implantá-la e a falta de 
conhecimento sobre o funcionamento do processo pelos profissionais de enfermagem³. 
Hipóteses de solução foram propostas, como reuniões com os gestores e enfermeiros 
assistenciais, porém como intervenção a realidade foi possível realizar a confecção de uma 
cartilha explicando os benefícios da sistematização e algumas formas de aplicá-la na 
prática. Conclusão: Percebe-se que ainda há pouco conhecimento sobre o tema por parte dos 
enfermeiros. Entretanto, compreender a própria rotina de tarefas e também a rotina de seus 
colegas de trabalho é necessário para que o profissional consiga visualizar os momentos de 
maior desgaste e dificuldade em aplicar a sistematização. Ao notar os pontos de maior 
dificuldade, o enfermeiro poderá alcançar o êxito ao planejar maneiras que visem estimular a 
implantação da sistematização, otimizando a eficiência no cuidar. 

Palavras-chave: Sistematização da Assistência de Enfermagem, Processo de Enfermagem, 
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CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS NO POSTO DE 
ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

KARINNE SANTOS SOARES, KARLA PRADO DE SOUZA CRUVINEL, SARAH CAROLINA 
SILVEIRA FERREIRA, ALINE BUENO COELHO, LORRANY BRITO MONTALVÃO, DÉBORA 

JULIANA DOS SANTOS, EDINÉIA DE SOUSA SILVEIRA NEVES  
Mostra e Produção Científica da Atividade Integradora do Curso de Enfermagem 

Introdução: A organização, distribuição e acondicionamento de medicações nos postos de 
enfermagem são fatores sistemáticos que podem contribuir para erros de medicação e danos 
aos pacientes. Neste cenário fez-se necessário a adoção de métodos que garantam qualidade 
no preparo, acondicionamento e administração de medicamentos com vistas a garantir a 
segurança do paciente e assim oferecer serviços de qualidade. Objetivo: Desenvolver e 
aplicar a Teoria da Problematização utilizando o Arco de Maguerez, em uma unidade de 
urgência e emergência de média e baixa complexidade no município de 
Goiânia. Método: Trata-se de um relato de experiência da aplicação da teoria da 
problematização, a partir de vivências de estagiárias de enfermagem em um Centro de 
Atenção Integrada à Saúde, no município de Goiânia. O período do estudo foi de abril a junho 
de 2018. Resultados: Durante a vivência pontuou-se diversas vulnerabilidades referentes ao 
atendimento da unidade, porém destacou-se a conservação e o armazenamento de 
medicamentos no posto de enfermagem. Revisou-se os protocolos e recomendações 
presentes na literatura a respeito de estrutura física, ambiente e conservação de 
medicamentos, logística do trabalho de enfermagem e segurança do paciente e da atuação do 
enfermeiro no planejamento de estruturas físicas em estabelecimentos de saúde. 
Fundamentando-se nestes, houve o planejamento e a instalação de uma caixa acrílica para 
estocagem de medicamentos bem como a fixação de um informativo dos "nove certos", ambos 
no posto de enfermagem. Conclusão: A proposta oferecida ao posto de enfermagem da 
unidade foi aceita pelos profissionais, que se propuseram a dar continuidade juntamente com a 
direção, aumentando o número de compartimentos de acrílico. Os profissionais afirmaram ser 
válida e de suma importância a intervenção, e foram motivados pela iniciativa, comprometendo-
se a desempenhar suas atividades na unidade e a aplicar em todo o âmbito de assistência, os 
nove certos para medicação segura, fixado no posto. 

Palavras-chave: Preparo e administração de medicamentos, Estrutura física, Segurança do 
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CUIDANDO DE QUEM CUIDA: UMA PROPOSTA DE AÇÃO NO AMBIENTE DE 
TRABALHO. 

LAIARA ANTUNIELE DE SOUSA VITOR, GLENDA BATISTA DE A ANDRADE, NILVANÍ 
COELHO DA CONCEIÇÃO  

Mostra e Produção Científica da Atividade Integradora do Curso de Enfermagem 

Introdução: A organização do trabalho incide sobre as perspectivas e atividades de cada 
trabalhador. Quando essas ações são desenvolvidas em conjunto, é indispensável um 
sincronismo, melhor divisão do trabalho, iniciativa, autonomia, boa comunicação e integração 
da equipe; o que contribui de forma positiva no real sentido no trabalho. Sendo assim, o prazer 
e o sofrimento mental dos profissionais de saúde estão condicionadas por fatores que podem 
influenciar negativamente no desempenho de suas atividades. Objetivo: Demonstrar aos 
profissionais de saúde a importância de auto cuidar-se para promover o cuidado com qualidade 
e satisfação além de tornar o trabalho como o local e ferramenta para o próprio bem 
estar. Método: Trata-se de um relato de experiência com aplicação da problematização 
utilizando o Arco de Charles Maguerez1. As etapas foram desenvolvidas no estágio 
Supervisionado I do curso de Enfermagem da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC 
Goiás) em uma unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF), em Goiânia- GO, de Abril à 
Junho de 2018. A metodologia empregada é compreendida por: observação da realidade, 
levantamento dos pontos chave, teorização, por meio de artigos científicos que potencializaram 
argumentos para a etapa seguinte. Hipóteses de solução, consiste na formulação de 
alternativas criativas e ponderadas acerca do problema identificado e por fim aplicação na 
realidade que são intervenções e propostas desenvolvidas in loco. Resultados: Na observação 
foi possível levantar os seguintes pontos chave: falta de insumos, inexistência do mural de 
aniversariante, falta de local apropriado para colocar jaleco antes de adentrar à copa e a não 
realização de atividades que valorizassem o trabalho da equipe multidisciplinar. Nesse contexto 
percebeu-se a necessidade de intervenção quanto à importância da Vigilância em Saúde do 
trabalhador (VISAT), com a finalidade de sensibilizar a equipe a cuidar melhor da própria 
saúde. Fazer com que todos esses profissionais se sintam cuidados e valorizados, o que vai 
muito além da remuneração, pois aborda também o olhar do outro sobre seu trabalho2,3,4; 
sendo assim a aplicação da realidade foram desenvolvidas com ações de promoção ao bem-
estar. Conclusão: Conclui-se que foi fundamental aplicar a VISAT, pois cuidar de quem cuida 
envolve questões éticas, profissionais e de relação de emprego que devem coexistir e, juntas, 
ajudar no desempenho das funções. Espera-se que os profissionais sejam capazes de 
valorizar e promover a própria saúde e bem-estar, e que responda às necessidades dos que 
procuram por cuidados, principalmente a enfermagem que é a maior contingente de 
profissionais no ambiente de trabalho. 

Palavras-chave: equipe de enfermagem, auto cuidado, política de saúde 
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FALHA NO ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS EM UM HOSPITAL ESCOLA: RELATO 
DE EXPERIÊNCIA 

TATIELLY TEIXEIRA DAS CHAGAS, JAMILLY CONCEICAO BRITO DIAS, ALYNE PEREIRA 
RODRIGUES, AMANDA BEATRIZ ROCHA GOMIDE, LUANA ALVES VIALI SILVA  

Mostra e Produção Científica da Atividade Integradora do Curso de Enfermagem 

Introdução: O relato tem como base a observação da realidade realizada por meio da 
metodologia da problematização do Arco de Maguerez em um Hospital Escola, a qual tornou 
possível compor ideias para o estudo, que foi vivenciada e discutida através de reuniões e 
troca de informações entre o grupo. Tal metodologia pretende, através das expectativas dos 
alunos, nos capacitar como profissionais de saúde reflexivos, desenvolvendo uma visão ampla 
aos problemas existentes e resolvê-los. Objetivo: Expor por meio de um relato de experiência 
a temática do gerenciamento inadequado de resíduos, de forma crítica e reflexiva, tendo em 
conta a saúde do trabalhador, paciente e meio ambiente. Dessa forma, é preciso comover e 
educar os profissionais sobre o descarte correto de resíduos. Método: Este estudo foi 
construído através de um de Relato de Experiência, que é definido como uma modalidade de 
investigação cientifica que expõe a demonstração de uma experiência prática para maior 
compreensão e fundamentação de uma teoria (ARAÚJO, 2016, p.6). Surge através de uma 
experiência prática vivenciada anteriormente e forma base e fundamentos para futuros 
estudos. Resultados: Adotamos a metodologia da problematização baseada na resolução de 
problemas de forma crítica e reflexiva sobre a temática gerenciamento inadequado de 
resíduos, e por fim, resolvemos aplicar algo que causasse sensibilidade aos profissionais, 
desta forma, fizemos 5 placas informativas e ilustrativas, orientando sobre o descarte correto 
dos resíduos e distribuímos nos postos de enfermagem. Conclusão: Para garantir a segurança 
dos pacientes que usufruem do sistema de saúde é necessário, um gerenciamento rigoroso 
para reduzir os riscos e danos, causados pela má administração, falta de interesse e 
principalmente a carência de educação contínua dada aos funcionários, para garantir tanto 
para o bem-estar a saúde, quanto ao meio ambiente. 

Palavras-chave: Acondicionamento de resíduos, segurança do paciente, saúde do trabalhador 
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MAMANALGESIA: EFICIÊNCIA DA LACTAÇÃO COMO EFEITO ANALGÉSICO DURANTE 
A VACINAÇÃO 

ELIANE MILHOMEN DE MENEZES, CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE, MIRIAN VIDAL 
PEREIRA, LUCIANA APARECIDA MOREIRA, ELIANE MILHOMEN DE MENEZES  

Mostra e Produção Científica da Atividade Integradora do Curso de Enfermagem 

Introdução: O leite materno (LM) é uma nutrição exclusiva para o recém-nascido (RN). 
Recomenda-se que amamente até o sexto mês de vida, tendo em vista que o LM previne 
doenças infecciosas não transmissíveis, porém não é o suficiente para evitar todas as 
patologias, no entanto é imprescindível a vacinação¹. Na inoculação do fármaco surge a dor, a 
partir daí há necessidade do manejo da dor utilizando a lactação antes e durante a injeção para 
evitar traumas ao RN². Objetivo: Conhecer a eficácia da mamanalgesia como técnica não 
farmacológica no alivio a dor aguda em RN e lactentes durante a vacinação. Método: Tratou-
se de um estudo do tipo bibliográfico, descritivo, exploratório. Após a definição do tema foi feita 
uma busca em bases de dados virtuais em saúde, especificamente na Biblioteca Virtual em 
Saúde. Os critérios de inclusão foram artigos que retratassem as temáticas em 
questão. Resultados: A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que é conveniente 
amamentar os lactentes quando eles estão vacinando e imediatamente depois, pois a sucção é 
analgésica¹. Estudos demonstram que os efeitos analgésicos da mamanalgesia podem auxiliar 
no processo da dor durante a vacinação, onde os recém-nascidos tornam-se mais confortáveis 
e menos expressivos durante este ato. A forma de expressão dos estímulos dolorosos no RN é 
manifestada de maneira diferente, os sinais surgem através de alterações físicas e 
comportamentais. Ocorre a descompensação fisiológica, mudança comportamental nos 
movimentos corporais e expressões faciais, dentre outros³. Tratar a dor durante a vacinação 
minimiza o desconforto e maximiza o prazer da família e da criança Conclusão: A análise da 
leitura realizada salienta-se que a mamanalgesia como estratégia não farmacológica de alivio a 
dor, adotada pelos profissionais de saúde, emerge a maior atenção da mãe sobre o bebê, mais 
envolvimento no contato pele a pele, afeto e carinho, conforto, participação significativa de 
familiares além da ação da endorfina um peptídeo liberado no leite materno com grande 
atividade opióide capaz de produzir efeito analgésico. 

Palavras-chave: Dor aguda, Aleitamento materno, Vacinas e récem nascido. 
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O ACOLHIMENTO DE USUÁRIOS EM UM CENTRO DE VACINAÇÃO 
NADJA NAIRA PIMENTA MOREIRA, VIVIANE LEONEL CASSIMIRO MEIRELES, TATIANE 

FELIX BARBOSA DE QUEIROZ, RAFAEL ALVES DE SOUZA, LAIANY DE OLIVEIRA NEVES, 
MARIANA RODRIGUES DOS REIS, VITÓRIA CRISTINNY CAVALCANTE, ROBERTA DE 

LACERDA LEMES TAVARES  
Mostra e Produção Científica da Atividade Integradora do Curso de Enfermagem 

Introdução: A atenção básica é a principal porta de entrada de usuários aos serviços do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Ela visa a prevenção de doenças e a promoção da saúde, 
individual e coletiva, e dentro de suas competências, está a sua atuação na Política Nacional 
de Imunização (PNI). Neste cenário, questiona-se: o acolhimento do usuário durante a 
vacinação é eficaz e humanizado? O estudo justifica-se pela a necessidade de acolhimentos 
espontâneos e de tornar os usuários coparticipantes deste processo. Objetivo: Relatar a 
experiência de um estágio do 7 período do curso de Enfermagem realizado em um centro de 
referência em imunização e vacinação em Goiás. Método: Trata-se de uma revisão 
bibliográfica, mediante busca de dados na Biblioteca Virtual de Saúde e Scientific Electronic 
Library Online, sem recorte temporal estabelecido. Foram utilizados os Descritores em 
Ciências: Acolhimento; Vacinação; Acesso aos Serviços de Saúde; Estratégia Saúde da 
Família; Sistema Único de Saúde; com auxílio de conectores booleanos, AND; OR. O estudo 
também utilizou a Metodologia da Problematização mediante o Método do Arco de Maguerez, 
que traz a abordagem de uma situação-problema em cinco etapas: observação da realidade; 
pontos-chave; teorização; hipóteses de solução; e aplicação à realidade. A visita técnica para 
construção do arco ocorreu durante período de estágio teórico-prático, correspondente a sete 
dias. Resultados: A partir da observação da realidade, foram elencados os pontos-chave e 
escolhido como problema de estudo a efetivação e humanização do acolhimento dos usuários. 
Mediante a teorização, compreendeu-se que uma escuta ativa diferencia a dinâmica de um 
atendimento e que a atenção dada ao usuário resulta em minimização de futuras falhas, 
atendendo assim políticas de humanização e as diretrizes do SUS. Empoderar o usuário de 
seus direitos também torna o acolhimento mais efetivo. Por isso, o grupo traçou cinco 
hipóteses de solução na quarta etapa do arco, para intervir no problema, onde escolheu-se dar 
ciência aos usuários, colaboradores e gestores sobre o acolhimento humanizado no ambiente 
de vacinação através da exposição de um banner informativo Conclusão: A vivência in loco 
possibilitou identificar falhas no acolhimento adequado prestado aos usuários, como a falta de 
atenção e de informações, prejudicando este atendimento, pois a receptividade pode 
comprometer ou melhorar o sistema de imunização como um todo. A exposição de um banner 
no local tornou-se uma estratégia de propagação contínua da informação sobre o acolhimento 
humanizado e que favorece aos usuários e colaboradores serem conhecedores e 
propagadores de benefícios oferecidos pelo SUS. 
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OS BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NA ÓPTICA DO USUÁRIO 
PORTADOR DE TUMOR NO CÉREBRO 

MARIA CLEIDE SANTOS DE BARROS, LAERCIO OLIVEIRA NEVES, HENGLIKA 
FRANCISCA DA SILVA, IZABELLA CARVALHO DE ALMEIDA, MICHELLE SABINO COELHO  

Mostra e Produção Científica da Atividade Integradora do Curso de Enfermagem 

Introdução: O SUS é formado por ações e serviços de saúde prestados por órgãos públicos 
federais, estaduais e municipais. Ele tem a responsabilidade de promover, proteger e recuperar 
a saúde, garantindo atenção continua aos indivíduos. Sabe-se que o sistema de governo do 
país extravia grande porcentagem da verba a ser direcionada ao SUS para melhor atendimento 
a população. Visto isso questiona-se: Que privilégios o SUS proporciona ao usuário de tumor 
no cérebro diante os seus desafios enfrentados? Objetivo: Relatar os principais desafios e 
benefícios do SUS para uma paciente portadora de tumor no cérebro residente da 
macrorregião de uma Unidade de Atenção Básica da Saúde da Família (UABSF) do município 
de Goiânia. Método: Relato de experiência de acadêmicas do 9º ciclo de enfermagem da PUC-
GO, realizado durante uma visita domiciliar ao longo do Internado I no período do dia 13 ao dia 
17 de agosto em uma UABSF do município de Goiânia. Resultados: A paciente observada 
relata ter tido ótimas experiências com o SUS. Foi submetida a um processo cirúrgico para 
resseção de um hemangioma há 28 dias. Contudo, apresenta uma melhora inegável. Sua auto-
estima e gratidão ao SUS são incomparáveis. Ela refere ter realizado além do procedimento 
cirúrgico todo o processo de pré e pós-operatório pelo SUS, ainda ter recebido as medicações 
necessárias para seu tratamento. Conclusão: O SUS proporciona a universalização, equidade 
e a integralidade do serviço de saúde promovendo para a população o princípio da dignidade 
humana. A implementação do SUS é ainda um desafio, pois, existem vários fatores para que 
esse sistema flua de forma organizada e contínua. Tais desafios incluem a consolidação de 
mecanismos que atendam os reclamos mais imediatos garantindo recursos suficientes para 
financiar a expansão das necessidades da população. 

Palavras-chave: Sistema ¿nico de Sa¿de, Governo, Continuidade da Assist¿ncia ao Paciente 
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PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE QUEDAS NO SETOR DE NEUROLOGIA DE UM 
HOSPITAL ESCOLA 

EDUARDA LORRAINE FARIA SILVA, SILVIA ROSA DE SOUZA TOLEDO, WILLIANE VIVIAN 
DA COSTA MARTINS, ISABELA CRISTINA DA SILVA  

Mostra e Produção Científica da Atividade Integradora do Curso de Enfermagem 

Introdução: O Protocolo de Prevenção de Quedas prevê medidas que contribuam para a 
redução de quedas de pacientes nos pontos de assistência em saúde e os danos decorrentes 
das quedas. Devem sem adotadas medidas de avaliação de risco do paciente e desenvolvidas 
ações que promovam ambiente seguro, educação em saúde do paciente, funcionários, 
profissionais e gestores. Objetivo: Construir o Arco de Charles Maguerez a partir da 
observação do Protocolo de Prevenção de Quedas no setor de neurologia de um Hospital 
Escola. Método: Estudo descritivo, fundamentado na Metodologia da Problematização por 
meio do desenvolvimento das etapas do Arco de Charles Maguerez: observação da realidade, 
pontos-chave, teorização, hipóteses de solução e aplicação à realidade. Foi conduzido no setor 
de neurologia de um Hospital Escola em Goiânia, no primeiro semestre de 2018, como 
atividade avaliativa na Unidade Atividade Integradora V. Para a coleta de dados utilizou-se um 
roteiro estruturado elaborado a partir do Protocolo de Prevenção de 
Quedas. Resultados: Observou-se na realidade prática que o Protocolo de Prevenção de 
Quedas não estava disponível para o acesso da equipe. Notou-se a ausência de grades em 
alguns leitos e de prescrições com precauções para os pacientes com risco de queda. O ponto-
chave e a teorização em destaque abrangeram o conhecimento inconsistente da equipe 
multiprofissional sobre o Protocolo de Prevenção de Quedas no setor. Elaborou-se como 
hipótese de solução a ser aplicada na realidade, a proposta de realização de uma roda de 
conversa com a equipe, a fim de ampliar a discussão reflexiva sobre a importância e 
necessidade de adoção de medidas que pudessem favorecer a implantação do protocolo no 
setor. Conclusão: Diante dessa vivencia, ficou nítido á não aderência da equipe 
multiprofissional quanto ao uso do protocolo. A adoção do Protocolo de Prevenção de Quedas 
pelos estabelecimentos de saúde pode desencadear estratégias que promovam a segurança 
do paciente e contribuir significativamente para a qualidade das boas práticas em saúde. 

Palavras-chave: Protocolo de Prevenção de Quedas, Arco de Charles Maguerez, Metodologia 
da Problematização 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 421 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

SAÚDE DO TRABALHADOR: A NECESSIDADE DE UMA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA 
ÁREA DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR 

DEBORAH FERNANDA MARTINS CASTRO, DAMIANA APARECIDA A DE C MOREIRA, 
MAISA VILELA MARTINS, DANIEL BEZERRA DA SILVA JÚNIOR, DIEGO ANDRÉ CASTILHO 

AZEVEDO  
Mostra e Produção Científica da Atividade Integradora do Curso de Enfermagem 

Introdução: É notória a importância da educação continuada para os colaboradores dos 
setores de higienização hospitalar, eles necessitam ter um conhecimento adequado sobre as 
técnicas, legislação e produtos que serão utilizadas na higienização do ambiente. Segundo 
Araújo et al (2001, p. 233) a higienização hospitalar efetuada dentro dos padrões e normas 
possibilita a sensação de segurança e conforto para todos que frequentam o 
ambiente. Objetivo: Relatar a experiência realizada em um hospital escola sobre a importância 
da orientação adequada dos colaboradores dos setores de higienização hospitalar, e a 
necessidade de qualificação quando são selecionados para exercer as 
atividades. Método: Através da Metodologia ativa da problematização com o Arco de 
Maguerez que compõe de cinco etapas. Primeiro a observação da realidade, foi realizada uma 
visita técnica no hospital. Segunda etapa pontos chave. Terceira etapa teorização com a 
realização de um estudo de literatura em periódicos indexados nas bases utilizando os 
descritores saúde do trabalhador, higiene hospitalar, equipamentos individuais, publicados em 
português. Na quarta etapa hipóteses de solução foram pontuadas algumas possíveis 
soluções. Na aplicação da realidade foi realizada uma palestra a respeito dos riscos 
ocupacionais em que os trabalhadores da higienização estão expostos e a importância do 
conhecimento a respeito de como desempenhar as atividades. Resultados: Os trabalhadores 
da área de higienização hospitalar conhecem a importância do seu trabalho para a segurança 
do paciente e a necessidade que seja realizando sempre na técnica correta, preservando 
também a integridade de sua saúde, através da utilização dos equipamentos de segurança 
(EPI) . A realização da roda de conversa foi fundamental, pois possibilitou que todos tivessem a 
oportunidade de serem ouvidos, e todos se sentiram livre para conversar abertamente, sendo 
também um momento de desabafo. Percebemos que para eles momentos como esse são 
muito importantes e que devia acontecer com certa frequência., principalmente no momento da 
admissão. Conclusão: A educação continuada é fundamental na qualificação dos 
colaboradores da área de higienização hospitalar, para que possam exercer suas atividades 
com segurança, principalmente porque são contratados por empresas terceirizadas, e não 
recebem qualificação para o desempenho de suas funções. Há uma necessidade premente de 
uma atenção mais ampla voltada para a saúde do trabalhador para que o mesmo conheça os 
riscos em que estão expostos, e se sinta apto e seguro para o desempenho de suas funções. 

Palavras-chave: Higienização, Trabalhador, Saúde 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 422 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

SUICÍDIO NA ADOLESCÊNCIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
BRENDA EVELYN SOARES GOMES, MARIA APARECIDA DA SILVA VIEIRA, ISABELA DOS 
SANTOS SILVA, RAYSSA KAROLINE SOARES DOS SANTOS, LUANNA FREITAS BUENO, 
MARIA CLEIDE SANTOS DE BARROS, FRANCIELLY PEREIRA DA CRUZ SILVA, RICARDO 

ARAÚJO COSTA, SANDRA MARIA DA FONSECA  
Mostra e Produção Científica da Atividade Integradora do Curso de Enfermagem 

Introdução: A adolescência é o período de transição entre a infância e a vida adulta, 
evidenciado pelas mudanças do desenvolvimento físico, social e mental (OUTERAL, 2003). 
Nesta fase, há uma ampla mudança corporal e psicológica (EISENSTEIN, 2005).De acordo 
com a OMS, o suicídio é considerado um problema de saúde pública mundial, representando a 
segunda maior causa de morte em adolescentes entre 10 a 24 anos. Objetivo: Conduzir um 
relato de caso sobre o suicídio na adolescência utilizando a metodologia problematizadora com 
o Arco de Charles Maguerez. Método: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de 
experiência conduzido por discentes do curso de graduação em Enfermagem da Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás, na Unidade Atividade Integradora VIII do 8º módulo no 
primeiro semestre de 2018. Para a proposta, foi utilizado a metodologia problematizadora 
utilizando o método do Arco de Charles Maguerez, que constitui de cinco etapas, como, a 
observação à realidade, pontos-chave, teorização, hipóteses de solução e intervenção à 
realidade (BERBEL, 2012). Resultados: Em abril de 2018 identificou-se adolescente de 17 
anos, sexo feminino com transtorno bipolar e uma tentativa de suicídio. Antecedentes 
familiares de esquizofrenia e depressão. Realiza acompanhamento psiquiátrico onde foi 
proposto psicoterapia e farmacoterapia. Autoconceito: Narra que queria ter controle sobre as 
oscilações de humor. A adolescência é uma etapa da vida com várias incertezas e os desafios 
podem acarretar vulnerabilidades aos jovens, provocando sentimentos de angústia e 
resistência de enfrentamento de problemas (SILVA; MADEIRA, 2015). Desta maneira, esses 
sentimentos em período prolongado proporciona desorganização mental, consequentemente 
tornando evidente o comportamento suicida (COUTO; TAVARES, 2016). Conclusão: Este 
caso trouxe reflexões e amadurecimento para o grupo de discentes, uma vez que, casos como 
o da adolescente são desafiador para a equipe de enfermagem. Portanto, vê-se se a 
importância do papel do enfermeiro especialista em saúde mental no contexto do centro de 
atenção psicossocial, onde ele contribui no tratamento do transtorno afetivo bipolar e na 
prevenção do suicídio. 
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A ARQUEOLOGIA NA ÁREA DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE 138KV BARBOZA 
FERRAZ-SÃO PEDRO DO IVAÍ, PARANÁ. 

FELIPE ROGER ALVES GLÓRIA, LUDIMILIA JUSTINO DE MELO VAZ, JOSE LUIZ LOPES 
GARCIA  

VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: Esta pesquisa propõe expor os resultados obtidos quanto as ocupações humanas 
identificadas no Projeto de Salvamento Arqueológico da Linha de Transmissão LT 138 kV 
Barboza Ferraz-São Pedro do Ivaí. Através dos trabalhos realizados foram identificados e 
escavados 29 sítios arqueológicos ao longo dessa linha de transmissão, os quais forneceram 
dados de sua cultura material e imaterial, auxiliando na compressão das diferentes ocupações 
(tradições) a região. Objetivo: Reunir e analisar os dados arqueológicos coletados nos 29 
sítios estudados no projeto LT 130 kV Barbosa Ferraz-São Pedro do Ivaí e correlacionar os 
principais fatores que propiciaram as ocupações humanas que habitaram na região. Método: A 
pesquisa consistiu inicialmente na realização de levantamento bibliográfico nas áreas, de 
arqueologia, etno-história e história, seguido da análise dos resultados obtidos na área de 
domínio da linha de transmissão. Uma prévia quantitativa, dos 29 sítios arqueológicos 
escavados; foram 7679 peças/fragmentos arqueológicos, sendo 1863 mil peças cerâmicas, 
5534 artefatos líticos e 282 vestígios históricos coletados. Salientando que as pesquisas 
anteriores na região, foram realizadas no sítio arqueológico de Villa Rica del Espiritu Santo 
(1995) e no âmbito do PRONAPA (1960). Resultados: Baseando-se nos dados de análise 
laboratorial e datações, foi possível identificar quatro tradições arqueológicas. Sendo estas 
provavelmente dos grupos, Umbu (pré-ceramista) com datação de 3.340+-710 A.P, Itararé 
(ceramista) 2.200+-230 e 1800+-390 A.P, Tupi Guarani (ceramista) datados em 2.000+-240, 
1.850+-400, 720+-80 e 430+-40 A.P e Histórica (Neobrasileira e imigrantes) 170+-40 e 250+-40 
AP. Alguns sítios provavelmente são multicomponenciais, com reocupações entre as mesmas 
tradições, e outros com ocupações de até três tradições diferentes. Conclusão: Acredita-se 
que o alto índice ocupacional de assentamento humano, identificados na ADA, tanto do período 
pré-colonial quanto do pós-colonial, foi favorecido em decorrência dos aspectos ambientais, 
como a abundância de agua com rios de porte e inúmeros riachos e córregos, e com a caça a 
pesca e a coleta. 
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A DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS IMAGENS NO SÍTIO GO-CP-33 NA REGIÃO DE 
CAIAPÔNIA NO ESTADO DE GOIÁS E SUA INSERÇÃO NA PAISAGEM 

GRAZIELI PACELLI PROCÓPIO, SIBELI APARECIDA VIANA  
VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: O sítio arqueológico GO-CP-33 está localizado na região Sudoeste de Goiás, na 
área arqueológica de Caiapônia (com datações que variam ente 9.000 A.P a 4.000 A.P) , a 
margem direita do Rio Bonito. Em abrigo rochoso de arenito e de alta visibilidade e 
monumentalidade, o sítio apresenta cerca de 960 figuras. Acredita-se que, os grupos pretéritos, 
tinham por objetivo transmitir mensagens sociais, relacionadas a demarcação de território e 
comunicação entre grupos. Objetivo: Compreender as manifestações rupestres da Ala A do 
Sítio GO-CP-33, a partir da distribuição espacial das figuras no abrigo e por meio dessa, 
estabelecer possíveis relações de comunicação social entre os grupos pretéritos. 
Enfatizaremos sua inserção na paisagem e a visibilidade das pinturas no sítio. Método: A base 
instrumental deste trabalho, consistiu em abstrair dados dos primeiros trabalhos bibliográficos e 
imagéticos produzidos sobre o sítio GO-CP-33 nas décadas de 1970/1980. Por meio desses, 
foi selecionada a área do sítio e das imagens a serem analisadas. Definidos, foi observado de 
forma macroscópica as figuras rupestres decalcadas em plásticos (rèlevè) a partir de seus 
posicionamentos originais nos paredões rupestres. Alguns materiais e imagens sobre o sítio 
produzidos nos últimos dez anos, também foram selecionados para compor a análise do abrigo 
e de suas pinturas rupestres. Foram usadas bibliografias de autores que estabelecem uma 
dialética com a semiótica, comunicação, espacialidade e fenomenologia. Resultados: Sob a 
perspectiva da semiótica (Nöth; Santaella,1997), as representações rupestres do sítio GO-CP-
33 são consideradas linguagens visuais de caráter simbólico. Tais signos detêm significados os 
quais teriam sido absorvidos pelos indivíduos a partir da convivência social. Tais significados 
estão além do nosso alcance. Observa-se que, existem painéis onde há imagens de fácil 
percepção, associadas às outras de baixa visibilidade; registra-se ainda painéis pouco visíveis 
perceptíveis somente a partir de observações detalhadas. Nosso intuito está sendo investigar a 
relação dialética entre as figuras registradas para ¿serem vistas¿ com aquelas para ¿não 
serem vistas¿. (Binant et al, 2018). Conclusão: Considerando que as manifestações rupestres 
são representações de linguagens visuais e simbólicas, entende-se que, o presente estudo no 
sítio GO-CP-33, possibilitará uma análise contextual da área arqueológica de Caiapônia. Seu 
potencial, permitirá também outras perspectivas de abrangência macro para compreender as 
representações rupestres no Sudoeste goiano. 
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A PAISAGEM NO CONTEXTO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO GO-JA-02, SERRANÓPOLIS, 
GOIÁS - BRASIL 

MARIANA GARCIA DE SOUZA, JULIO CEZAR RUBIN DE RUBIN  
VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: Serranópolis possui uma significância científica para a ocupação pré-colonial do 
território nacional, tendo sido pesquisada pela primeira vez pelo Dr. Pedro Ignácio Schmitz, no 
Programa Arqueológico do estado de Goiás, entre as décadas de 1970 e 1980. As pesquisas 
desenvolvidas na área identificaram quatro fases de ocupação: Paranaíba (11mil a 8,5mil anos 
A.P.), Serranópolis (8,5mil a 2mil anos A.P.), Jataí (1,5mil anos A.P. até talvez a chegada do 
europeu) e Tupi-Guarani. Objetivo: A pesquisa tem como objetivo abordar as transformações 
da paisagem a partir do Pleistoceno final e correlacionar com as ocupações que ocorreram no 
sítio e na região, fundamental para pesquisas relacionadas com a apropriação e a construção 
da paisagem pelos grupos pré-coloniais. Método: Nessa pesquisa a paisagem atual é o ponto 
de partida, considerando as interações que possam ter ocorrido com os grupos humanos 
desde a ocupação inicial e os processos de geomorfogênese que a estruturaram. Entretanto, 
modificações físicas da paisagem por grupos pré-coloniais na região de Serranópolis ainda não 
puderam ser constatadas, tema que vem sendo abordado com mais ênfase na última década. 
A metodologia da pesquisa se sustenta na identificação de elementos da paisagem que 
detectem as transformações ocorridas, seja da passagem do Pleistoceno para Holoceno ou 
mesmo na época atual. A área de abrangência é de 10.000Km2 (100 x 100Km) a partir do sítio. 
Inicialmente são utilizadas imagens de satélite e mapas geológico-
geomorfológico. Resultados: Os resultados obtidos até o momento, principalmente a partir dos 
mapas geológicos, revelam a presença de Coberturas Detríto-Lateríticas com potencial para 
fornecer informações relacionadas com as transformações da paisagem. Algumas coberturas 
apresentam cronologias ainda não bem definidas, como Terciárias e Quaternárias 
Indiferenciadas e Pleistocências, o que amplia a complexidade da abordagem. Algumas 
coberturas identificadas na Folha SE.22 Goiânia do Projeto RADAMBRASIL, mesmo distante 
do sítio arqueológico GO-JA-02, mas inseridas no raio de 100Km, revelam processos 
superficiais que modelaram a paisagem, as quais estão sendo analisadas sob a perspectiva da 
pesquisa. Conclusão: As informações relacionadas com as Coberturas Pleistocênicas ainda 
não puderam ser correlacionadas com a ocupação da área, principalmente pela falta de uma 
cronologia bem definida para as mesmas. Por outro lado, os depósitos aluviais principalmente 
dos rios Verde, Corrente e Claro apresentam potencial para informações paleombientais. 
Entretanto, o ideal é a correlação entre informações e dados de fundos de vales e de 
interflúvios, ampliando a análise da paisagem no contexto do sítio GO-JA-02. 
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ABORDAGENS CONCEITUAIS DA ARQUEOLOGIA PARA O ESTUDO DO ESPAÇO 
CEMITERIAL 

LUDIMILIA JUSTINO DE MELO VAZ  
VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: Este trabalho apresenta os resultados da etapa de reconhecimento e exploração 
do potencial dos estudos cemiteriais no campo da arqueologia. Para o desenvolvimento deste 
estudo foi abordado o Cemitério São Miguel da Cidade de Goiás inaugurado no ano de 1958 e 
que mantém importantes referências do início da sua formação. Objetivo: Examinar 
abordagens metodológicas e conceituais da arqueologia para o estudo do espaço cemiterial no 
que tange à sua materialidade e aos significados que podem ser lidos por meio 
dela. Método: O levantamento bibliográfico buscou abordar conceitos da arqueologia que 
podem ser aplicados à análise do espaço cemiterial. Além desse, foi feito levantamento 
bibliográfico da documentação existente sobre a fundação do cemitério no século XIX. Foi 
realizado trabalho de campo para registro amostral dos túmulos e elementos arquitetônicos e 
iconográficos, este levantamento foi realizado em etapas de reconhecimento por meio de 
caminhamento e de registro sistemático de áreas previamente selecionadas através de 
fotografias e fichas descritivas abordando a cultura material dos túmulos. Resultados: Os 
estudos cemiteriais puderam ser explorados dentro de abordagens metodológicas e 
conceituais da arqueologia, podendo ser vinculado a arqueologia da paisagem e arqueologia 
do simbólico. De maneira que, os conceitos de percepção, significados simbólicos, contexto, 
espaço, lugar, paisagem contribuem para a interpretação desse espaço e da leitura dos 
sentidos produzidos. Conclusão: O espaço cemiterial insere-se em um contexto 
historicamente definido em que a sua fundação tornou-se necessária por condições do 
saneamento urbano, e sob o poder hegemônico da Igreja Católica. De maneira que o estudo 
arqueológico do cemitério São Miguel da Cidade de Goiás além de sinalizar as referências do 
século XIX, também permite abordar os sentidos que os atores sociais elaboram sobre a 
cultura material dentro do cemitério. 
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ACESSIBILIDADE NOS PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
ARQUEOLÓGICO EM AMBIENTES CULTURAIS: O CASO DO CENTRO CULTURAL 

JESCO PUTTKAMER. 
LINCON MANOEL SEVERO LUNA SANTOS, SIMONE ROSA DA SILVA  

VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: O projeto de extensão denominado ¿Acessibilidade Comunicacional no CCJP: 
Uma Proposta de Adaptação da Exposição Diferentes e Iguais: Diversidade dos Povos 
Indígenas do Brasil¿ teve início em fevereiro de 2015 e ainda se encontra em execução. Tem 
como objetivo o acesso de pessoas com deficiência visual aos conteúdos da referida exposição 
e às oficinas pedagógicas ofertas pelo CCJP. O Projeto consistiu na adaptação da exposição já 
mencionada, para pessoas com deficiência visual. Objetivo: Dar visibilidade a utilização de 
recursos acessíveis como a audiodescrição , em ações de socialização do patrimônio 
cultural. Método: Foram utilizados dados gerados a partir do projeto de extensão denominado 
¿Acessibilidade Comunicacional no CCJP: Uma Proposta de Adaptação da Exposição 
Diferentes e Iguais: Diversidades dos Povos Indígenas no Brasil¿. Dados esses coletados a 
partir de observações; de relatórios sobre as etapas de realização do projeto, depoimentos de 
pessoas com deficiência visual e pessoas videntes que visitaram a exposição no âmbito do 
projeto, e nas imagens fotográficas produzidas durante as visitas. Resultados: São 
apresentados os resultados das análises dos dados coletados. Sobre a perspectiva ação de 
comunicação, cujo objetivo deve resultar em uma ação educativa, tudo isso em um ambiente 
museológico, que conforme já apresentado e discutido, segundo Guarnieri (1990) e Gomes 
(2013) é o locus do fato museológico, ou seja, de uma ¿relação profunda entre o homem e o 
objeto¿, caracterizando assim, além de uma ação educativa, uma ação museológica. Em 
ambas, a comunicação é necessária, e para isso, esse ressalta a importância da acessibilidade 
nesses processos de comunicação. Conclusão: Discussão sobre o uso da audiodescrição 
como ferramenta de apoio, multidisciplinar, das ações educativas realizadas no CCJP, dando 
visibilidade à utilização de recursos acessíveis, sendo esta adaptação comunicacional a 
primeira do Centro-Oeste com material Arqueológico. abrindo espaço também para utilização 
de outros recursos que facilitem os processos de comunicação do patrimônio arqueológico. 
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ANÁLISE ARQUEOESTRATIGRÁFICA E GEOQUÍMICA DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO LAGO 
RICO, ARUANÃ-GOIÁS 

JOANNE ESTER RIBEIRO FREITAS  
VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: O sítio arqueológico Lago Rico localizado à margem esquerda do rio do Peixe, 
cuja área é de aproximadamente 360.000m². A finalidade, nesta análise, foi a relação da 
caracterização arqueoestratigráfica com ênfase na distribuição horizontal e vertical dos 
vestígios arqueológicos, análises geoquímicas e no uso do solo. Objetivo: Abordar a análise 
geoquímica e arqueoestratigráfica das Unidades de Escavação 1, 2 e 3, com 25m² cada uma, 
do sítio arqueológico Lago Rico. Método: A metodologia fundamentou-se na caracterização 
dos perfis das unidades, considerando aspectos como coloração, espessura, granulometria, 
mineralogia, estruturas, plasticidade, bioturbação e análises geoquímicas. Resultados: Foram 
identificados dois horizontes nos perfis do solo: o Horizonte A, espessura média de 10cm, 
predominância de material arqueológico, textura areia média à grossa, presença de grânulos 
de quartzo hialino e leitoso, baixa plasticidade e pegajosidade, estruturada e intensa 
bioturbação. Horizonte B apresenta espessura média de 20cm e pouco material arqueológico, 
textura entre areia média e areia grossa, grãos subangulares e baixo grau de esfericidade, com 
grânulos de quartzo hialino, leitoso e rosa, além de grãos de areia muito grossa de fragmentos 
de rochas e concreções. As Análises químicas indicam pH 5,0 e presença de fósforo total de 
56.0 ppm (horizonte B) à 288.0 ppm (horizonte A). Conclusão: Os resultados obtidos 
permitiram identificar os horizontes de ocupação e as características físicas do solo 
compatíveis com a geologia da área, com a utilização antrópica atual e com as atividades da 
aldeia pré-colonial. 
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ANALISE DA FUNÇÃO, FUNCIONAMENTO, FUNCIONALIDADE E DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO DA CERÂMICA DA FASE JATAÍ DO COMPLEXO SERRANÓPOLIS. 

LAURA SILVEIRA, ROSICLER THEODORO DA SILVA  
VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: O município de Serranópolis, localizado a sudoeste do Estado de Goiás, possui 
um riquíssimo conjunto de sítios arqueológicos, chamado de Complexo Serranópolis. Na área 
há uma predominância de sítios em abrigo sob rocha, que possui diversos vestígios 
arqueológicos, entre eles a cerâmica da correspondente a Fase Jataí Tradição Una, que é o 
principal objeto de estudo do plano de trabalho em desenvolvimento. Objetivo: Analisar os 
vestígios cerâmicos do Complexo Serranópolis, correspondentes a Fase Jataí da Tradição 
Una, por um viés morfofuncional e tecnológico, visando o melhor entendimento de seu 
uso. Método: Por meio de revisão bibliográfica e analise morfofuncional dos vestígios 
cerâmicos do Complexo Serranópolis serão abordados os conceitos de Função, 
Funcionamento e Funcionalidade usados por Ortega (2016), como também a complexidade 
das técnicas de confecção para que esclareça a relação da simplicidade decorativa da 
cerâmica, como seu uso e fabricação. Resultados: Objeto de estudo desta pesquisa é a 
cerâmica correspondente a Fase Jataí que está presente no Complexo Serranópolis. Com sua 
análise espera-se ter uma boa compreensão de como e porque se dão suas características 
morfofuncionais, relacionando assim a Forma, Função e Funcionalidade dos vasilhames do 
grupo indígena Caiapó do Sul que segundo o mapa etnográfico de Curt Nimuendajú (1983-
1945) eles frequentavam a região que abrange o Complexo. Conclusão: Com os resultados 
desta pesquisa espera-se ter uma integração relacionada a possíveis grupos indígenas que 
possam ter se estabelecido na região como também enriquecer os estudos arqueológicos 
associados a arqueologia que é praticada no Estado de Goiás por meio de analises dos 
vestígios cerâmicos identificados na região se Serranópolis. 
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ANÁLISE DO CONTEXTO EM ESCALA MICRO DE VASILHAMES CERÂMICOS DO SÍTIO 
RIO DOS BOIS I, MUNICÍPIO RIO DOS BOIS - TO 

FLAVIANE ALVES MARTINS, LUDIMILIA JUSTINO DE MELO VAZ  
VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: Este Trabalho trata especificamente do material cerâmico de uma área de 
escavação do contexto de um sítio arqueológico Rio dos Bois I. A partir do material foi possível 
compreender como a cultura material fornece informações para elaborar e trabalhar hipóteses 
relacionadas ao contexto arqueológico e ao contexto sistêmico, cujos vasilhames proporcionam 
observações a respeito do comportamento social que gerou o registro 
arqueológico. Objetivo: Os objetivos da presente pesquisa é analisar o contexto arqueológico 
e sistêmico da área de escavação do sítio Rio dos Bois I, sob a ótica da arqueologia 
comportamental proposta por Schiffer, trabalhando o modelo de análise de formas de descarte 
e depósito de refugos. Método: Analise do contexto em escala micro (área de escavação 20R-
20E), levantamento de dados em arquivo documental físico e digital, a fim de acessar fotos, 
planilhas de sondagens, croqui da área escavada e relatório de campo e análise cerâmica. 
Analise cerâmica dos atributos tecnológicos e morfológicos e analise do contexto arqueológico 
seguindo as hipóteses de tipos de refugos de Schiffer: Refugo primário, refugo secundário e 
refugo de fato. Resultados: Após as análises e levantamento de hipóteses, realizadas a partir 
dos dados arqueológicos, verificou-se que os refugo primário e secundário não seriam o mais 
propício como abordado nas hipóteses, pois não há elementos que enfatizem que os 
vasilhames foram descartados por não cumprirem mais suas funções, sendo que o fato de 
estarem depositados em profundidade não contribui com essas hipóteses e nem a quantidade 
de material.Pressuponho que a hipótese de refugo de fato, ajuda melhor a compreender os 
vasilhames, por ter havido uma preocupação por estarem em relativo estado de conservação, 
este evento em termos de comportamento se relaciona com a intencionalidade do grupo 
naquele lugar especifico após um processo de uso dentro do sistema social. Conclusão: O 
conjunto de vasilhames possui uma intencionalidade por ter sido depositado naquele lugar 
específico e possuem uma particularidade em relação a profundidade perante os demais 
materiais analisados anteriormente. Os vasilhames apresentados seriam refugos de fato, pela 
disposição dos mesmos, tendo em vista que a cultura material fornece possibilidades de 
identificar elementos importantes para a interpretação dos dados através da disposição do 
material no seu contexto. 

Palavras-chave: Contexto Arqueológico, Contexto Sistémico, Vasilhames Cerâmicos 
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ANÁLISE E CORRELAÇÃO DOS VESTÍGIOS CULTURAIS DA UNIDADE III DO SÍTIO 
ARQUEOLÓGICO LAGO RICO. 

VITÓRIA PIMENTA ESTRELA, ROSICLER THEODORO DA SILVA  
VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: Buscando-se compreender as diferentes ocupações pré-coloniais no Planalto 
Central brasileiro, pesquisas arqueológicas tem sido desenvolvidas na região desde a década 
de 70. Nesse contexto a pesquisa desenvolvida no sítio Lago Rico, o qual se localiza a margem 
esquerda do rio Peixe, fornece informações complementares para se pensar as ocupações 
desta região e suas interações. O sítio em questão apresenta uma área de 360.000m², na qual 
foram coletados mais de 10.000 fragmentos cerâmicos. Objetivo: Analisar 
tecnomorfologicamente os vestígios cerâmicos da Unidade de Escavação 3 do sítio Lago Rico, 
correlacionando-a com as demais unidades, buscando compreender aspectos socioculturais do 
grupo que ocupou a área. Bem como fornecer subsídios as hipóteses de Ortega (2016) e 
Estrela (2015). Método: As atividade realizadas nesta pesquisa foram subdivididas em dois 
momentos: 1 - Campo: Delimitação do sítio arqueológico; Instalação das U.Es e respectivo 
quadriculamento; Escavação por níveis artificiais, aplicando-se o método de tabuleiro de 
xadrez; Produção de perfis estratigráficos e plantas baixas; Coleta do material arqueológico. 2 - 
Laboratório: Curadoria do material resgatado (Higienização, catalogação e inventário); Análise 
tecno- morfológica (técnica de manufatura, tratamento de superfície, queima, tipo de 
antiplástico e decoração); Reconstituição da forma dos vasilhames; Elaboração da tipologia; 
Correlação dos vestígios da U.E 3 com as demais unidades; Resultados: As análises dos 
vestígios cerâmicos do sítio Lago Rico, possibilitaram identificar uma clara diferença 
quantitativa da U.E. 3, com as demais, bem uma variação qualitativa destes vestígios. No que 
diz respeito às informações qualitativas, foi possível identificar uma quantidade significativa de 
fragmentos (463) que possibilitaram o estabelecimento de oito tipos de vasilhames, os quais 
apresentaram semelhanças e diferenças com as descrições de Ortega (2016). Ademais 
identificou-se a presença de decorações, plásticas e pictóricas, sendo que algumas não se 
assemelham com o descrito na bibliografia para a Tradição Uru. As diferenças observadas 
levaram ao levantamento de hipóteses relacionadas à distribuição espacial dos vestígios e a 
utilização. Conclusão: A correlação dos vestígios das quatro U.E¿s, e das diferenças 
apresentadas entre estas, bem como a presença de vestígios cujos aspectos morfológicos e 
decorativos remetem a Tradição Tupiguarani, levou a formulação de hipóteses para a presença 
destes em um contexto majoritariamente Uru, baseando-se em nas discussões pré-existentes 
de interação cultural. 
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ANÁLISE TECNOLÓGICA DOS DETRITOS LÍTICOS PROVENIENTES DO SÍTIO GO-CP-17. 
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA PIMENTA SOUSA, SIBELI APARECIDA VIANA  

VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: No município de Palestina de Goiás, região sudoeste do Estado de Goiás, foram 
registrados 54 sítios arqueológicos, ocupados por populações pretéritas em período que segue 
de 900 a 4 mil anos antes do presente. Dentre esses, destaca-se o sítio GO-CP-17 que se 
caracteriza em um sítio a céu aberto, adjacente a um pequeno abrigo e a grandes blocos 
caídos. Dos materiais líticos encontrados, soma-se um total de 5.338 peças. Objetivo: Este 
trabalho teve como objetivo apresentar o resultado da revisão da análise dos detritos de 
lascamento provenientes das cadeias operatórias de produção de instrumentos líticos lascados 
do sítio. Bem como, inserir as lascas nas diferentes fases da cadeia operatória e apresentar 
indícios tafonômicos Método: A metodologia de análise se baseará na abordagem tecnológica 
na qual, tem o intuito de entender todo o processo tecnológico de produção das ferramentas, a 
partir do conceito de cadeia operatória. Para isso, a análise se voltou à identificação de todos 
os atributos técnicos presentes nos detritos líticos presentes no sítio: lascas suportes, lasca de 
confecção, lasca de organização e de reafiamento de gume de instrumentos. Os núcleos 
embora sejam considerados detritos, não serão tratados neste trabalho. Para as lascas com 
bordas arredondadas, a análise foi realizada individualmente por meio do toque dos dedos 
sobre a superfície dos gumes das peças. Resultados: Das lascas revistas, foram identificadas 
diferentes características técnicas empregadas no momento de suas produções. Observa-se 
que, as lascas suportes possuem um volume avantajado; bulbo avantajado; presença de 
grande quantidade de córtex, sendo algumas do tipo entame Sobre as lascas de confecção, 
tratam-se de lascas com volumes adelgaçados e pouca quantidade de córtex. Quanto às 
lascas com bordas arredondadas, elas possuem em geral as características de lascas 
suportes. Todavia, de forma diferenciada apresentam bordas e negativos arredondados, não 
cortantes, infere-se que estas características estejam relacionadas a ações intempéricas 
sofridas em tempos mais remotos do que os detritos de gumes e nervuras de estado 
"vivo". Conclusão: Considerando que a análise tecnológica das lascas foram realizadas 
anteriormente para trabalhos de conclusão de curso, esta pesquisa teve o objetivo de revê-las. 
Através disso, foi possível concluir que além de um local para ocupação sistemática onde 
ocorria uma expressiva produção de instrumentos líticos, foi observado que há grande 
quantidade de material com gumes utilizados intensamente, lascas de afiamento e 
reconfiguração de gume. Além, disso, há uma preferencia por instrumento em seixos. 

Palavras-chave: Lítico, Lascas, Detrito 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 434 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

ÁREAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PRODUÇÃO CERÂMICA DO SÍTIO GO-JA-
02, SERRANÓPOLIS, GOIÁS, BRASIL. 

DANIELE OLIVEIRA DA SILVA LIMA, ROSICLER THEODORO DA SILVA  
VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: O GO-JA-02, é um dos quatro sítios que compõe o Grupo A do Complexo 
Arqueológico de Serranópolis de acordo com a definição de Schmitz (1989). Os vestígios 
cerâmicos identificados nesta região correspondem basicamente a grupos ceramistas da 
Tradição Una, especificamente da Fase Jataí e uma ocupação associada a grupos da Tradição 
Tupiguarani no horizonte mais recente. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo abordar as 
formas de apropriação de recursos naturais como argilominerais por ambos os grupos de 
agricultores ceramistas que ocuparam em tempos pretéritos o sítio GO-JA-02. Método: A 
metodologia abrange duas etapas: a primeira refere-se à identificação das áreas propícias para 
a coleta de argilominerais, a partir da análise e interpretação dos mapas geológicos e 
geomorfológicos, dos registros junto ao DNPM e Prefeitura Municipal de Serranópolis, referente 
a concessões de exploração de argilominerais na região e informações orais. A segunda, está 
relacionada à análise granulométrica e mineralógica dos solos originados do basalto presentes 
na área do sítio e na difratometria de Raio-X para identificação dos argilominerais presentes na 
fração fina. Será estabelecido inicialmente um raio de até 5Km, seguindo o modelo hipotético 
de Vita Finzi e Higgs(1970). Resultados: Até o momento a análise e interpretação dos mapas 
geológicos e geomorfológicos indicam um potencial significativo para ocorrência de depósitos 
primários e secundários de argilominerais, respectivamente associados ao basalto e a rede de 
drenagem. Por outro lado, o contexto ambiental da área está permitindo aventar a hipótese de 
utilização dos argilominerais a partir dos solos, seja por meio de técnicas de concentração ou 
do preparo direto em casos de predomínio dos argilominerais no solo. Destaca-se que esta é 
uma proposta de estudo preliminar, pouco explorada na arqueologia, que será melhor 
desenvolvida e se possível, testada a partir do levantamento etnográfico de métodos e técnicas 
empregadas na elaboração da cerâmica arqueológica. Conclusão: Seja por meio da utilização 
direta ou do preparo do solo, eventualmente realizada por ambos os grupos presentes na área 
delimitada, a identificação de tais fontes permitirá refletir as condições de estabilidade 
ocupacional ¿para grupos agricultores ceramistas¿ para a região de Serranópolis a partir dos 
estudos realizados no sítio GO-JA-02. 
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ARQUEOESTRATIGRAFIA DE UMA UNIDADE DE ESCAVAÇÃO DO SÍTIO 
ARQUEOLÓGICO GO-JA-02 

BRENO OLIVEIRA ARAUJO, JULIO CEZAR RUBIN DE RUBIN  
VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: Situado do município de Serranópolis, o sitio GO-JA-02 resulta das pesquisas 
desenvolvidas na região entre 1975 e 1999 pelo Programa Arqueológico de Goiás. Apresenta 
quatro momentos de ocupação caracterizados por vestígios líticos e cerâmicos, tendo como 
cronologia mais antiga 10.120 anos AP. O abrigo está dividido em duas partes, uma voltada 
para o norte com cerca de 43m de abertura e 13m de profundidade e outra com 29m de 
profundidade e 23m de abertura, separadas por um portal natural. Objetivo: Caracterizar uma 
nova unidade de escavação com base na arqueoestratigrafia e na pedologia, com ênfase nos 
aspectos físicos e químicos dos sedimentos, e com isso formular hipóteses sobre o processo 
de formação do registro arqueológico, estabelecendo analogias com escavações 
anteriores. Método: A metodologia adotada consiste em caracterizar as camadas 
estratigráficas ou arqueoestratigráficas em relação à forma, espessura, cor, textura, 
morfometria, presença de estruturas sedimentares, bioturbação, mineralogia, contatos e 
vestígios culturais. Os perfis serão representados e registrados em meios físico e digital com o 
uso de ferramentas de desenhos vetoriais, indicando as variáveis que se fizerem necessárias 
para a caracterização das camadas, como a distribuição horizontal e vertical dos vestígios 
culturais. Resultados: Resultados preliminares indicam uma série de fatores naturais e 
antrópicas que podem influenciar em algumas das características das camadas, dentre elas a 
geoquímica, a ação eólica, a presença de animais escavadores como besouros e o pisoteio do 
gado. A identificação de características desenvolvidas pós ocupação do sítio, como por 
exemplo coloração dos sedimentos, estruturas sedimentares e migração vertical e horizontal 
dos vestígios culturais, são fundamentais para o estabelecimento do processo de formação do 
registro arqueológico. Conclusão: Como a escavação ainda não foi realizada, a caraterização 
preliminar está restrita aos trabalhos realizados e publicados pela equipe coordenada pelo Dr. 
Pedro Ignácio Schmitz, os quais estão permitindo a formulação de novas perguntas e hipóteses 
para algumas das características apresentadas nos perfis. A nova escavação será de suma 
importância pois visa gerar novas informações, ampliando as informações relacionadas com o 
processo de formação do registro arqueológico. 

Palavras-chave: Arqueoestratigrafia, Planalto Central, Arqueologia Pré-Histórica. 
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ARQUEOLOGIA DA ESTRADA REAL DO SUL NA CIDADE DE GOIÁS: QUANDO O 
PASSADO SE TORNA PRESENTE. 

JULIANA GARCIA, CLÁUDIO CESAR DE SOUZA E SILVA, JÚLIO CÉSAR ALVES DE 
CASTRO  

VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: O presente trabalho tem o intuito de apresentar resultados preliminares da 
pesquisa arqueológica referente ao projeto de salvamento, monitoramento e educação 
patrimonial nos trechos de duplicação da GO-070, na Cidade de Goiás, no Estado de Goiás. 
Local onde foi identificado a Estrada Real do Sul, registrada como sítio arqueológico histórico 
de caminho que teria sido produzido por mão de obra escrava para atender à sociedade 
colonial. Objetivo: OBJETIVO Seu objetivo maior é o de colaborar no processo de preservação 
das estruturas relacionadas à Estrada Real do Sul (ERS). Método: Em nossa abordagem, 
seguimos aportes teóricos da arqueologia pós-processualista ao estudar as estruturas da 
Estrada Real do Sul como ¿superartefatos¿. Neste sentido, a interdisciplinaridade entre as 
diversas áreas de conhecimento envolvidas no projeto (arqueologia, arquitetura, história, 
geologia, geografia, etc.), além de necessária, tem propiciado o esclarecimento de 
questionamentos a partir dos inúmeros significados dos vestígios materiais 
encontrados. Resultados: Com base nesta ótica, podemos destacar a presença de estruturas 
relacionadas à gênese da ERS. Observamos ainda durante as prospecções diferentes tipos de 
materiais rochosos, diferentes técnicas construtivas. Chama atenção especial um planejado 
sistema de drenagens que provavelmente tinham dupla função, de manutenção da estrutura 
física da estrada e propiciar nos períodos chuvosos o direcionamento de águas pluviais para 
áreas de minas. Conclusão: Diferentes estradas foram sendo construídas, porém até o século 
XIX a estrada real do sul foi uma das três principais rotas de circulação mineratória, ligando 
Goiás ao sudeste do Brasil e tendo sido abandonado em meados do século XX por conta da 
implantação da nova rodovia pavimentada (asfaltada) neste período. Assim a socialização do 
conhecimento destes ¿superartefatos¿ pode contribuir para a relevância da construção da 
história da cidade de Goiás na compreensão e formação do Brasil colonial. 

Palavras-chave: Arqueologia histórica, Estrada Real, Preservação 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 437 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

ARQUEOLOGIA PREVENTIVA NA FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE/LESTE. 
FIGUEIRÓPOLIS-TO/ILHÉUS/BA 

ROSICLER THEODORO DA SILVA  
VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: Arqueologia de contrato pensa-se que têm por finalidade apenas o cumprimento 
da Legislação Federal dentro do licenciamento ambiental, onde a pesquisa arqueológica é 
obrigatória desde 1985. A partir de 2015, a agora arqueologia preventiva, busca não somente 
prevenir o impacto duma obra ao Patrimônio Cultural como também preservar e divulgar os 
conhecimentos advindos desta não somente a comunidade científica específica, como a 
acadêmica, colocando-a em foco nas discussões sobre a "Grey Literature" Objetivo: Executar 
a pesquisa arqueológica, conforme os dispositivos legais, focando a investigação na ocorrência 
de vestígios culturais de populações pretéritas (pré-históricas e/ou históricas), por meio do uso 
de geotecnologias Método: Visto a extensão do empreendimento e pouco conhecimento 
arqueológico, faz-se necessário dividir em: Levantamento Sistemático: Realização de 
transects, abertura de sondagens no eixo, a cada 50m e faixa de servidão a cada 100m, 
caracterização do sedimento. Levantamento assistemático: varredura de superfície; Resgate: 
Abertura de sondagens de 1m² equidistantes 20m, por níveis artificiais de 10cm, coleta dos 
vestígios culturais, análise estratigráfica, desenho de croquis etc; Monitoramento: 
Acompanhamento da obra; Levantamento bibliográfico e cartográfico, adotando a abordagem 
geoarqueológica, estabelecimento dos procedimentos do levantamento sistemático e resgate, 
análise e curadoria dos restos resgatados em campo e divulgação. Resultados: Proporcionar 
conhecimento sobre o patrimônio arqueológico ao longo da Ferrovia de Integração Oeste/Leste 
por meio dos levantamentos sistemáticos e de varredura em 85% da área; Resgate e análise 
de todo o patrimônio identificado durante o levantamento, buscando com isso a melhor 
compreensão do dos processos ocupacionais das áreas. Cumprir a legislação vigente; 
Divulgação dos resultados e participação em eventos Conclusão: A partir dos objetivos, dos 
procedimentos metodológicos e dos resultados a serem e obtidos apresentados anteriormente, 
buscar-se-á proporcionar subsídios para estudos transdisciplinares futuros sobre as áreas 
interceptadas pelo empreendimento, uma vez muitos pesquisadores não publicam ou 
apresentam a comunidade científica os resultados de suas pesquisas, inserindo desta forma as 
informações geradas pela arqueologia preventiva, na "Grey Literatura". 
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CANAIS ASSOCIADOS AO SÍTIO ARQUEOLÓGICO GO-JA-02, GOIÁS: ORIGEM E 
HIPÓTESES. 

FRANK WILLIAN APARECIDO DOS SANTOS, JULIO CEZAR RUBIN DE RUBIN  
VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: A pesquisa arqueológica na região de Serranópolis, sudoeste do estado de Goiás, 
iniciou em 1975 pela equipe do Programa Arqueológico de Goiás. Dentre as questões 
relacionadas com os sítios da região uma em especial tem sido abordada nos últimos anos 
pelo Laboratório de Geoarqueologia do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia. Trata-
se de algumas estruturas na forma de canais próximos ao abrigo do sítio GO-JA-02, o qual 
está localizado na base da face frontal de uma Chapada regional. Objetivo: Investigar se as 
estruturas, relacionadas com o padrão de fraturamento regional das rochas do embasamento, 
foram utilizadas pelos grupos pré-coloniais como forma de controlar o fluxo pluvial e o 
abastecimento de água no sítio. Método: Está estruturado em etapas de gabinete, campo e 
laboratório, incluindo revisão da bibliografia específica, análise e interpretação de fotografias 
éreas, imagens de satélite e mapas geológicos da região, caracterização dos canais, 
elaboração de perfis estratigráficos, coleta de amostras de solo e de rocha para análise em 
laboratório, caracterização do fluxo pluvial e transporte/deposição dos sedimentos nos canais e 
a jusante, além da análise morfométrica e mineralógica dos sedimentos coletados em 
campo. Resultados: Os resultados preliminares indicam que os canais estão associados com 
o padrão de faturamento regional com orientação predominante noroeste, uma vez que se 
repetem em outras áreas em um raio de 20 Km do sítio. Espera-se produzir dados e 
informações conclusivas em relação à utilização ou não dos canais por parte dos grupos pré-
coloniais e dessa maneira subsidiar as pesquisas relacionadas com a apropriação e construção 
da paisagem da área. Conclusão: O contexto envolvendo a localização do sítio e os canais 
permite aventar a possibilidade de que tenham sido utilizados pelos grupos pré-coloniais que 
ocuparam o sítio como forma de controlar o fluxo e o abastecimento de água no sítio. 
Entretanto, os resultados apresentados estão fundamentados na análise das imagens de 
satélite e de fotografias aéreas, além um reconhecimento de campo voltado para o registro 
fotográfico e caracterização quanto as dimensões dos canais. 
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CASA ENXAIMEL: MUDANÇAS NA PAISAGEM E A DINÂMICA DA MEMÓRIA 
ANNA FLORA NORONHA MONI, CRISTIANE LORIZA DANTAS  

VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: Este trabalho de conclusão de curso se refere às dinâmicas que ocorreram na 
paisagem que envolve a Casa Enxaimel e o Beco do Jogo de Bola colocando em pauta a 
incorporação de um espaço público no espaço privado e as consequências de tal desenrolar na 
história e memória dos moradores de Pilar de Goiás. Objetivo: O presente trabalho busca 
compreender as dinâmicas desenvolvidas na Casa Enxaimel e Beco do Jogo de Bola através 
do estudo da paisagem e de dados obtidos na escavação arqueológica, ocorrida em 
2014;tendo como intuito traçar discussões a respeito das relações público X privado e as 
memórias da cidade Método: Para cumprir com o objetivo utilizou-se de dados retirados do 
projeto de escavação (2014) para desenvolver mapas de distribuição dos vestígios - de acordo 
com a categoria do material - assim como a análise da paisagem a qual os objetos de estudo 
estão inseridos e as dinâmicas que essa perpassou. Resultados: Os resultados obtidos foram 
a geração de mapas de distribuição dos vestígios arqueológicos da escavação, os quais 
auxiliaram na análise e discussão do espaço público e privado e das diversas dinâmicas que 
ocorreram no local, além do resgate da memória de um cotidiano 
passado. Conclusão: Através desse estudo foi possível perceber as diversas modificações 
que ocorreram ao longo do tempo no espaço público (Beco do Jogo de Bola) e privado (Casa 
Enxaimel), tal como o processo de ocupação, apropriação e significação dos mesmos pelos 
moradores. Alcançou-se, também o cotidiano passado que apesar de não estar presente 
fisicamente - até o projeto arqueológico de 2014 - permanecia no imaginário daqueles que 
viveram, vivem e viverão na cidade de Pilar de Goiás. 

Palavras-chave: Arqueologia Histórica, Arqueologia da Paisagem, Memória 
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COLEÇÕES OSTEOLÓGICAS HUMANA DO INSTITUTO GOIANO DE PRÉ-HISTÓRIA E 
ANTROPOLOGIA - IGPA 

FLAVIA LEITE DE ASSIS, ANA CAROLINA CAVENAGUE NAPOLITANO, SIBELI APARECIDA 
VIANA, ANDRE STRAUSS  

VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: As pesquisas sobre as coleções osteológicas humanas do IGPA foram iniciadas 
em março de 2018; com o levantamento sistemático dos remanescentes esqueletais presentes 
no acervo. Foram motivadas pela rede de cooperação científica entre o Laboratório de 
Arqueologia da PUC Goiás e o Laboratório de Arqueologia e Antropologia Ambiental e 
Evolutiva da USP, que visa os estudos bioculturais das coleções osteológicas humanas do 
Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia. Objetivo: Apresentar os resultados do 
levantamento sobre as coleções osteológicas humanas presentes no acervo da PUC Goiás/ 
IGPA. - Apresentar protocolo de curadoria criado para a coleção da PUC 
Goiás. Método: Organização e classificação tipológica do conjunto de remanescentes ósseos 
humanos presentes nos sítios. - Treinamento em curadoria de coleções osteológicas humanas 
de outras regiões do Brasil, com vistas à adaptação e aplicação às coleções da PUC Goiás/ 
IGPA. Resultados: Serão apresentados os resultados do levantamento realizado em todo o 
acervo arqueológico da PUC Goiás/IGPA com vistas à identificação dos remanescentes 
esqueletais presentes em10 sítios arqueológicos pré-históricos pesquisados por especialistas 
desta Instituição. Será igualmente apresentado o protocolo de curadoria a ser aplicado na 
coleção osteológica, que consiste em três grandes fases: limpeza, identificação e 
acondicionamento dos remanescentes ósseos. Conclusão: O trabalho realizado é a base 
fundamental para as pesquisas futuras, ancoradas nos estudos bioculturais das coleções 
osteológicas humanas acervadas na PUC Goiás/ Instituto Goiano de Pré-História e 
Antropologia - IGPA. 
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DISCUTINDO OS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS TUPIGUARANI EM GOIÁS 
ANA CAROLINA CAVENAGUE NAPOLITANO, SIBELI APARECIDA VIANA  

VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: As pequisas arqueológicas sobre a cerâmica tupiguarani no Brasil tiveram início 
na década de 1960, sob uma perspectiva difusionista. Em Goiás, os trabalhos sobre 
Tupiguarani são poucos. Iniciaram-se na década de 1970 com Schmitz e, atualmente, os 
trabalhos mais recentes para a região são de Rute Pontim. Sendo assim, esta pesquisa 
resgata o estudo da Tradição Tupiguarani em Goiás, afim de compreender como os grupos 
tupiguarani ocuparam, interagiram e se locomoveram no atual território 
goiano. Objetivo: Apresentar levantamento bibliográfico e distribuição espacial dos sítios 
tupiguarani no estado de Goiás. Apresentar dados parciais da análise tecnológica da cerâmica 
tupiguarani procedente do sítio GO-PA-64. Método: Classificação temática e análise crítica das 
fontes. Curadoria da coleção cerâmica, que consiste na numeração e remontagem das peças 
cerâmicas. Organização de ficha de análise, inventário e documentação original dos sítios com 
cerâmica tupiguarani. Análise tecnológica dos fragmentos cerâmicos. Resultados: Serão 
brevemente apresentadas informações sobre as atuais pesquisas tupiguarani no Brasil, bem 
como, considerações sobre o contexto regional no qual a Tradição Tupiguarani se encontra em 
Goiás. Serão apresentados os resultados do levantamento bibliográfico realizado no acervo do 
IGPA/PUC Goiás, no Museu Antropológico/UFG e fichas do CNA. Foi criado um Banco de 
Dados com as informações adquiridas do levantamento, onde foram identificados dezenas de 
sítios arqueológicos com presença de vestígios cerâmicos da Tradição Tupiguarani, em 
diversos municípios de Goiás. O sítio arqueológico GO-PA-64 foi selecionado para o início da 
pesquisa, sendo assim, serão apresentados resultados parciais das análises tecnológicas da 
cerâmica deste sítio. Conclusão: A prevalência de sítios arqueológicos das Tradições Uru e 
Aratu em Goiás motivou pesquisas relacionadas, principalmente, a essas tradições. Por esse 
motivo, o estudo dos vestígios cerâmicos da Tradição Tupiguarani recebeu menos atenção que 
os outros. Sendo assim, vislumbrou-se o potencial de pesquisa deste material, bem como, a 
importância do resgate dos estudos e discussões acerca da cerâmica Tupiguarani no Estado 
de Goiás. 
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ENEGRECIMENTO DA SUPERFÍCIE DE VASILHAMES CERÂMICOS COMO REFERÊNCIA 
PARA A ANÁLISE ARQUEOLÓGICA 

ANA BARBARA SILVA ARAUJO, LUDIMILIA JUSTINO DE MELO VAZ  
VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: Este trabalho tem como finalidade o estudo mais aprofundado das cerâmicas 
arqueológicas que são encontradas em sítios a céu aberto de contexto indígena ou pré-
histórico. Pretende-se contribuir com as análises mais rigorosas do tratamento de superfície 
das cerâmicas arqueológicas, abrangendo as técnicas que produzem efeitos enegrecidos na 
cerâmica. Essas técnicas possuem alguns modos de produção diferenciados, mas que não 
estão claramente definidas na análise da tecnologia cerâmica. Objetivo: Revisar as 
terminologias e suas definições para melhor compreender as diversas técnicas de 
enegrecimento da superfície da cerâmica arqueológica, que não se encontra bem definida na 
literatura arqueológica Método: Levantamento bibliográfico e audiovisual de referências sobre 
as técnicas de enegrecimento da superfície cerâmica, inclusive de informações etnográficas 
que possam ser estendidas para a cerâmica pré-histórica. Através do levantamento 
bibliográfico foi elaborado um estudo comparativo a partir dos diversos autores e a 
caracterização dessas técnicas. Tendo sido identificadas quatro técnicas de escurecimento da 
superfície, foram realizadas analises nas cerâmicas arqueológicas para identificar e demonstrar 
os efeitos produzidos pelas técnicas de enegrecimento. Resultados: A primeira técnica de 
enegrecimento é obtida através de queima em ambiente redutor em forno fechado. A segunda 
técnica tem a superfície escurecida através da impregnação de fumaça da palha em brasa no 
interior do vaso e posterior aplicação de resina. Na terceira técnica, primeiramente, há a 
aplicação de resina vegetal misturada ao carvão, em seguida é colocado o vasilhame sobre 
palha de milho/mamão em brasa, com isso o calor e a fumaça ajudam na fixação do verniz. A 
quarta técnica ocorre no processo de esfriamento, quando o vasilhame ainda quente após a 
queima é colocado sobre material orgânico, tendo a parte externa e interna do vaso cobertos 
por palha, cinzas, terra e galhos mal queimados. Conclusão: Este trabalho teve como 
finalidade um maior esclarecimento acerca das terminologias utilizadas quando se trata do 
escurecimento da superfície do vasilhame. A superfície escurecida pode ser obtida por 
diferentes procedimentos, portanto é necessário observa-la com mais cuidado. 
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ESTRATÉGIAS ADAPTATIVAS MACRO-JÊ NA BACIA DO MEIA PONTE. O CASO DOS 
SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS ARATU I, ARATU II E MILHARAL. 

RICARDO AUGUSTO SILVA NOGUEIRA, MOZART MARTINS DE ARAUJO JUNIOR  
VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: A apresentação do tema tem como base os trabalhos desenvolvidos no Programa 
Resgate Arqueológico dos Sítios Aratu I, Aratu II e Milharal, no Município de Aparecida de 
Goiânia, Estado de Goiás, no ano de 2017. A perspectiva teórica que orientou as pesquisas, 
buscou em seus pressupostos, a unicidade de cada um dos contextos culturais identificados, a 
expressão de sua materialidade e o ambiente de inserção. Objetivo: O objetivo do Programa 
de Gestão do Patrimônio Arqueológico, no âmbito do licenciamento ambiental, foi o de 
promover conhecimentos científicos e culturais relacionados aos sítios encontrados na área do 
empreendimento denominado Aeródromo Antares. Método: O método de pesquisa para 
entendimento dos grupos humanos inseridos nesse contexto ambiental, buscou um conjunto de 
prerrogativas que resultaram em levantamentos bibliográficos, cartográficos, iconográficos e 
teóricos que possibilitaram a produção de conhecimentos e gestão dos bens arqueológicos 
encontrados. Resultados: Os resultados apresentaram significativos contextos culturais 
pertencentes a grupos Macro-Jê, com coleta de artefatos que gerou 10.670 vestígios 
arqueológicos relacionados a tradição Aratu-Sapucaí, fase Mossâmedes, no Contexto 
Ambiental da Bacia do Meia Ponte. Conclusão: As informações obtidas, permitiram relacionar 
os sítios dentro do padrão esperado para a região, com importantes Datações (820 ± 30 BP, 
830 ± 30 BP e 1000 ± 30 BP), que somado com a produção da Coleção de Referência, 
produziu conhecimentos sobre a dispersão espacial dos grupos no entorno metropolitano, 
colaborando com dados de trabalhos regionais. 
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ESTUDO DE CASO DE SOLOS ANTROPOGÊNICOS NO VALE DO RIO ARAGUAIA, GOIÁS 
JORDANA BATISTA BARBOSA, MARISA COUTINHO AFONSO, JULIO CEZAR RUBIN DE 

RUBIN  
VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: Poucos estudos foram realizados sobre as formas, estruturas e funcionamentos 
dos assentamentos pré-coloniais no estado de Goiás. Estudar os assentamentos humanos é 
uma maneira de entender as variações do uso do espaço e, por conseguinte, os diferentes 
grupos humanos que habitaram determinada área e a exploravam. Para melhor entender como 
realizar a análise de assentamentos abandonados é preciso compreender sua posição, forma, 
estrutura e função. Objetivo: Desta forma esta pesquisa visa ao uso das abordagens da 
geoquímica, arqueometria e micromorfologia de solos com o objetivo de compreender como se 
comporta a composição química de solos antropogênicos no bioma Cerrado. Método: As 
amostras de solo destinadas a este estudo foram submetidas a exames físicos para verificar a 
granulometria e posteriormente a testes químicos, para determinação dos seguintes elementos: 
P, K, N, Ca, Na, Mg, Al, matéria orgânica e determinação da acidez do solo (pH) e análises de 
susceptibilidade magnética, condutividade elétrica aparente, Ce (em meio liquido), e também 
análises de teores totais com a técnica de fluorescência de raios X com as amostras prensadas 
e espectroscopia no infravermelho. Além de leituras de capacidade de troca catiônica e 
saturações de base. Resultados: Os solos denominados antropogênicos possuem uma 
atuação determinante em alguns processos, principalmente pela adição e movimentação de 
resíduos orgânicos e minerais e práticas de manejo. Mudanças químicas no solo resultantes da 
ocupação humana tornaram-se, recentemente, um tópico de estudos onde inúmeros trabalhos 
têm sido desenvolvidos no Brasil em Biomas de Floresta Amazônica e Mata atlântica. As 
características do bioma e a ocupação da área são extremamente importante quando se trata 
de fenômenos químicos. Um exemplo é o fósforo (P) que é considerado um nutriente de baixa 
mobilidade no solo, comportamento atribuído à sua fixação pela fração argila. Conclusão: Este 
elemento tem presença relevante nos sítios arqueológicos situados em ambientes tropicais que 
apresentam igualmente elevados teores de óxidos de ferro e de alumínio ¿ com os quais o P 
tem grande afinidade como a goethita (óxido de ferro). Desta forma compreender os processos 
pós-deposicionais como pedogênese, tafonomia e diagênese é de extrema importância para as 
possíveis interpretações. É considerável mencionar que as análises citadas estão associadas a 
dados etnohistóricos e etnográficos 
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IDENTIFICAÇÃO DE MACRO TRAÇOS EM OBJETOS LITICOS, DO SITIO GO-CP-46 NO 
HOLOCENO MÉDIO 

GUILHERME HALAX PONCIANO DO VALE, SIBELI APARECIDA VIANA  
VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: O sítio arqueológico GO-CP-46 está localizado em abrigo sob rocha, no município 
de Dorvelândia, antigo distrito de Caiapônia, na região sudoeste do estado de Goiás. A 
realização da pesquisa neste sítio resulta de um trabalho de arqueologia por contrato, O 
trabalho de levantamento e resgate na área localizou 19 sítios arqueológicos. Pelas datações 
radiocarbônicas obtidas em alguns desses sítios, sabe-se que a ocupação pré-histórica da 
região de Doverlândia iniciou a cerca de 2.500 ± 60 AP. Objetivo: Análise dos materiais líticos, 
do corte 6, do nível 6 ao nível 16, datado do período do Holoceno médio em transição para o 
Recente. Tem a finalidade principal de identificação de vestígios de macrotraços presentes em 
gumes não confeccionados de lascas suportes e detritos de lascamento sem 
retoque. Método: Análise tecnofuncional (UTf) dos instrumentos com gumes sem negativo de 
retoque, viso compreender a dinâmica de produção e de utilização dessas ferramentas. Para 
isso, serão rigorosamente analisados, utilizando lupas binoculares de 20 a 40X de aumento, os 
gumes dos instrumentos deste sítio, previamente classificados, assim como as bordas de todas 
as lascas e demais detritos no sítio, haja vista que estes traços muitas vezes podem não ser 
identificados a olho nu durante as análises. Atividades experimentais de utilização de 
instrumentos com gumes fresco e pisoteamento humano, controladas, serão realizadas para 
subsidiar a identificação dos macrotraços. Resultados: Foram reinventariados 1.440 objetos 
líticos, estes foram classificados nas seguintes categorias: instrumento, lasca de confecção, 
lasca suporte, núcleo 7. A matéria prima predominante entre eles foi o sílex e quartzito. As 
atividades experimentais foram realizadas com instrumentos líticos em material vegetal, carne 
e ósseo animal. Todos os gumes dos instrumentos eram frescos, ou seja, não foi realizado 
retoque ou afiamento dos mesmos, podendo ser verificado a aptidão dos gumes não retocados 
às atividades descritas. O ângulo do gume dos instrumentos e a parte preensiva dos 
instrumentos, interferiram na desempenho da atividade. Conclusão: A importância de análise 
dos gumes dos objetos líticos, demostra uma dinâmica de utilização de suas (UTFs), de 
instrumentos sem negativos de retoque, apenas com o gume fresco. E com isso, as atividades 
experimentais são ferramentas importantes para colaborar nas análises de identificação de 
utilização de instrumentos e, em especial, as marcas de uso deixadas nos gumes seja ela com 
retoques ou gumes fresco e áreas preensivas dos instrumentos. 
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JESSL, JOÃO, AUSTRÍACO, ALEMÃO: DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA E IDENTIDADE 
FREDERICO TADEU GONDIM, LUDIMILIA JUSTINO DE MELO VAZ  

VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: A pesquisa dá continuidade à investigação iniciada na Cidade de Goiás, a partir 
da localização de um túmulo da década de 1930 no Cemitério São Miguel, atribuído a um 
austríaco e cuja lápide sustenta uma suástica. Após pensar a presença desse indivíduo na 
antiga capital, nos anos de ascensão do nazismo e estabelecimento do Estado Totalitário 
alemão, partindo do símbolo no contexto cemiterial, mudo o foco agora para a documentação 
histórica que dá vida a João Jessl. Objetivo: Enriquecer a reflexão acerca da presença de um 
potencial adepto do nazismo na cidade de Goiás, durante a década de 1930, a partir de 
informações constantes de fontes primárias, emitidas pela empresa onde trabalhou e por seus 
clientes. Método: Realizei levantamento histórico no Arquivo Frei Simão Dorvi, restringindo-me, 
nesta etapa, à documentação da companhia de energia elétrica que empregou o Sr. Jessl. Fiz 
o registro fotográfico dos documentos que mencionam o austríaco e, em seguida, a análise dos 
dados, confrontando-os com aqueles já obtidos anteriormente. Resultados: Foram localizadas 
pastas da empresa de energia elétrica e selecionada a documentação que cita o Sr. Jessl: 12 
correspondências entre a concessionária e outras empresas e clientes, 01 telegrama e 01 Livro 
de Registro das Horas de Trabalho da Firma. Esses documentos me permitiram compreender 
melhor as etapas de sua atuação dentro da companhia. Conclusão: Esta pesquisa reforça que 
a presença do Sr. Jessl na cidade de Goiás, em período anterior ao Holocausto, não significou 
um impasse à antiga capital; pelo contrário, a documentação sugere que o austríaco manteve 
boas relações, transitando por identidades popularmente reproduzidas tais quais ¿João¿ ou, 
como insinua sua certidão de óbito, ¿alemão¿. 
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MEDIAÇÃO EM MUSEUS: A EXPERIÊNCIA DE MONITORIA NO CCJP 
RAQUEL RIBEIRO ROCHA, MARIZA DE OLIVEIRA BARBOSA, WILLIAN PEREIRA LEAL  

VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: Trazer a luz a importância das ações desenvolvidas na monitoria, visando 
apresentar experiências obtidas através da mesma, abordar assuntos relacionados a postura 
necessária de um mediador, procurando atuar de uma forma mais interativa. Além de 
apresentar "ganhos" que podem ser obtidos através da execução da atividade de monitoria e 
enriquecimento pessoal. Objetivo: Mostrar como a monitoria ajuda no desenvolvimento do 
acadêmico dentro do curso, pondo em prática o conhecimento obtido nele, além do 
desenvolvimento do conhecimento que vem pela experiência que a monitoria proporciona, que 
se desenvolve diretamente com o público no Centro Cultural Jesco 
Puttkamer. Método: Através dessa abordagem desenvolvemos uma nova metodologia que 
leva o conceito de interdisciplinaridade na museologia e arqueologia pública, tendo como 
objeto central a cultura material e a produção cultural apresentada no museu sendo está de 
nossos ancestrais, aproximando sociedade e academia científica. Resultados: Com a 
aplicação dessa nova metodologia acreditamos que os resultados serão positivos para a 
prática em museologia e arqueologia pública dando espaço de participação para as diversas 
comunidades tendo como resultado central a interdisciplinaridade e a participação da 
sociedade e um contato com assuntos que pouco se divulga no conhecimento 
popular. Conclusão: Mostrar vantagens em participar do programa de monitoria e como 
aprendemos em cada ação da mesma, além do conhecimento que obtemos a nova maneira de 
apresentar um assunto de cunho científico, em uma linguagem que garanta o entendimento do 
público alvo. 
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NOVAS ABORDAGENS METODOLÓGICAS PARA ENTENDER OS ARTEFATOS LÍTICOS 
DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO GO - JA - 26 

CAIO RUIBERTE CHAVES FONSECA, SIBELI APARECIDA VIANA  
VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: O município de Serranópolis localizado na região sudoeste do estado de Goiás é 
muito importante para a compreensão da ocupação humana em tempos pretéritos. Na região 
são encontradas dezenas de abrigos rochosos que foram ocupados desde o Holoceno Antigo 
11.500 AP. Até o Holoceno Recente 5.500 AP. Podemos notar através dos materiais provindos 
de escavação destes sítios que existiu uma importante variabilidade nos hábitos alimentares e 
na produção técnica de instrumentos líticos Objetivo: A partir das análises das lascas e dos 
instrumentos presentes na coleção do sítio GO-JA-26, selecionadas por amostragem 
sistemáticas, nos propomos a identificar as cadeias operatórias de produção de instrumentos 
líticos presentes nas camadas referente a fase Paranaíba, datadas em 11.500AP - 
8.500AP. Método: A pesquisa, em fase de desenvolvimento, aplica como base analítica, a 
abordagem tecnofuncional, proposta por Boëda (1997). Numa perspectiva globalizante, esta 
abordagem integra as noções de cadeia operatória e os esquemas operatórios dos objetos 
líticos; leva igualmente em consideração a esfera funcional do objeto, para isso, identifica as 
unidades transformativas e preensivas das ferramentas, denominadas de Unidade 
Tecnofuncional (UTF). Assim, a análise tecnofuncional além de indagar sobre ¿como?¿ as 
atividades de lascamento da pedra se desenvolveram, também se volta, com o mesmo nível de 
interesse, a responder ¿como¿ a ferramenta funcionava? Resultados: O material lítico, lascas 
e instrumentos, proveniente das camadas do H.A. passou por uma triagem, recebendo uma 
catalogação, e depois foi classificado em classes específicas. O trabalho foi iniciado com a 
seleção, por amostragem sistemática estratificada, de 60% do total de lascas, que resultou em 
1480 peças. Este total foi subdividido em 6 categorias: lascas de reconfiguração, plano 
convexo, curvas, talão diedro perfil retilíneo , inicias de reavivamento e finais de reavivamento. 
Quanto aos instrumentos, onde se incluem os planos convexos e as pontas bifaciais, todos 
eles foram analisados. A partir da análise inter-relacional entre as diferentes categorias, 
buscamos identificar as cadeias operatórias presentes no sítio e suas fases Conclusão: Os 
plano convexos característicos do período H. A em Serranópolis foram pesquisados por 
diferentes pesquisadores. Porém, os instrumentos bifaciais desse período os estudos são 
escassos, vista a pouca ocorrência deles no contexto da região. Entende-se que representa 
uma realidade técnica muito distinta dos instrumentos unifaciais .O estudos desses 
instrumentos no sítio GO-JA-26 irá colaborar para uma visão mais ampla dos conhecimentos 
técnicos presentes nos lascadores do H. A. em Serranópolis. 

Palavras-chave: Holoceno antigo, Instumentos unifaciais, Instrumentos bifaciais 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 449 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

O QUE DIZEM NOSSOS COLEGAS SOBRE ARQUEOLOGIA? UMA PRIMEIRA 
APROXIMAÇÃO DAS TRABALHADORAS E TRABALHADORES TERCEIRIZADOS DO 

MUSEU ANTROPOLÓGICO/UFG 
DIEGO TEIXEIRA MENDES, DIEGO TEIXEIRA MENDES, TATYANA BELTRÃO DE 

OLIVEIRA, NATÁLIA DUTRA COSTA, GABRIELA NERES BATISTA SILVA  
VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: No presente trabalho propomos investigar como a materialidade e as narrativas 
arqueológicas (em suas dimensões materiais e imateriais) estão inseridas nas concepções e 
atitudes das trabalhadoras e trabalhadores terceirizados que atuam no Museu 
Antropológico/UFG. Para tanto, utilizamos uma abordagem centrada nas propostas da 
arqueologia etnográfica. Objetivo: (1) criar uma relação dialógica com trabalhadores 
terceirizados que são invisibilizadas no ambiente acadêmico de pesquisa; (2) compreender 
como estes concebem e sentem a arqueologia presente no seu cotidiano; (3) compartilhar um 
novo olhar sobre as coisas do Museu por meio de práticas colaborativas. Método: Foram 
realizadas entrevistas abertas e semi-estruturadas nas quais peças arqueológicas e imagens 
de sítios poderiam ser utilizadas como vetores do diálogo. Além disso, a própria materialidade 
do Museu Antropológico/UFG (reservas técnicas, laboratórios, exposições etc.) foi tomada 
como um elemento focal do diálogo com os nossos interlocutores. Resultados: Realizamos 
sessões individuais e coletivas com cinco trabalhadores terceirizados do MA/UFG. 
Identificamos que todos são migrantes da região norte e vieram em busca de melhor qualidade 
de vida. Sabe-se que a materialidade arqueológica é concebida a partir das memórias e 
experiências. Não obstante, ainda que nossos interlocutores tenham formulado suas 
explicações sobre a origem, autoria, função etc. dos objetos e sítios, eles se sentem 
desautorizados a expor estas opiniões diante de ¿especialistas¿. Outro ponto interessante é 
que a materialidade arqueológica não é associada a agência indígena, o que pode ser lido 
como produto da invisibilização dos grupos na historiografia brasileira. Conclusão: A 
arqueologia possui um grande potencial para a construção e fortalecimento da identidade 
cultural de coletividades subalternizadas. Contudo, tendemos a praticá-la de forma autoritária, 
excluindo as narrativas de tais grupos. Destarte, a arqueologia pública funciona como um canal 
de diálogo, colaboração e reflexão sobre nossas práticas visando a construção de uma 
disciplina que promova a diversidade de concepções e atitudes perante a materialidade e as 
narrativas arqueológicas. 
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OS VESTÍGIOS CERÂMICOS DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO FAZENDA SANTA RITA 01, 
JUSSARA/GO 

EDILSON TEIXEIRA DE SOUZA  
VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: O sítio arqueológico FSR 01 está localizado na porção oeste do Estado de 
Goiás/Brasil e apresenta vestígios cerâmicos que remetem à presença de grupos horticultores-
ceramistas pré-coloniais na região. O sítio arqueológico está inserido na Bacia Hidrográfica 
Amazônica, no interflúvio de dois dos afluentes do rio Araguaia. Objetivo: Entre os objetivos da 
pesquisa estão a identificação e caracterização de possíveis vestígios ou sítios arqueológicos, 
por meio de pesquisa de campo, análise e interpretação dos remanescentes recuperados. 
Além de produzir dados que possibilitem investigar os processos de povoamento 
local. Método: Os vestígios recuperados em campo foram submetidos aos procedimentos de 
curadoria e passaram por análise técnica. Para efetivar a análise, foram levantados atributos 
tecno-tipológicos que permitiram identificar e levantar atributos associados às etapas de 
aquisição, produção e utilização desses vestígios. Por meio da tabulação de atributos e 
interpretação dos dados levantados, foi possível gerar informações e correlações, que 
subsidiaram as interpretações da coleção analisada. Resultados: Os vestígios cerâmicos 
identificados no sítio arqueológico são constituídos de fragmentos bordas, bases e paredes de 
vasilhames cerâmicos, que permitiram a reconstituição de três vasilhames. A análise desse 
material buscou correlacionar os aspectos tecno-tipológicos dos vasilhames, com a 
identificação de elementos que estivessem envolvidos na aquisição, manufatura e utilização 
desses artefatos na área do sítio pesquisado. Conclusão: A partir da análise foi possível 
observar a técnica de manufatura exclusiva na coleção, com tratamento de superfície interno e 
externo, inclusive com a presença de decoração plástica. São observadas distintas marcas de 
utilização, que estão associadas às diferentes atividades que os vasilhames foram submetidos. 
As bordas apresentam formas variadas, resultando em morfologias nem tão clássicas. A 
cocção foi também variada, com diferentes condições de temperatura e oxigenação. 
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OS VESTÍGIOS LITO-CERÂMICOS DO SÍTIO AMAROLÂNDIA, MARA ROSA/GO 
EDILSON TEIXEIRA DE SOUZA  

VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: O sítio arqueológico Amarolândia, está localizado na porção centro-norte do 
Estado de Goiás, no município de Mara Rosa, ao lado do povoado de mesmo nome. O sítio 
arqueológico apresenta componente lito-cerâmico, identificado tanto em superfície, quanto 
subsuperfície. Esses vestígios estão dispostos em uma área aproximada de 18 hectares, 
atualmente ocupada pela atividade agropastoril. Objetivo: Entre os objetivos da pesquisa 
estão a identificação e caracterização de possíveis vestígios ou sítios arqueológicos, por meio 
de pesquisa de campo, análise e interpretação dos remanescentes recuperados. Além de 
produzir dados que possibilitem investigar os processos de povoamento local. Método: Os 
vestígios recuperados em campo foram submetidos aos procedimentos de curadoria e 
passaram por análise técnica. Para efetivar a análise, foram levantados atributos tecno-
tipológicos que permitiram identificar e levantar atributos associados às etapas de aquisição, 
produção e utilização desses vestígios. Por meio da tabulação de atributos e interpretação dos 
dados levantados, foi possível gerar informações e correlações, que subsidiaram as 
interpretações da coleção analisada. Resultados: Durante investigação do sítio arqueológico 
Amarolândia foram identificados vestígios lito-cerâmicos, que estão associados aos grupos 
horticultores-ceramistas pré-coloniais da região, filiados a Tradição Uru. A análise dos vestígios 
permitiu levantar atributos relacionados às práticas de produção, circulação, consumo desses 
bens e saberes no contexto do sítio arqueológico. Já a análise dos vestígios líticos permitiu 
compreender os aspectos tecno-tipológicos envolvidos na produção e utilização desses 
artefatos. Conclusão: A análise empreendida nos vestígios cerâmicos revelou a utilização de 
diferentes composição da pasta da argila e uma significativa variabilidade nos resultados da 
cocção da cerâmica. Quantos aos vestígios líticos lascados, estes são constituídos por 
artefatos produzidos a partir de seixos, com intenso processo de utilização e detritos de 
lascamento. Os vestígios lito-cerâmicos do sítio Amarolândia evidenciam parte do contexto 
da(s) população(ões) que ocuparam a região em período pré-colonial. 
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RELEITURA E REINTERPRETAÇÃO DAS CAMADAS E PERFIS ESTRATIGRÁFICOS DO 
SITIO GO-JA-02, SERRANÓPOLIS, GO 

FERNANDA LOPES BALIEIRO, ROSICLER THEODORO DA SILVA  
VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: O município de Serranópolis localiza-se no sudoeste do Estado de Goiás, e 
compreende a uma área de grande potencial arqueológico onde ocorreram nas décadas de 70 
e 80, algumas das pesquisas mais relevantes da região Centro Oeste associadas a grupos de 
caçadores coletores do início do Holoceno. Estas pesquisas foram desenvolvidas no âmbito do 
Programa Arqueológico de Goiás, mais precisamente no Projeto Paranaíba, que possibilitou a 
obtenção de cronologias de 11.000 anos A. P. para a região. Objetivo: A pesquisa ora em 
desenvolvimento tem por objetivo a releitura e reinterpretação das camadas e perfis 
estratigráficos elaborados e fotografados durante as pesquisas no sítio GO-JA-
02. Método: Para tal será realizada além de um vasto levantamento bibliográfico sobre 
estratigrafia e uso de imagens registrada em campo, e posterior, releituras destes registros 
imagéticos organizados em fotos, slides, filmes e croquis de campo do sítio GO-JA-02 
acondicionados no Acervo Audiovisual do IGPA/PUC-GO. Este serão comparado com os 
novos registros obtidos, durante as etapas de campo a serem realizadas no decorrer do projeto 
"Escavação do sítio Arqueológico GO-JÁ-02 Serranópolis, Goiás". Para a releitura, 
reinterpretação e reanálise dos perfis estratigráficos serão aplicados os princípios básicos da 
geoarqueologia utilizando conceitos da arqueoestratigrafia. Resultados: Até o presente 
momento com a releitura das imagens do sítio GO-JA-02, foi possível identificar elementos de 
ações antrópicas no local, como também fluxo de material e espessuras das camadas. Sendo 
então possível realizar alguns debates com as publicações já feitas por Schmitz 
(1980). Conclusão: A análise dessas imagens nos permitirá fazer um estudo mais 
aprofundado a respeito dos grupos de caçadores coletores que habitaram o sítio arqueológico 
GO-JA-02, e por meio da arqueoestratigrafia repensar um pouco mais sobre essa ocupação. 
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SÍTIO ARQUEOLÓGICO PEDRA CHAPÉU DO SOL: UM MONUMENTO GEOLÓGICO E 
ARQUEOLÓGICO EM CRISTALINA/GO. 

EDILSON TEIXEIRA DE SOUZA  
VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: O sítio arqueológico Pedra Chapéu do Sol está localizado na área do monumento 
natural com mesmo nome (Pedra Chapéu do Sol), considerado uma das sete maravilhas do 
Estado de Goiás, distante 8 Km da cidade de Cristalina. Na área do sítio, são observados 
vestígios líticos lascados e pinturas rupestres na base do monumento, que é formado por 
diversos maciços rochosos quartzíticos. Objetivo: Entre os objetivos da pesquisa está a 
identificação e caracterização de possíveis vestígios ou sítios arqueológicos, por meio de 
pesquisa de campo, análise e interpretação dos remanescentes recuperados. Além de produzir 
dados que possibilitem investigar os processos de povoamento local. Método: Os vestígios 
recuperados em campo foram submetidos aos procedimentos de curadoria e passaram por 
análise técnica. Para efetivar a análise, foram levantados atributos tecno-tipológicos que 
permitiram identificar e levantar atributos associados às etapas de aquisição, produção e 
utilização desses vestígios. Por meio da tabulação de atributos e interpretação dos dados 
levantados, foi possível gerar informações e correlações, que subsidiaram as interpretações da 
coleção analisada. Resultados: A análise dos vestígios líticos do sítio arqueológico Pedra 
Chapéu do Sol, demonstrou que a indústria lítica local utilizou-se da matéria-prima autóctone 
(quartzito) para a confecção de raspadores unifaciais. Esses foram produzidos a partir de 
suportes variados. Esses raspadores foram produzidos por retoque direto ou inverso, a 
depender do suporte. Os gumes produzidos apresentam delineamentos e angulações variados, 
intencionalmente produzidos e adaptados para atender às necessidades inerentes ao cotidiano 
dessas populações. A presença de diversos gumes indicaria a multifuncionalidade dos 
artefatos produzidos por essas populações, que tinham sua dieta baseada na caça e 
coleta. Conclusão: Os componentes arqueológicos observados no local atestam a ocupação 
pré-colonial da região, através da presença de pinturas rupestres nos blocos do monumento e 
artefatos líticos. Esses dados evidenciam a significativa importância do monumento Pedra 
Chapéu do Sol, para a região, tanto no aspecto geológico, quanto arqueológico. Tais 
resultados atestam que os locais de destaque paisagístico exerceram e ainda exercem grande 
poder de fascínio e atração da atenção das populações. 
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SÍTIO SANTA LUZIA, PEDRINÓPOLIS/MG: HISTÓRIA DA OCUPAÇÃO DE LONGA 
DURAÇÃO DOS KAYAPÓ MERIDIONAL NO TRIÂNGULO MINEIRO E CONSTRUÇÃO DE 

DISCURSOS. 
THANDRYUS AUGUSTO GUERRA BACCIOTTI DENARDO  

VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: O sítio arqueológico a céu aberto Santa Luzia, localizado em uma fazenda 
homônima no município de Pedrinópolis, na região do vale do Paranaíba, Triângulo Mineiro, 
teve suas primeiras descobertas no começo da década de 2000, a partir da realização das 
curvas de nível pelo então proprietário sr. Maykon Robel. O sítio foi inserido, em 2014, no 
Projeto Quebra-Anzol, coordenado pela professora Alves desde a década de 1980, a fim de se 
realizar pesquisas intensivas de campo, análises e curadoria. Objetivo: Os principais objetivos 
da pesquisa foram a compreensão da história de longa duração da ocupação indígena na 
região do Triângulo Mineiro e vale do Paranaíba, bem como também a preocupação com a 
educação patrimonial, uma vez que o IEPHA-MG determinou a criação de um Museu Municipal 
de Arqueologia. Método: A metodologia aplicada foi: compreensão do sítio arqueológico como 
palimpsesto (levando em conta os processos tafonômicos), o método indutivo e o método de 
Superfícies Amplas com decapagem em níveis naturais, a fim de se compreender o sítio de 
forma tridimensional e inseri-lo dentro da paisagem do Cerrado, dentro da perspectiva da 
Arqueologia da Paisagem e da compreensão do território. Assim, os principais conceitos foram: 
totalidade social, cadeia operatória e sistema tecnológico, cadeia comportamental e habitus. 
Foram feitas análises morfológicas e arqueométricas (PIXE, DRX, realização de lâminas 
petrográficas, ativação neutrônica e datação por Termoluminescência) na cultura material 
cerâmica e análise tipológica da indústria lítica. Resultados: O principal resultado foi a 
comprovação da etnicidade Kayapó Meridional através do estudo da cultura material cerâmica 
e lítica, sendo o sítio arqueológico de agricultores-ceramistas mais antigo na região, datando 
em aproximadamente 1830 anos. Os artefatos cerâmicos apresentam grandes volumes, 
especialmente as urnas-silo para armazenagem de grãos, o que leva a concluir que havia um 
grande adensamento populacional; da mesma forma, a análise da indústria lítica leva ao 
entendimento de que se praticava o desmatamento, caça, pesca e coleta, etc. Assim, através 
das análises realizadas foi possível reconstituir a cadeia operatória cerâmica e lítica do sítio 
Santa Luzia. Conclusão: O estudo realizado no sítio Santa Luzia, no âmbito de uma 
dissertação de Mestrado, revela importantes dados da ocupação Kayapó Meridional na região 
do Triângulo Mineiro, que colocam em cheque os discursos preconceituosos utilizados para se 
criar uma identidade legitimadora, justificando assim o genocídio indígena desde os primórdios 
da colonização. Os resultados obtidos mostram, além da ocupação de longa duração, um 
grande domínio da paisagem e da tecnologia, seja ela cerâmica ou lítica. 
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SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS EM CONTEXTO FLUVIAL NO VALE DO RIO VERDE - MS 
EDILSON TEIXEIRA DE SOUZA  

VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: Durante investigação arqueológica realizada no âmbito do licenciamento 
Ambiental de Usinas Hidroelétricas, localizadas no vale do rio Verde, Estado do Mato Grosso 
do Sul, foram identificados 10 sítios arqueológicos com vestígios líticos lascados. O rio Verde 
nasce na região centro nordeste do Estado e desenvolve seu curso em sentido sudeste até 
desaguar no rio Paraná. Objetivo: Entre os objetivos da pesquisa estão a identificação e 
caracterização de possíveis vestígios ou sítios arqueológicos, por meio de pesquisa de campo, 
análise e interpretação dos remanescentes recuperados. Além de produzir dados que 
possibilitem investigar os processos de povoamento local. Método: Os vestígios recuperados 
em campo foram submetidos aos procedimentos de curadoria e passaram por análise técnica. 
Para efetivar a análise, foram levantados atributos tecno-tipológicos que permitiram identificar e 
levantar atributos associados às etapas de aquisição, produção e utilização desses vestígios. 
Por meio da tabulação de atributos e interpretação dos dados levantados, foi possível gerar 
informações e correlações, que subsidiaram as interpretações da coleção 
analisada. Resultados: Os vestígios arqueológicos identificados nesses sítios foram 
confeccionados a partir de suportes naturais que ocorrem nesses locais. Os vestígios estão 
depositados tanto em superfície, quanto subsuperfície, ou seja, depositados em locais livre de 
sedimentação ou expostos pela ação fluvial e (ou) pluvial. Já os vestígios observados em perfil, 
estão expostos em ravinas ou nas próprias barrancas do rio. Os vestígios recuperados nesses 
sítios arqueológicos estão relacionados às etapas de obtenção e produção de artefatos. 
Associados às atividades de exploração e transformação da matéria-prima lítica local, seja a 
partir dos suportes naturais de sílex ou arenito, ambos ocorrem naturalmente nas cascalheiras 
do rio Verde. Conclusão: Constatou-se a diversidade de produtos de lascamento, presentes 
em cada um dos sítios pesquisados. Suas coleções são compostas por categorias líticas que 
estão envolvidas na exploração e transformação da matéria-prima lítica em artefatos. Contudo 
alguns desses sítios estão situados na área de influência rio Verde e de sua dinâmica fluvial, 
deixando no material, evidências tafonômicas características de despóticos em ambiente 
fluvial. 

Palavras-chave: Sítios Arqueológicos, Tecnologia Lítica, Contexto Fluvial 
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SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS HORTICULTORES-CERAMISTAS NO PERÍMETRO URBANO 
DE APARECIDA DE GOIÂNIA /GO. 

EDILSON TEIXEIRA DE SOUZA  
VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: Os sítios arqueológicos Lago 01, 02 e 03 estão localizados na zona urbana do 
Município de Aparecida de Goiânia, situado na porção central do Estado de Goiás, região 
metropolitana de Goiânia. Os sítios foram identificados durante investigação no âmbito do 
licenciamento ambiental de um empreendimento que será implantado na região. Os três sítios 
arqueológico estão localizados próximos às margens de um dos afluentes do rio Meia Ponte, 
em área com relevo plano e levemente inclinado. Objetivo: Entre os objetivos da pesquisa 
estão a identificação e caracterização de possíveis vestígios ou sítios arqueológicos, por meio 
de pesquisa de campo, análise e interpretação dos remanescentes recuperados. Além de 
produzir dados que possibilitem investigar os processos de povoamento local. Método: Os 
vestígios recuperados em campo foram submetidos aos procedimentos de curadoria e 
passaram por análise técnica. Para efetivar a análise, foram levantados atributos tecno-
tipológicos que permitiram identificar e levantar atributos associados às etapas de aquisição, 
produção e utilização desses vestígios. Por meio da tabulação de atributos e interpretação dos 
dados levantados, foi possível gerar informações e correlações, que subsidiaram as 
interpretações da coleção analisada. Resultados: O sítio arqueológico Lago 01 está localizado 
na média vertente do córrego da Lagoa e no local são observados vestígios cerâmicos em 
superfície, onde o pacote arqueológico está concentrado nos primeiros 10 cm de solo. O sítio 
arqueológico Lagoa 02 se localiza na média vertente do mesmo córrego, onde são observados 
vestígios lito-cerâmicos em superfície, com um pacote arqueológico concentrado nos primeiros 
30 cm de solo. Já o sítio arqueológico Lagoa 03 também está localizado na média vertente do 
córrego da Lagoa e nesse sítio também são observados vestígios cerâmicos em superfície 
num pacote arqueológico, que também está concentrado nos primeiros 30 cm de 
solo. Conclusão: A análise dos vestígios cerâmicos identificados nos sítios arqueológicos, 
evidenciou fragmentos de vasilhames compostos por bordas, paredes e base, que foram 
confeccionados a partir de uma exclusiva técnica de manufatura, com a adição de temperos 
plásticos na pasta de argila. As superfícies receberam tratamento para a regularização das 
mesmas. Também foram evidenciados distintos padrões de queima, que estão associados a 
temperatura, tempo de exposição e oxigenação, durante sua cocção. 

Palavras-chave: Sítios Arqueológicos, Horticultores-Ceramistas, Contexto Urbano 
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UMA LEITURA CONTEMPORÂNEA DA PRIMEIRA COLEÇÃO ARQUEOLÓGICA DO 
MUSEU ANTROPOLÓGICO/UFG: O SÍTIO CACHOEIRA (GO-CA.1) 

DIEGO TEIXEIRA MENDES, DIEGO TEIXEIRA MENDES, TATYANA BELTRÃO DE 
OLIVEIRA, NATÁLIA DUTRA COSTA  

VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: Retomar antigas coleções abre possibilidades de contarmos outras histórias. Foi 
com esse intuito que iniciamos uma pesquisa sobre o acervo das reservas técnicas 
arqueológicas do Museu Antropológico/UFG, particularmente a sua primeira coleção 
arqueológica, do sítio Cachoeira (GO-Ca.1), localizado no município de Orizona/GO. Esta 
coleção foi fruto do curso e da pesquisa orientados por Igor Chmyz, em 1972, a fim de 
capacitar pesquisadores da instituição para a prática arqueológica. Objetivo: (1) retraçar uma 
história pouco contada da arqueologia goiana; (2) reinterpretar a coleção a partir de perguntas 
e ferramentas analíticas contemporâneas; (3) realizar trabalho de curadoria da coleção e 
documentação; (4) possibilitar novas narrativas a partir de um diálogo com educadores de 
Orizona. Método: Para o primeiro objetivo, realizamos uma análise crítica da documentação 
(fichas de campo, relatórios, fotografias, correspondências, matérias jornalísticas) buscando 
seguir o fluxo das pessoas e da materialidade. Já para o segundo objetivo levantamos a 
literatura sobre arqueologia pré-colonial da região centro-sul de Goiás para a definição de um 
problema de pesquisa cuja a análise da coleção poderá trazer novos dados e interpretações. 
Na coleção do GO-Ca.1 Sítio Cachoeira iniciamos um trabalho de salvaguarda arqueológica 
conforme os protocolos institucionais. Por fim, após o levantamento das escolas públicas de 
Orizona iniciaremos um diálogo com educadores, por meio de entrevistas e conversas sobre 
arqueologia no ambiente escolar. Resultados: Levantamos e analisamos a documentação do 
acervo documental do Museu, mapeando a história da coleção. Percebemos que a pesquisa 
arqueológica estava centrada nos métodos e técnicas, que davam pouca ênfase na construção 
de uma história indígena pré-colonial de longa duração. Identificamos que os dados produzidos 
na época estão distribuídos em diferentes documentos e que a concatenação e análise dos 
mesmos pode gerar contribuições para a cronologia de ocupação da região, principalmente dos 
grupos agricultores associadas à Tradição Aratu, bem como uma reflexão sobre nossas 
práticas arqueológicas e sua relação com as comunidades locais. Conclusão: A história da 
arqueologia goiana é pouco analisada e discutida, o que gera consequências para nossa 
consciência disciplinar em termos políticos e de produção do conhecimento. Nesse sentido, 
retomar antigas coleções permite tanto a reanálise do material empírico a partir de abordagens 
contemporâneas, quanto a reflexão sobre a nossa história disciplinar e institucional, permitindo 
projetarmos nossos anseios e pretensões atuais 

Palavras-chave: Museu Antropológico/UFG, Coleções arqueológicas, História da Arqueologia 
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URNAS FUNERÁRIAS: CONCEITO E IMPORTÂNCIA NO DISCURSO ARQUEOLÓGICO 
DANIEL HENRIQUE SILVA SANTOS, LUDIMILIA JUSTINO DE MELO VAZ  

VI Jornada de Arqueologia no Cerrado: Povoamento da América do Sul, Ambientes e Culturas 

Introdução: As práticas mortuárias é um dos temas muito estudado pela ciência de 
Arqueologia, entender a forma em que os indivíduos foram ¿depositados¿ no contexto 
arqueológico auxilia no entendimento do modo de vida em que o grupo estava vivendo, assim 
como em uma possível identificação hierárquica do indivíduo nessa sociedade, compreende 
também sua organização social, e a simbologia por trás dos rituais. Nesse trabalho apresento 
dois modelos de enterramentos encontrado na região centro oeste do 
Brasil. Objetivo: Entender os modelos de enterramentos pré-históricos adotados por grupos 
pretéritos na região Centro oeste do Brasil Método: Levantamento bibliográfico, assim como 
análise das urnas que estão acondicionadas no Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia. 
Leitura de trabalhos desenvolvidos sobre o tema, análise dos vasilhames do IGPA, e prática 
comparativa dos modelos vasilhames com o conceito geral sobre enterramento primário e 
enterramento secundário. Resultados: A partir das análises dos projetos onde esses 
vasilhames estão inseridos, assim como o levantamento de dados obtidos da análise 
presencial das urnas, foi possível identificar dois enterramentos secundários, na Urnas do Sítio 
Arqueológico Paulo Carapina, e da urna encontrada no Residencial Vale dos sonhos. Pode-se 
enquadrar também dois exemplos de enterramentos primários na região central do 
Brasil. Conclusão: As urnas apresentadas nesse trabalho, são fruto de parte do meu trabalho 
de conclusão de curso. E duas delas se enquadra no modelo de enterramento secundário, os 
estudos dos casos primários também está dentro do conceito geral de enterramento primário. 
Nessa pesquisa foi possível identificar fatores que levam as essas classificações, assim como 
entender as particularidades de cada um desses modelos. 

Palavras-chave: Arqueológia, Urnas funerária, Pré-História 
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A SÉTIMA ARTE 
ROBERTO EDUARDO RASSI QUEIROZ, MURILO GABRIEL BERARDO BUENO  

VIII Simpósio de Pesquisa em Comunicação: Comunicação, Tecnologias e Desigualdades 
Sociais 

Introdução: Como afirma Jean-Claude Bernardet (1980), o esforço da reprodução da realidade 
em algo artificial não se mede. Ainda assim, esse trabalho apresenta a tentativa de retratar o 
cinema e filmes com certa relevância conceitual através da fotografia. Será apresentado o 
processo de criação, produção, pós-produção e toda construção teórica do ensaio artístico ¿A 
Sétima Arte¿. Objetivo: Objetiva-se apresentar os aspectos técnicos da produção fotográfica 
do ensaio artístico e as vertentes teóricas e conceituais de cada fotografia constituinte do 
mesmo. Método: A construção do discurso visual de cada fotografia apresentada no ensaio foi 
estruturada a partir da utilização de elementos simbólicos, definidos por Martine Joly (2007) 
como ¿Signos Plásticos¿. De acordo com a autora esses meios de significação são 
decodificados e interpretados de forma antropológica, ou seja, de acordo com a cultura e a 
subjetividade de cada indivíduo que entra em contato com as representações. Por isso a 
relevância da análise e utilização desses elementos de significação de forma cuidada e precisa 
a fim de não gerar ruídos na comunicação com o público, ao qual a imagem se 
destina. Resultados: A partir da atividade proposta pela disciplina de Práticas de Estúdio 
Fotográfico, cujo objetivo era o desenvolvimento de um ensaio fotográfico artístico e conceitual, 
o grupo reuniu-se para estabelecer um tema: o Cinema. No primeiro momento o grupo iniciou 
um processo em três frentes de pesquisas: história do cinema, filmes com relevância conceitual 
e técnicas fotográficas. Foi escolhido o título ¿A Sétima Arte¿ e desenvolvido um logotipo para 
o grupo. Também, foram escolhidos os 10 filmes que figurariam o conjunto das fotos. Na 
sequência o grupo subdividiu-se em Produção, buscando modelos para as fotos, figurinistas, 
maquiadores e equipamentos; Equipe tática, responsável por cenários, iluminação e fotografia; 
e Pós-produção. Conclusão: Com o ensaio ¿A Sétima Arte¿ apresentamos fotos inspiradas no 
Cinema, para isso aprofundamos na construção plástica e teórica das mesmas, tentando 
apresentar algo mais próximo da dicotomia entre o real e o conceitual. A principal percepção 
que o trabalho proporcionou foi a importância da contextualização teórica a partir das 
fotografias. Entender que toda imagem possui um recorte, e que não se trata apenas do que 
aparece ou não na imagem, mas principalmente do conhecimento de quem as clica. 
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A VIOLÊNCIA NA COMUNICAÇÃO COMO REFLEXO DA ESTRUTURA SOCIOCULTURAL 
A QUAL ESTAMOS INSERIDOS 

SILDOMAR LUIS ROCKENBACH, RENATA BORGES CRISPIM ANDRADA, VITÓRIA 
BASTOS DE OLIVEIRA  

VIII Simpósio de Pesquisa em Comunicação: Comunicação, Tecnologias e Desigualdades 
Sociais 

Introdução: Apresentamos alguns conceitos de violência que se adequam ao nosso propósito, 
tentando estruturar de forma crescente o conceito de violência mais claro possível e coerente 
para o trabalho, entrando brevemente na justificativa da existência desta. As pontuações e 
referências que utilizamos vem contribuir com o trabalho como forma de explicar a violência 
como reflexo da cultura e relações sociais que experimentamos ao longo do nosso processo de 
socialização. Objetivo: Temos o intuito de relacionar essa definição que estruturarmos de 
violência com sua origem histórica e através dessa relação estruturar o conceito de violência 
na comunicação, seguindo-se, após, na exposição dos argumentos e defesa da tese foco 
dessa produção. Método: Argumentamos e apresentamos fatos que tentem atestar a origem 
da violência no Brasil e justificar o porquê de seu uso, momento em que iniciamos o 
desenvolvimento da próxima etapa que é explicar a prática do uso da violência nos tempos 
contemporâneos e no âmbito da comunicação, apresentando argumentos que tentem 
fundamentar nosso posicionamento de que a comunicação é utilizada como ferramenta para 
propagação da violência através do discurso de ódio, a relação e comparação da violência nos 
diferentes períodos históricos do Brasil como forma de explicar a violência como reflexo da 
cultura e relações sociais que experimentamos ao longo do nosso processo de 
socialização. Resultados: Obtivemos como resultado que a violência trata-se de uma ação 
multifacetada, praticada de modelos diferentes, mas seguindo a mesma premissa de uso da 
força, física ou moral, com o intuito de estabelecer uma ordem de hierarquia e superioridade de 
um indivíduo ou grupo sobre o outro. Para que tal conclusão seja feita, percebemos que fora 
necessário a exemplificação de ações violentas reais ocorridas no Brasil para comprovar tanto 
o conceito de violência, quanto defender de que a violência é resultado das características 
culturais as quais vivenciamos nas relações sociais. Conclusão: Concluímos, após 
apresentarmos a relação da violência praticada nos períodos de colonização e republicanizarão 
com o contexto cultural da época, e apresentarmos a relação da violência nos tempos 
contemporâneos (atualidade) com o contexto cultural dessa época, atestamos que a violência é 
realmente um reflexo das características culturais e sociais da sociedade em que vivemos. 
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ALADDIN E JASMINE: REPRESENTAÇÕES PARA QUEM? 
ANA CAROLINA ROCHA LISITA, ROSA MARIA BERARDO, PATRICIA QUITERO 

ROSENZWEIG, ANA CAROLINA ROCHA LISITA  
VIII Simpósio de Pesquisa em Comunicação: Comunicação, Tecnologias e Desigualdades 

Sociais 

Introdução: Os filmes são produções não fixas a um tempo cronológico e perpassam além de 
seu público especifico original e acabam alcançando várias gerações posteriores. Com base no 
conceito de "modos de endereçamento" proposto por Elizabeth Ellsworth (2001), que enfatiza 
tanto os filmes como publicidades, jornais, telenovelas e etc., são produzidos "por alguém e 
para alguém" que imagina se interessar por elas. Ou seja a Disney, cria as narrativas de 
princesas visando a identificação de um público-alvo. Objetivo: O presente artigo, propõe 
analisar as visualidades, por meio da perspectiva da Cultura Visual, o filme do Aladdin (1992), 
gerido pela Disney Princess, franquia de mídia criada em 2000. E composta por filmes e 
produtos que influenciam da perpetuação das representações estereotipadas do 
feminino. Método: Somos posicionados e nos posicionamos de acordo com o campo social 
nos quais estamos atuando Woodward (2012). Trata-se, portanto de refletir sobre a 
"multiplicidade de diferenciações, que, articulando-se a gênero, permeiam o social" 
(PISCITELLI, 2008, p 263). Assim, surge os estudos as denominadas "Categorias de 
Articulação e/ou interseccionalidade": um estudo que vem atraindo a atenção entre as mais 
diversas abordagens do pensamento feminista, dos estudos de mulheres. Assim, este artigo 
usa do "método interseccional intercategorial para analisar as representações dos personagens 
presentes no filme. Ressaltam os princípios excludentes e o olhar familiarista e colonizador da 
Disney sobre tudo aquilo que foge do padrão euroamericano. Resultados: O filme Aladdin 
rompe com o que Goodman chama de "rightness of redering" (WEINER, 2001), trata-se da 
capacidade pedagógica dos artefatos da indústria cultural, como os filmes dos estúdios Disney, 
de "normalizar as representações de maneira que aparecem como corretas e parecem 
consistentes com o senso comum." (p. 435) Nesse sentido é relevante observar o que está se 
rompendo e o que está se construindo no seu lugar. Os filmes de Disney trazem como um 
currículo cultural, a discussão sobre as mudanças nos papeis de gênero, embora mantenham 
diversos traços colonialistas. Soma-se à má pronuncia dos personagens, a condição racial e 
ouso de rabiscos sem sentido que simulam a língua árabe, daí o uso da interseccionalidade 
como método analítico. Conclusão: Ao perceber as imagens cinematográficas como produtos 
culturais, relacionados à Cultura Visual, é possível reconhecer como as visualidades do filme 
Aladdin carrega questões de cultura e gênero que trazem reflexões sobre o local e a forma 
como o sujeito é apresentado visualmente e fixado no discurso fílmico (Hernández, 2011) a 
partir de como é impactado. Portanto, as imagens do cinema são mediadoras de significados e 
cada interpretação vincula-se a uma porção de realidade de cada indivíduo. 
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NIHON: A HERANÇA CULTURAL JAPONESA EM GOIÂNIA 
BERNADETE COELHO DE SOUSA, BERNADETE COELHO DE SOUSA  

VIII Simpósio de Pesquisa em Comunicação: Comunicação, Tecnologias e Desigualdades 
Sociais 

Introdução: Filme documentário apresentado como projeto de conclusão de curso (2018/01) 
que busca destacar uma das culturas que faz parte da formação do povo goiano. Permeia o 
âmbito social, político e econômico, e busca despertar o interesse histórico e cultural dos 
demais cidadãos, para a preservação da cultura tradicional japonesa na capital 
goiana. Objetivo: Mostrar a organização das colônias para perpetuar seus costumes e 
culturas, que permanecem vivos até hoje, mesmo com todos os indícios de segregação e 
condições de trabalho semi-servis pelas quais os imigrantes japoneses 
passaram. Método: Foram feitas entrevistas em formato pingue-pongue no local indicado plea 
fonte, para ganhar a confiança do entrevistado, tendo em vista o caráter reservado da 
sociedade nipônica. As entrevistas foram decupadas e organizadas para formar um 
documentário observativo (na perspectiva de NICHOLS, 2005). Resultados: O projeto final 
reuniu 6 entrevistas com foco em alguns elementos da cultura japonesa, sendo eles: religião, 
gastronomia, festa típica, relação familiar entre descendentes e a miscigenação com o povo 
goianiense. Resultando em 20 minutos e 20 segundos de vídeo. Conclusão: O processo de 
produção e finalização do projeto explorou características políticas e sociais que interferiram na 
coexistência cultural entre japoneses e goianienses. Foi possível colocar em prática diversas 
ferramentas e teorias do jornalismo, além de servir como experiência humanística e histórica. 
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OS 50 ANOS DA REDE GLOBO E SUA REAÇÃO COM O SURGIMENTO DOS CANAIS DE 
STREAM 

ROBERTO EDUARDO RASSI QUEIROZ, LUCIANA FERREIRA SERENINI PRADO  
VIII Simpósio de Pesquisa em Comunicação: Comunicação, Tecnologias e Desigualdades 

Sociais 

Introdução: Neste trabalho é abordado os 50 anos da Rede Globo de televisão e sua atuação 
como produtora de conteúdo no Brasil. Por conseguinte, o avanço das ferramentas de 
comunicação institucional para segmentação de público traz a tona as novas mídias e os 
canais de stream, assim, será abordado a reação da rede globo diante desse novo cenário de 
mercado. Objetivo: Objetiva-se apresentar as etapas de construção do pensamento teórico em 
torno dos 50 anos da Rede Globo de televisão e sua queda de audiência e em seguida a 
proposta de solução desse problema através da comunicação, ou seja, a criação de um 
anúncio impresso de convergência e integração digital. Método: No primeiro momento, foi 
identificado mudanças reais no processo de consumo das pessoas. Tendo esse fenômeno 
como marco inicial do trabalho, começamos a analisar como a Rede Globo está inserida, e 
vem se posicionando, perante a isso e como ela se relaciona com os canais de stream, que 
são os principais novos entrantes desse segmento. Após essa análise, e a reunião dos 
conceitos, desenvolvemos uma campanha integrada, que tem esse anúncio como peça 
responsável por iniciar o processo de convergência e integração digital. O material permite, 
através do QR Code, trazer o público antenado e consumidor de conteúdo digital para os 
outros materiais da campanha sem que ele precise deixar o material impresso. Resultados: A 
Rede Globo de televisão está consolidada no seu segmento como o maior e principal player, e 
comprova isso com seu desenvolvimento ao longo dos 50 anos de existência. Através desse 
pressuposto, e da identificação do nosso problema, entendemos como o consumidor mudou 
sua forma de pensar e agir, levando-nos para uma nova forma de fazer comunicação, tanto 
focada na experiência do Brand Sense de Lindstorm (2012), quanto na convergência e 
integração das mídias. Nesse sentido a Rede Globo entrou para o mercado do stream. O 
Globo Play é o canal que a emissora criou na internet, que possibilidade assistir a programação 
do canal em computadores, tablets e smartphones. Essa ideia foi muito benéfica para a Rede 
Globo, tendo mais de 2 milhões de down. Conclusão: Percebemos como esse processo de 
construção de uma marca focada em experiência no século XXI diante a todas essas 
mudanças. Ademais, entendemos como os novos entrantes podem ser fortes aliados para todo 
o processo de convergência e união das mídias, que se deu com a conclusão de nosso 
anúncio. Além disso, o grupo pode perceber a importância da convergência entre os meios de 
uma campanha e a eficiência de interagir o público-alvo com algo que ele gosta e se relaciona. 
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OS DISCURSOS RESPONSÁVEIS E AS IDEOLOGIAS POLÍTICAS EM MARCAS 
CRIATIVAS 

BRENNER WASHINGTON NEVES PEREIRA DE JESUS, LUCIANA FERREIRA SERENINI 
PRADO  

VIII Simpósio de Pesquisa em Comunicação: Comunicação, Tecnologias e Desigualdades 
Sociais 

Introdução: A proposta é discutir aqui, ainda que brevemente, a necessidade e a importância 
de fazer a publicização de ideologias políticas em uma marca e como isso pode se configurar 
com uma forma de comunicação responsável para a empresa. O foco desse trabalho é restrito 
às marcas da Economia Criativa visto que, na visão do autor, o fato de elas trabalharem com 
nichos específicos facilita esse processo de expor a marca à essas 
¿polêmicas". Objetivo: Compreender, acima de tudo, a importância da publicização das 
ideologias políticas agregadas às marcas do segmento da Economia Criativa na criação e 
manutenção do que pode ser denominada como uma comunicação responsável. Método: Para 
alcançar o objetivo proposto pretende-se explorar as temáticas adjacentes à essa discussão a 
partir de revisão bibliográfica (marca, marketing, consumo e consumidor) culminando em uma 
reflexão a partir do olhar de quem trabalha no segmento para demonstrar a aplicabilidade 
prática a partir de uma entrevista em profundidade feita com duas marcas do 
segmento. Resultados: A responsabilidade social na prática e amplamente divulgada ainda é 
uma novidade, os passos são lentos e pequenos, mas existem e devem ser valorizados, o 
reposicionamento de grandes marcas é importante, assim como marcas que crescem com a 
responsabilidade em seu DNA também são. As marcas da economia criativa que dialogam com 
um público de determinado nicho são muito importantes, e marcas grandes que são 
responsáveis e publicizam suas atitudes para uma parcela maior da população também são. O 
fato é que, independente do tamanho da marca e o público que alcança, ser responsável é se 
propor a construir um mundo melhor e essa deveria ser a nossa única 
preocupação. Conclusão: A RSC é um processo de gestão que tem como objetivo gerar um 
diferencial competitivo, mas, além disso, de pensar a sociedade na qual a empresa se insere 
enquanto um organismo vivo e múltiplo, em constante mudança e com necessidades cada vez 
mais específicas que podem e devem ser supridas por empresas que pensam no bem-estar 
social. Já que lucrar é o objetivo final do marketing, parece ser melhor quando feito de forma 
responsável. 
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A ENFERMAGEM FRENTE À LEITURA DE EXAMES NA UNIDADE DE TERAPIA 
INTENSIVA: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

PATRÍCIA DE SOUZA MATOS, MARISLEI ESPÍNDULA BRASILEIRO  
XIII Mostra de Produção Científica da Pós-Graduação Lato Sensu 

Introdução: Dentre tantos procedimentos realizados pelo Enfermeiro, o que mais chama a 
atenção é a leitura de exames, que deveria ser executado com êxito pelo profissional. Na 
atualidade observa-se que as academias não têm preparado seus profissionais para realizar tal 
tarefa, pois na grade curricular das universidades poucas contém a disciplina Leitura e 
Interpretação de Exames. Tendo em vista que o artigo 1ª da resolução do COFEN 
195/97. Objetivo: Identificar evidências científicas a respeito dos principais exames realizados 
na Terapia Intensiva e a sua leitura pelo Enfermeiro. Método: integrativa, cujo referencial 
teórico utilizado foi localizado em bases de dados eletrônicas, textos originais e/ou de fontes 
secundárias com abordagem quantitativa e qualitativa publicados em rede nacional em língua 
portuguesa no período de 2009 a 2017. Resultados: Encontrados 25 acervos. Ao selecionar o 
material de acordo com os objetivos desta pesquisa, restaram 12 bibliografias das quais 12 
(100%) são artigos, que foram incluídos neste estudo. Quanto ao título, no todo os autores 
abordam sobre a importância do conhecimento da Enfermagem perante a leitura e 
interpretação de exames laboratoriais realizados no paciente, o desfalque no ensino superior 
por não abordar a matéria como obrigatória nas universidades e o desinteresse dos 
profissionais em aprender esta tarefa que é tão relevante ao paciente e sua carreira 
profissional. Conclusão: Diante do estudo expostos, conclui- se que a leitura de exames 
realizada pelo enfermeiro é necessária para o acompanhamento do quadro clinico do paciente, 
principalmente nas UTIs sendo que, o paciente de terapia intensiva requer mais atenção e com 
isso exige do profissional da saúde uma dinâmica maior do que as outras áreas de atuação. 
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A IMPORTÂNCIA DA MOBILIZAÇÃO PRECOCE NO PACIENTE CRÍTICO 
ANA CLAUDIA RODRIGUES COUTO, GIULLIANO GARDENGHI  
XIII Mostra de Produção Científica da Pós-Graduação Lato Sensu 

Introdução: Existe um aumento nas taxas de sobrevida de pacientes com doença crítica, bem 
como do número de morbidades destes, em decorrência da permanência por tempo 
prolongado nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Sendo assim a Mobilização Precoce 
(MP), executada de forma segura diminui efeitos deletérios imobilismo. A MP é uma ótima 
possibilidade de interação do indivíduo com o ambiente, sendo considerada uma fonte de 
estimulação sensório-motora e de prevenção de complicações secundárias ao 
imobilismo Objetivo: Avaliar através da revisão da literatura cientifica a importância das 
técnicas de mobilização precoce nos pacientes críticos internados em UTI diminuindo 
consequentemente o tempo de internação. Método: O estudo consiste em uma revisão de 
literatura sobre as técnicas de MP em pacientes críticos. Esta revisão foi conduzida por meio 
de informações obtidas na base de dados: SCIELO, MEDLINE, PUBMED e LILACS. Os artigos 
selecionados foram escritos em inglês e português, utilizando por referência publicações 
realizadas entre 2010 e 2017. Frente à necessidade de discussão sobre o tema foram inclusos 
12 artigos dos vários encontrados na literatura devido a sua especificidade do assunto, sendo 
excluídos trabalhos mais antigos e estudos experimentais em 
animais. Resultados: Atualmente sabe-se que a imobilidade piora o prognóstico de doenças 
críticas devido às alterações sistêmicas. Existe uma importância em realizar diagnóstico do 
estado funcional prévio a internação em UTI. Dantas et al 2012, há autores que incluem a MP 
como componente importante ao cuidado de pacientes críticos que requerem a Ventilação 
Mecânica (VM) prolongada, proporcionando assim melhora na função pulmonar e muscular, 
acelerando o processo de recuperação, diminuído o tempo de VM e estadia na UTI. Feliciano 
et al 2012, afirmam que a MP é uma terapia que traz benefícios físicos, psicológicos e evita os 
riscos da hospitalização prolongada, reduzindo a incidência de complicações pulmonares, 
acelerando a recuperação do paciente. Conclusão: Estudos tem confirmado a eficácia das 
técnicas de MP com uso de cinesioterapia motora, cicloergômetro, mudança de 
posicionamento funcional, sedestação, ortostatismo, deambulação e Estimulação Elétrica 
Neuromuscular são procedimentos seguro e viável, e importantes na prevenção e recuperação 
da força muscular do paciente crítico, reduzindo o tempo na VM e internação na UTI, causados 
pelo imobilismo. 
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A IMPORTÂNCIA DO CONSUMO DE CARBOIDRATO APÓS O TREINAMENTO DE FORÇA 
ANGEL JENIFFER CORDEIRO DOS SANTOS, BIBIANA ARANTES MORAES  

XIII Mostra de Produção Científica da Pós-Graduação Lato Sensu 

Introdução: O treinamento de força é procurado com objetivos de hipertrofia e perda de 
gordura corporal, e a estratégia alimentar é necessária para o alcance destes objetivos. O 
exercício físico leva ao aumento do gasto energético do desportista por isso a nutrição correta 
e adequada em nutrientes como os carboidratos e proteínas auxiliará neste 
resultado. Objetivo: Evidenciar a importância do carboidrato após o treinamento de força. 
Associar a relação entre o carboidrato e a proteína para a construção muscular no pós-treino. 
Delimitar a quantidade de consumo de carboidrato no pós-treino. Método: Trata-se de uma 
revisão narrativa de publicações cientificas sobre o carboidrato e a síntese de proteína. Para o 
levantamento, foram utilizados os bancos de dados Ciências da Saúde (LILACS), National 
Library of Medicine (MEDLINE), PubMed, Biblioteca Virtual de Saúde ¿ Bireme e SCIELO. Os 
artigos foram selecionados por meio de uma leitura exploratória de seus títulos e resumos, 
seguido de leituras analíticas e interpretativas. Livros, teses e dissertações foram citados 
apenas para caráter de conceito quando necessário. Essa é uma revisão narrativa de artigos 
originais, com humanos e de revisão, publicados nos últimos 10 anos. Resultados: Os estudos 
demostram que é fundamental a reposição energética por via dos carboidratos na recuperação 
muscular, pois diminui o catabolismo de proteínas musculares e aumenta o glicogênio 
muscular, a ressíntese de proteína, promovendo assim de maneira correta o anabolismo com o 
objetivo de hipertrofia muscular. Outro achado foi o uso de suplementação inadequada após o 
treino, sendo o whey protein a suplementação que teve maior índice de consumo, e a 
suplementação de carboidrato com o índice menor de acordo com que a Sociedade Brasileira 
de Medicina do Exercício e do Esporte delimita. Levando o corpo a um balanço energético 
negativo e ao catabolismo o que irá retarda os resultados esperados. Conclusão: Os estudos 
revelam que já existe uma quantidade pré-estabelecida de acordo com o peso corporal para os 
macronutrientes, carboidrato e proteína, para a fase de desenvolvimento muscular, porém a 
alimentação após o treino ainda é guiada por falsas crenças, de exageros de suplementos 
proteicos, e inadequação de suplementação de carboidratos. Portanto os desportista precisam 
de um planejamento nutricional individualizado realizado pelo profissional nutricionista. 
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A IMPORTÂNCIA DO PROTOCOLO DE CUIDADOS AO PACIENTE COM SEPSE NA 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: UMA ABORDAGEM DA EQUIPE DE ENFERMAGEM 

ANA CAROLINA TEIXEIRA JARDIM, OTAVIANO OTTONI NETTO, ANA CAROLINA 
TEIXEIRA JARDIM  

XIII Mostra de Produção Científica da Pós-Graduação Lato Sensu 

Introdução: A Sepse é uma disfunção orgânica considerada grave, e um importante problema 
socioeconômico para a saúde, o qual representa a principal causa de óbitos nas UTI's. O 
diagnóstico precoce da Sepse ainda é um grande desafio, e se seu reconhecimento não ocorre 
em tempo hábil, o paciente pode apresentar disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. Por 
isso, a importância uso correto do protocolo, e a capacitação da equipe 
multiprofissional. Objetivo: O trabalho tem como objetivo realizar uma busca literária do tipo 
integrativa qualitativa acerca do uso do protocolo para os casos de Sepse em UTI, afim de 
auxiliar e contribuir para a aplicação correta do mesmo por enfermeiros e também para o 
diagnóstico precoce da sepse nos pacientes. Método: Trata-se de um estudo de revisão da 
literatura de artigos relacionados à Sepse em UTI e a importância do protocolo da Sepse. 
Foram utilizadas as bases de dados como Lilacs, Scielo, PubMed, base de dados da saúde 
(BVS) e revistas científicas, com publicações entre os anos 2008 e 2018, no idioma 
português. Resultados: A partir dos resultados obtidos neste estudo foi possível constatar que 
o enfermeiro possui papel importante e indispensável para o controle e aplicação do protocolo 
na Sepse, tornando assim mais ágil e eficaz o tratamento. Conclusão: Mediante os resultados 
expostos é possível notar que as instituições devem capacitar a equipe multiprofissional da UTI 
e de todos os setores do hospital, para assim ter o reconhecimento da Sepse e tomar as 
medidas corretas o tratamento adequado. 
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A RELEVÂNCIA DA FISIOTERAPIA NA RECUPERAÇÃO DO PÓS-OPERATÓRIO DE 
CIRURGIA CARDÍACA THE IMPORTANCE OF PHYSICAL THERAPY IN THE 

POSTOPERATIVE PERIOD OF CARDIAC SURGERY 
DANIELA BARBOSA DOS SANTOS SILVA, GIULLIANO GARDENGHI  
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Introdução: As doenças cardíacas constituem uma das causas mais comuns de morbidade e 
mortalidade na atualidade hospitalar. O atendimento desses pacientes leva ao conhecimento 
das cardiopatias de maior prevalência sendo os fatores causadores de tais problemas e da 
taxa de complicação em cirurgia cardíaca: ser do sexo feminino, idade avançada, portador de 
diabetes, já ter um infarto do miocárdio prévio, tabagista, cirurgia cardíaca previa, obeso, 
insuficiência renal e/ou doença pulmonar obstrutiva crônica. Objetivo: Avaliar os cuidados na 
fisioterapia em pós-operatório de pacientes que passaram por cirurgia cardíaca, e assim aferir 
a importância deste profissional na recuperação do mesmo, utilizando para tal objetivo um 
revisão de literatura. Método: O estudo fundamenta-se em uma revisão de literatura a respeito 
da fisioterapia, e sua relevância na recuperação do pós-operatório de cirurgia cardíaca, para a 
manutenção da qualidade de vida destes indivíduos, onde esta foi conduzida por meio de 
informações obtidas na base de dados: MEDLINE, LILACS e PUBMED. Os artigos 
selecionados foram escritos em inglês e português. Palavras-chaves utilizadas: Fisioterapia 
Respiratória; Complicações em cirurgia cardíaca; cuidados na fisioterapia em pós-operatório. 
Buscando com o objetivo chegar a um artigo de revisão da literatura, que incluísse revisões 
sistemáticas e ensaios clínicos, randomizados ou não, que pudessem refletir a melhor 
evidência disponível na literatura. Resultados: Foram encontrados 14 artigos, com 
características de publicação superior a 2010, língua portuguesa e como tema exercício físico e 
revascularização do miocárdio (RM), disponíveis no portal CAPES, 3 deles envolvem o assunto 
qualidade de vida, 3 exercício físico como reabilitação após cirurgia e 8 abordam o assunto de 
exercício físico como treinamento da musculatura inspiratória e expiratória. Cerca de 65% dos 
pacientes desenvolvem atelectasias e 3% adquirem pneumonia como complicação respiratória. 
A atuação do fisioterapeuta é iniciada com as técnicas de desmame ventilatório, estendendo-se 
até a manutenção do paciente em ventilação espontânea após a extubação, posteriormente 
treinamento de musculatura inspiratório e expiratória. Conclusão: A fisioterapia respiratória 
afirmou sua importância na recuperação do paciente, assim como sua relevância positiva na 
atuação do atendimento da equipe multidisciplinar dos hospitais. De acordo com este trabalho, 
é muito comum a cirurgia cardíaca desencadear às alterações na função pulmonar. Nos 
primeiros dias de pós-operatório, a fisioterapia respiratória tem se mostrado um recurso efetivo 
na reversão da disfunção pulmonar e na prevenção de complicações. 
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AÇÕES E DESAFIOS DO ENFERMEIRO NO CONTROLE DE INFECÇÃO EM CENTRO 
CIRÚRGICO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

IVANA IARA RODRIGUES COSTA, LAERCIO OLIVEIRA NEVES  
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Introdução: O enfermeiro desenvolve tarefas administrativas, assistenciais e educacionais, 
nas quais estão diretamente correlacionadas, as ações e desafios do enfermeiro no controle de 
infecção em centro cirúrgico. Prevalência das infecções em sítio cirúrgico, provavelmente 
decorrente a falhas na educação em saúde realizada pelo enfermeiro a sua equipe, 
relacionando-se também a falhas na atuação do enfermeiro na prevenção das infecções 
cirúrgicas durante o gerenciamento de suas atividades associadas. Objetivo: Este estudo 
trata-se na análise da atuação do enfermeiro no controle de infecções no sítio cirúrgico, teve 
como objetivo, analisar os desafios enfrentados pelo enfermeiro, nas suas ações de prevenção 
das infecções do sitio cirúrgico dentro da rotina no centro cirúrgico. Método: Utilizado consistiu 
em na seleção dos artigos realizadas nas bases: SCIELO, LILACS e BDENF, observando-se 
como critérios de inclusão: Estudos realizados em seres Humanos, nos idiomas inglês, 
português e espanhol, que respondiam o seguinte questionamento: Quais são as atividades 
desenvolvidas pelo enfermeiro no centro cirúrgico, para a prevenção e controle da infecção no 
sitio cirúrgico? E quais os desafios que o mesmo enfrente nas suas ações? Os dados 
coletados receberam uma tratativa conforme as atividades realizadas pelo profissional 
enfermeiro. Resultados: As atividades mais realizadas pelo enfermeiro na prevenção de 
infecção no sitio cirúrgico, foram, assistências, higienização das mãos e aplicação da SAEP, as 
atividades administrativas, de prever, prover, implementar, avaliar e controlar os recursos 
humanos e, também, os materiais, as atividades educacionais, como implantar programas 
efetivos de educação permanente, monitorização frequente, feedback à equipe 
multiprofissional. Os desafios mais apontados foram, Infraestrutura, condições de trabalho, 
apoio administrativo ou hábitos e práticas inapropriadas dos profissionais, e a dificuldade da 
adesão da equipe. Conclusão: O estudo leva a concluir que, a atuação do enfermeiro na 
prevenção das infecções cirúrgicas, durante o gerenciamento de suas atividades assistenciais, 
educacionais e administrativas, garante redução de danos à saúde, e custos hospitalares. 
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ANALISE DO RESTO INGESTA DE UM CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL: 
ACEITABILIDADE DO CARDÁPIO 

MÁRCIA ROQUE TELES, CLEIA GRAZIELE LIMA DO VALLE CARDOSO  
XIII Mostra de Produção Científica da Pós-Graduação Lato Sensu 

Introdução: O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) promove ações sobre 
alimentação saudável no âmbito escolar, envolvendo não só os estados, mas também os 
municípios. Um dos controles do PNAE é a aplicação do teste de aceitabilidade aos alunos 
segundo a idade, sendo alunos de 0 a 3 anos o Resto Ingesta (RI) e acima de 4 anos o de 
escala hedônica facial ou mista. Objetivo: O objetivo deste estudo é avaliar o índice do resto 
ingesta (RI) de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), relacionando-o com a 
aceitabilidade do cardápio e as exigências do PNAE. Método: O estudo é uma análise 
transversal, observacional descritiva. A pesquisa foi desenvolvida em um Centro Municipal de 
Educação Infantil (CMEI), na cidade de Santa Bárbara de Goiás onde se produz 
aproximadamente 250 refeições/lanche por dia sendo divididas entre lanche da manhã 
(considerado como almoço) e lanche da tarde (considerando como jantar), tendo sido 
delimitada a análise do lanche da manhã para a realização da pesquisa. O cálculo do RI e sua 
posterior análise seguiram os procedimentos propostos pelo Manual para a Aplicação do Teste 
de Aceitabilidade no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 2ª Edição 
2017. Resultados: Após quatro dias de estudo chegou-se a média de 92 crianças atendidas 
pelo teste de aceitabilidade. O RI permitido no PNAE é de até 10% e dois dias ultrapassaram 
este valor, apesar de a média ter sido 6,9% estando dentro do aceitável. No PNAE as 
preparações devem ser avaliadas em separado e a baixa aceitabilidade deve provocar sua 
reavaliação. No CMEI em questão, observou-se que o alto RI de dois dias pesquisados estava 
relacionado a erro no porcionamento, sendo oferecidas às crianças porções superiores à 
capacidade de ingestão das mesmas, o que provocou o aumento dos restos. A média 
encontrada de sobra limpa foi 5,1%, considerada aceitável pela literatura, porém deve ser 
melhorada, pois representa desperdício e prejuízo para o CMEI. Conclusão: O RI elevado 
indica baixa aceitação da alimentação, sendo um problema que precisa ser discutido, já que a 
alimentação escolar representa saúde e qualidade de vida para as crianças atendidas. As 
sobras também são úteis na avaliação da unidade e representaram uma preocupação a ser 
observada. 
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BENEFÍCIOS DA COLOSTROTERAPIA EM RECÉM NASCIDO PRÉ-TERMO NA UNIDADE 
DE TERAPIA INTENSIVA 

KEITH MIRELLY DE JESUS FIGUEIREDO, ANA CAROLINA DIAS VILA  
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Introdução: Diante da imaturidade imunológica dos prematuros, sendo suscetíveis as 
infecções, o leite materno (LM), sem sombra de dúvidas torna de forma incontestável a melhor 
e mais completa fonte de nutrientes, sendo assim sugere se que a colostroterapia seja iniciada 
nos primeiros dias de vida do RNPT para potencializar os efeitos de proteção imunológica 
formando uma barreira mucosa e sistêmica diminuindo a resposta 
inflamatória. Objetivo: Discutir os benefícios da colostroterapia para RN prematuro; analisar a 
atuação do enfermeiro perante administração da colostroterapia; descrever a técnica utilizada 
da colostroterapia. Método: Trata-se de um estudo bibliográfico e descritivo, o qual foram 
utilizados os seguintes bancos de dados: LILACS, MEDLINE, BDENF, SCIELO, PubMed, BVS 
e livros. Os critérios de inclusão foram: serem publicados entre 2008 a 2018 e responderem 
aos objetivos do estudo, sendo excluídos os artigos que não atenderam aos critérios. Foram 
coletados 17 artigos sendo analisados 10 que atenderam aos critérios 
propostos. Resultados: A administração orofaríngea de colostro subjetivamente iniciada 
previamente a alimentação dos recém-nascidos pré termo proporciona um estado anti-
inflamatório colaborando para diminuição de casos de sepse neonatal e enterocolite 
necrosante. A equipe de enfermagem é responsável pela coleta e administração do colostro, 
monitorizando o paciente durante a terapia além de encorajar as mães para adesão ao 
tratamento. De acordo com os estudos, o protocolo para colostroterapia devem conter o 
volume e local de aplicações padronizadas (0,2ml/mucosa oral), as demais peculiaridades 
devem seguir de acordo com a realidade de cada instituição. Sendo assim neste estudo foi 
apresentado como referência o protocolo da instituição HMI- DF. Conclusão: Conclui-se que a 
colostroterapia tem se tornado uma alternativa viável para os prematuros que ainda não tem 
condições de serem colocados em seio materno. Os autores referenciados no presente estudo 
sugerem mais pesquisas para obterem comprovações científicas da eficácia da terapêutica. 
Acredito que os estudos sobre o tema precisam evoluir para obter mais opções de tratamento 
que em sinergismo com a colostroterapia proporcione mais benefícios ao recém-nascido. 
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CONDUTAS DO ENFERMEIRO FRENTE AO PACIENTE POLITRAUMATIZADO EM UM BOX 
DE TRAUMA: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

ANDRÉ FRANCISCO RAMOS, IRENILDA VICENTE DE PAULA, ALESSANDRA DIAS LEMES 
GUERRA, JESSICA DE OLIVEIRA GOMES SILVA  
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Introdução: Politraumatizado e conceituado como uma síndrome de múltiplas lesões, onde 
pelo menos uma destas pode levar a disfunção ou falência de órgãos. Com isso o enfermeiro e 
indispensável no atendimento inicial a vítima de trauma, como coordenador da equipe de 
enfermagem, deve priorizar o atendimento de emergência, utilizando a sistematização da 
assistência da assistência de enfermagem como metodologia cientifica. (FEITOSA et al., 
2015). Objetivo: Descrever os principais diagnósticos de enfermagem e intervenções de 
enfermagem a um paciente politraumatizado. Método: Trata-se de relato de experiência com 
abordagem qualitativa, sobre a aplicação da sistematização da assistência de enfermagem a 
um paciente politraumatizado, admitido no pronto socorro de um hospital de grande porte 
localizado no município de Goiânia-Goiás. O estudo foi realizado no mês de junho de 2018 
durante o rodízio da residência multiprofissional. O levantamento de dados foi feito através do 
exame físico e entrevista de enfermagem e sua análise foi baseada utilizando-se raciocínio 
clínico, critico e reflexivo, utilizando as taxonomias NANDA (North American Nursing Diagnosis 
Assosciation) e NIC (Classificação Internacional das Intervenções de 
Enfermagem). Resultados: Os principais diagnósticos de enfermagem identificado no paciente 
politraumatizado foram: desobstrução ineficaz de vias aéreas, ventilação espontânea 
prejudicada, troca de gases prejudicada, volume de líquidos deficientes, perfusão tissular 
periférica ineficaz, dor aguda, confusão aguda, termoregulação ineficaz, risco de aspiração e 
risco de infecção. As intervenções de enfermagem pelo NIC, foram: manter via aérea pérvia, 
realizar aspiração, preparar material de intubação, assegurar oxigenoterapia, realizar punção 
venosa periférica, manter expansão volêmica, instalar monitorização não invasiva, instalar 
oximetria de pulso, avaliar nível de consciência, manter paciente aquecido, otimizar analgesia, 
realizar curativo apropriado. Conclusão: Dessa forma os pacientes politraumatizados 
necessitam de cuidados especializados de emergência, e por meio da sistematização da 
assistência de enfermagem, oferece ao enfermeiro direcionamento e subsídios para o 
planejamento dos cuidados, com embasamento técnico, científico, ético e filosófico, garantindo 
assim uma assistência com qualidade, segurança e eficácia. 
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CRIAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE HIPODERMÓCLISE EM UM HOSPITAL DE GRANDE 
PORTE DE URGÊNCIA E TRAUMA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

ANDRÉ FRANCISCO RAMOS, IRENILDA VICENTE DE PAULA, ALESSANDRA DIAS LEMES 
GUERRA, JESSICA DE OLIVEIRA GOMES SILVA  
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Introdução: A hipodermóclise consiste numa via de administração de medicamentos por via 
parenteral especialmente para pacientes sob cuidados paliativos garantindo o manejo dos 
sintomas inerentes ao processo de terminalidade (GODINHO, SILVEIRA, 2017). Com isso, a 
hipodermóclise é uma via útil e segura para permitir que o conforto do paciente seja otimizado 
e mantido (AZEVEDO, 2016). Objetivo: Apresentar um protocolo assistencial de enfermagem 
para realização e manutenção de hipodermóclise em um hospital de alta complexidade no 
âmbito de urgência e traumatologia. Método: Trata-se de um relato de experiência, descritivo e 
exploratório, realizado por dois residentes em urgência e trauma durante a vivência prática no 
setor de internação de um hospital de grande porte no município de Goiânia. O estudo foi 
desenvolvido no mês de setembro de 2017 a março de 2018 composto de duas etapas, sendo 
a criação do pop e treinamento dos funcionários através de educação permanente na 
instituição de saúde. Resultados: Foi realizado no primeiro momento a criação do 
procedimento operacional padrão acerca dos materiais utilizados, técnica de execução e 
cuidados de enfermagem durante a manutenção da via, e no segundo momento foi realizado 
um treinamento no auditório da instituição durante três dias consecutivos em diferentes 
horários para contemplar toda a equipe de enfermagem. Conclusão: A criação do 
procedimento operacional padrão foi de extrema relevância para instituição de saúde, 
impactando diretamente na melhoria da qualidade da assistência, bem como ofereceu 
subsídios teóricos e práticos para a equipe de enfermagem durante a execução dos cuidados 
acerca desse procedimento. 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR INFARTO AGUDO DO 
MIOCÁRDIO DO ESTADO DE GOIÁS, NO PERÍODO DE 2011 A 2015. 
KAMILA SILVERIO DA SILVA, MARISLEI ESPÍNDULA BRASILEIRO  

XIII Mostra de Produção Científica da Pós-Graduação Lato Sensu 

Introdução: O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) se destaca como um dos atendimentos no 
serviço de urgência e emergência de grande importância pelo quadro de morbimortalidade. O 
prognóstico está ligado diretamente ao diagnóstico precoce bem como ao tratamento 
adequado e em tempo hábil. A Proporção de óbitos ocorridos nas internações por IAM é um 
indicador que mede o risco de morrer por IAM, após a internação por tal causa. No Brasil cerca 
de 300 mil pessoas sofrem infartos todos os anos. Objetivo: O presente artigo constituiu-se de 
uma pesquisa descritiva com objetivo de realizar um levantamento da proporção de óbitos das 
internações por IAM no Estado de Goiás no período de 2011 a 2015, com o 
georreferenciamento dos dados obtidos, dividido por macrorregião de saúde. Método: Trata-se 
de um estudo misto descritivo e exploratório. Foi feito levantamento de dados secundários, 
extraídos de documentos oficiais do Ministério da Saúde, relatórios e banco de dados de 
Sistemas de Informação em Saúde. Os dados qualitativos foram organizados textualmente 
dentro de categorias que correspondem a proporção de óbitos ocorridos nas internações por 
infarto agudo do miocárdio (IAM), do Estado de Goiás, dividido por macrorregião de saúde. Os 
dados numéricos foram organizados em planilha do Excel e analisados estatisticamente. Como 
se trata de uma pesquisa que envolve apenas dados de domínio público, sem envolvimento de 
seres humanos, não foi necessária aprovação por parte do comitê de ética. Resultados: Após 
a análise foi possível concluir que, a distribuição da população se dá de forma irregular no 
território, onde existe uma tendência de concentração da população goiana principalmente na 
macrorregião centro-oeste. Observou-se que a maioria das macrorregiões do Estado de Goiás, 
nos anos de 2011 a 2015, estão com o indicador acima do parâmetro estabelecido pelo 
Ministério da Saúde, que é de 10% de óbitos nas internações por IAM. Em relação a Atenção 
Primária, grande parte dos municípios goianos tem cobertura da estratégia saúde da família de 
100%. Verificou-se que a maioria dos pontos de atenção secundária são representados pelas 
UPAs. Observou-se os leitos de internação estão concentrados principalmente na macrorregião 
centro-oeste. Conclusão: Conclui-se que é necessário o fortalecimento da atenção primária à 
saúde como ordenadora das redes de atenção portanto, percebe-se a necessidade de ter o 
comprometimento da população, dos profissionais de saúde e dos gestores, pois o 
planejamento da saúde deve ser feito de forma integrada. Destaca-se que o enfermeiro é um 
profissional essencial na assistência e recuperação da saúde da vítima de IAM, pois é o 
profissional que tem maior contato com o paciente. 
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DISTRIBUIÇÃO DE INTERNAÇÕES E ÓBITOS POR SEPTICEMIA NAS UNIDADES 
FEDERATIVAS BRASILEIRAS 

HUGO VAZ DE LIMA, MARISLEI ESPÍNDULA BRASILEIRO  
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Introdução: O termo sepse pode ser classificado como uma resposta sistêmica a uma doença 
infecciosa, podendo ser causada por diversos patógenos, como bactérias, vírus, fungos ou 
protozoários, proporcionando a mesma ser relacionada a qualquer foco infeccioso³. Segundo o 
ILAS, sepse é a principal causa de morte em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) não 
cardiológicas, podendo ser dados subestimados uma vez que a mesma pode não ser atribuída 
à causa da morte e sim sua patologia de base³. Objetivo: Descrever a taxa de internação e 
óbito por septicemia segundo unidades da federação brasileira,no período de 2012 a 
2017 Método: Trata-se de um estudo descritivo do tipo epidemiológico com dados secundários 
de internação e óbito por septicemia obtidos no DATASUS, Sistema de Informação Hospitalar 
do SUS (SIH/SUS)no período de 2012 a 2017. Foram incluídos na pesquisa todos os casos de 
internação e óbito por Septicemia no Brasil, no período de 2012 a 2017 e excluídos do estudo 
os casos com duplicidade e não residentes no Brasil Resultados: A tabela 1 trouxe que nos 
anos de 2012 a 2017 o número de casos registrados fora um total de 623.407 casos de 
septicemia, enquanto que na tabela 2 nos anos de 2012 a 2017 houve um índice de 278.964 
casos de óbito por septicemia. Conclusão: Essa situação nos faz refletir acerca do processo 
de subnotificação do sistema de saúde e também da dificuldade de obter um diagnóstico 
precoce de sepse, além de reforçar uma relação já abordada entre sepse e o choque séptico. 
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EFEITO DE UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR EM UM INDIVÍDUO 
COM SÍNDROME DE MARFAN E CARDIODESFIBRILADOR IMPLANTÁVEL. 

LEANDRO FERREIRA MARTINS, GIULLIANO GARDENGHI  
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Introdução: A Síndrome de Marfan (SM) é uma doença que causa desordem autossômica 
dominante, onde há mutação no cromossomo 15, afetando múltiplos órgãos e sistemas. Para 
sua investigação temos os critérios de Ghent, com critérios de maior e menor 
prevalência.Exercícios físicos em indivíduos com SM devem levar em consideração as 
alterações cardíacas e deformidades musculoesqueléticas presentes, que acabam muitas 
vezes limitando a prática da reabilitação cardiovascular (RCV). Objetivo: Este relato de caso 
descreve o desempenho de um paciente com SM e portador de cardiodesfibrilador implantável 
(CDI), que previamente ao exercício apresentava arritmia ventricular. Método: Paciente do 
gênero masculino, 20 anos. Em 2014 realizou exames clínicos para iniciar exercícios, sendo 
encontrado um aneurisma na artéria coronária direita. Posteriormente detectada uma arritmia 
ventricular ao esforço, sendo implantado um CDI. A RCV consistia em treino resistido (TR) e 
treino aeróbio (TA), intercalando dias de TR+TA e TA isoladamente. No TR foram priorizados 
grandes grupos musculares, com carga enquadrada na percepção de esforço moderado (cerca 
de 60% da carga máxima). A intensidade do TA era de 70% a 85% da frequência cardíaca (FC) 
de reconhecimento da arritmia ventricular programada no CDI. Nos dias somente de TA, 
realizava 40 minutos de exercício de forma continua, com boa aderência e de maneira 
regular. Resultados: O último teste ergométrico realizado não constatou arritmia ventricular ou 
isquemia, atingindo-se 92% da FC máxima no pico do esforço. O paciente também relatou 
após esse período a melhora de suas atividades de vida diárias, conseguindo então realizar 
caminhadas longas sem a sensação de cansaço que havia apresentado em avaliação 
prévia. Conclusão: No presente relato, um programa de RCV envolvendo TR e TA, foi bem 
tolerado, a despeito do diagnóstico de SM e da presença de CDI, que muitas vezes, quando 
presentes, desencorajam a adoção de exercícios por parte da equipe assistente. 
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Introdução: A tireoide é uma glândula endócrina que exerce grande influência nas funções de 
outros órgãos do corpo. Ela é responsável pela homeostase corporal e também em secretar 
dois hormônios de grande importância no corpo humano, a tiroxina (T4) e triiodotironina (T3), 
ambos com funções no crescimento, metabolismo e desenvolvimento corporal. Sendo uma das 
principais causas de distúrbios da tireoide estão as deficiências nutricionais, sejam vitamínicas 
ou minerais. Objetivo: O objetivo deste trabalho é investigar os fatores nutricionais que 
interferem no funcionamento da tireoide. Método: Trata-se de uma revisão bibliográfica. Os 
descritores foram thyroid, hipotireoidismo, hipertireoidismo e iodo. As bases de dados 
consultadas foram MedLine-PubMed, SciElo-Lilacs e Science of Direct. Incluiu estudos 
publicados entre 2013 e 2017 nas línguas Portuguesa, Inglesa e Espanhola. Foram incluídos, 
estudos do tipo revisões bibliográficas e sistemáticas, ensaios clínicos controlados e 
randomizados caracterizados por populações adultas (18 a 60 anos) que avaliassem a relação 
entre função tireoidiana e aspectos nutricionais. Os estudos excluídos foram artigos que 
envolviam animais, gestantes, nutrizes, crianças, adolescentes e idosos. Alguns dos artigos 
incluídos foram encontrados através das referências dos achados 
anteriormente. Resultados: O iodo é um componente essencial na síntese dos hormônios 
produzidos pela tireoide, tanto a deficiência quanto o excesso podem prejudicar o 
funcionamento da glândula, além disso, a absorção de iodo pode ser reduzida na presença de 
glicosinolatos, flavonoides, tiocianatos e isoticianatos. O selênio apresenta efeito antioxidante e 
na homeostase da glândula tireoide. Dosagens em excesso pode provocar efeitos tóxicos na 
glândula, já em quantidades menores, pode levar a degradação da glândula. Estudos mostram 
que a soja apresenta um grande potencial em doenças como câncer, osteoporose e na 
redução de sintomas da menopausa, em contrapartida, o consumo da mesma está sendo 
relacionada ao aparecimento de alterações na glândula tireoide. Conclusão: O iodo é de 
grande importância para a síntese dos hormônios produzidos pela tireoide. O selênio em 
quantidades adequadas pode ser muito eficaz na homeostase da glândula. Enquanto que a 
soja, pode estar associada as disfunções da tireoide, como hipotireoidismo e hipertireoidimo. 
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FISIOTERAPIA NA FRAQUEZA MUSCULAR MOTORA E RESPIRATÓRIA DURANTE A 
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Introdução: A perda de força muscular motora e respiratória é comum em indivíduos 
saudáveis após longos períodos de inatividade física ou imobilismo. Assim entende-se que a 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para os pacientes, é um lugar desconhecido e, que traz 
uma ideia de gravidade associada com a perda que, muitas vezes, não é real. A internação na 
UTI é um momento que normalmente desencadeia estresse, tanto ao paciente e seus 
familiares quanto à equipe que ali trabalha. Objetivo: Identificar artigos que retratem os efeitos 
e as repercussões da Fisioterapia na fraqueza muscular em pacientes críticos na reabilitação e 
no tempo de permanência da internação nas UTIs. Método: Para a realização desta pesquisa 
utilizou-se uma abordagem qualitativa, método descritivo e do tipo revisão integrativa de 
literatura, nos quais serão priorizadas fontes de autores conceituados. Configura-se, portanto, 
como um tipo de revisão da literatura que reúne achados de estudos desenvolvidos mediante 
diferentes metodologias, permitindo aos revisores sintetizar resultados sem ferir a filiação 
epistemológica dos estudos empíricos incluídos. Foi realizada uma busca na literatura científica 
entre os anos de 2007 e 2016, na base de dados do sítio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 
Foram separados 19 artigos, filtrados 12 artigos e selecionados 07 artigos para a realização 
deste trabalho. Resultados: A perda de massa muscular ocorre de forma precoce, podendo 
ser verificada já na primeira semana de imobilismo, levando também a insuficiência das 
funções da musculatura respiratória. A Fisioterapia visa a melhora da qualidade de vida, sendo 
utilizada em pacientes com quadros críticos e que possui mobilidade limitada, insuficiência 
respiratória (aguda ou crônica), prevenindo a fraqueza muscular e respiratória. Diversos 
estudos concordam que a Fisioterapia em pacientes críticos traz muitos benefícios e previne 
complicações físicas e respiratórias. Os estudos feitos pelos autores pesquisados mostraram 
que a mobilização precoce em pacientes críticos melhora a força muscular motora e 
respiratória e diminui o tempo de internação. Conclusão: A fisioterapia na fraqueza muscular 
motora e respiratória adquirida em UTI tem se mostrado um recurso efetivo na reversão da 
disfunção motora e pulmonar e na prevenção de complicações. Porém, não há consenso na 
literatura sobre a técnica fisioterapêutica mais apropriadas. É muito importante a atuação do 
fisioterapeuta dentro da equipe multidisciplinar dos hospitais, como também o total 
conhecimento desses profissionais nas técnicas cirúrgicas e nos medicamentos usados pelos 
pacientes. 
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GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE SEDAÇÃO NA UNIDADE DE TERAPIA 
INTENSIVA: REVISÃO INTEGRATIVA 

VALQUÍRIA MIRANDA SILVA, LAIDILCE TELES ZATTA  
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Introdução: A sedação e analgesia são terapias farmacológicas utilizadas na assistência de 
pacientes criticamente enfermos, para proporcionar conforto e segurança. A importância do 
manejo da sedação, a escolha do sedativo, a avaliação da profundidade da sedação 
corroboram com o desfeche clínico, e a minimização dos níveis de sedação tem reduzido, 
significativamente, o tempo de internação e do uso da ventilação 
mecânica. Objetivo: Descrever e analisar o impacto da prática de sedação em pacientes 
adultos em Unidade de Terapia Intensiva. Método: Trata-se de uma revisão integrativa. A 
busca nos periódicos deu-se a partir das bases de dados disponíveis na Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS) - MEDLINE, LILACS, BDENF; por meio dos descritores: ¿Sedação¿ AND 
¿Unidade de Terapia Intensiva¿ AND ¿Cuidados de Enfermagem¿. Os critérios de inclusão 
adotados constituíram em: textos completos, disponíveis nas bases de dados entre o período 
de 2013 a 2017, nos idioma português e inglês. Os critérios de exclusão foram: trabalhos 
publicados em anais de eventos, trabalhos de conclusão de curso e artigos duplicados. 
Posteriormente, realizou-se uma análise crítica dos títulos, descritores e resumos, a qual 
permitiu identificar informações detalhadas, relevantes sobre a prática de 
sedação. Resultados: Um total de 23 artigos científicos foi selecionados, porém apenas 11 
atendiam aos critérios. Os principais estudos demostram a pouca familiaridade dos enfermeiros 
com as escalas de sedação e interrupção diária de sedação; o aumento da carga de trabalho 
dificultando a utilização das escalas (SNEYERS et al., 2017); a otimização da analgesia e a 
minimização das doses sedativas (ODDO et al., 2016); relatos de enfermeiros acerca da 
preocupação com desconforto do paciente e segurança, bem como maior instabilidade de 
trabalho de enfermagem (ROSE et al., 2015); e fatores organizacionais e contextuais, como 
tamanho da UTI, índice de pessoal são fatores que contribuem para o gerenciamento da 
sedação em UTIs europeias (EGEROD et al. 2013). Conclusão: O gerenciamento e 
monitoramento da sedação é de extrema importância nos cuidados intensivos, pois colaboram 
com o manejo da redução da agitação, ansiedade e desconforto. O enfermeiro desempenha 
um papel fundamental na avaliação dos níveis de sedação, agitação, dor e delirium, 
fortalecendo a assistência de enfermagem sistematizada, enfatizando a avaliação do estado de 
consciência e sedação do paciente gravemente enfermo. 
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LÍDERES DA FORÇA DE VENDAS DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E A LIDERANÇA DO 
FUTURO: UM ESTUDO DE CASO MÚLTIPLO DE LABORATÓRIOS DA INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA NACIONAL E INTERNACIONAL 
KAMILLA HELLEN DE SOUSA, WANESSA PAZINI ROCHA  
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Introdução: Esta pesquisa contribuirá com o desenvolvimento da liderança de força de vendas 
destes três grandes laboratórios que se destacam entre os mais competitivos da indústria 
farmacêutica nacional e internacional, de modo que possam rever suas estratégias para 
desenvolver líderes, de forma que estejam preparados para liderar no futuro e assim se 
manterem-se mais competitivas no mercado. Além de poder contribuir com futuras pesquisas a 
cerca do tema. Objetivo: Entender se os líderes da força de vendas de três grandes Indústrias 
farmacêuticas, estão aptos para o ambiente do futuro. Método: O método trata-se de uma 
pesquisa de campo, por meio de um estudo de caso múltiplo que conforme Yin (2001) são 
mais convincentes, já que para essa afirmação, tem-se como fundamento lógico a utilização de 
múltiplas fontes de evidências com a triangulação de dados. Para apoiar o estudo de caso, 
utilizou-se de pesquisas: bibliográficas objetivando auxiliar com o desenvolvimento do 
referencial teórico; descritiva com abordagem qualitativa. Os casos selecionados na pesquisa 
tratam-se de três laboratórios farmacêuticos, sendo um brasileiro, um francês e um alemão, os 
quais tiveram seus verdadeiros nomes omitidos por um critério de 
confidencialidade. Resultados: Nesta pesquisa selecionamos três laboratórios farmacêuticos, 
e elegemos um gerente de cada empresa, para analisarmos o perfil de cada um. Através de 
um questionário com 17 perguntas, sendo 16 discursivas e 1 objetiva, com a finalidade de 
identificar as habilidades existentes nos atuais gerentes, e se faltam, quais seriam as 
habilidades necessárias identificadas para que esses se tornem um líder de excelência no 
ambiente do futuro. Foi aplicado um GRID gerencial com o objetivo de identificar o perfil 
gerencial de cada líder. Conclusão: O objetivo geral deste estudo que é entender se os líderes 
da força de vendas de três grandes indústrias farmacêuticas, estão aptos a desenvolver as 
habilidades necessárias para liderar no ambiente do futuro foi atingida. Após identificar as 
habilidades existentes em cada líder, as habilidades necessárias para a liderança do futuro e o 
estilo de liderança de cada líder podemos revelar que ambos possuem muitas das habilidades 
necessárias para liderar no ambiente do futuro. 

Palavras-chave: Mudanças no ambiente de trabalho, Liderança do futuro, Gerência da força 
de Vendas. 
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MUDANÇAS NO COMPORTAMENTO ALIMENTAR DA POPULAÇÃO BRASILEIRA: UMA 
ANÁLISE DA POF 2002/2003 E 2008/2009. 

ARIANY CAROLINA GULLI TRIVELATO, CLEIA GRAZIELE LIMA DO VALLE CARDOSO, 
NÁRGELLA SILVA CARNEIRO  
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Introdução: O comportamento alimentar da população brasileira reflete alterações em seu 
perfil, como o crescimento em 7% do gasto financeiro com alimentos fora do lar. Vários fatores 
contribuem para essas mudanças como urbanização, desenvolvimento da tecnologia, 
introdução da mulher no mercado de trabalho e o acesso a produtos industrializados. Para 
conhecer e analisar o perfil alimentar da população o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) realiza a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF). Objetivo: Esta pesquisa 
tem por objetivo discutir as mudanças no consumo alimentar da população brasileira, com base 
em análises comparativas das POF 2002/2003 e 2008/2009, identificando os alimentos que 
aumentaram e diminuíram o consumo neste período, em paralelo com o gasto com refeições 
fora do lar. Método: Trata-se de uma análise documental. Os dados foram obtidos nos 
relatórios divulgados pelo IBGE nas POFs 2002-2003/ 2008-2009. Optou-se por utilizar os 
dados referentes ao consumo de alguns alimentos ou grupos de alimentos que foram 
pesquisados em ambas as POF, excluindo os alimentos ou grupos que foram analisados 
somente em uma das pesquisas impedindo a comparação. Sendo assim, foram comparados os 
consumos de arroz, feijão e leguminosas, carnes, ovos, refrigerantes, refeições prontas e 
misturas industrializadas, leite, queijo, óleos e gordura, bebidas alcoólicas e oleaginosas. 
Também foi realizada uma análise da desigualdade social por meio da distribuição do 
Rendimento Familiar Per Capta (RFPC). Resultados: Os resultados apontaram uma 
diminuição da desigualdade de distribuição do RFPC, o que pode representar um bom sinal de 
melhoria de condições sociais. Com relação ao perfil de consumo alimentar, identificou-se um 
crescimento no consumo de alimentos ricos em açúcares, sódio, gorduras e alimentos prontos, 
tanto em famílias que residem em situação urbana quanto rural. O refrigerante teve um 
aumento de 23% no seu consumo, os óleos e gorduras aumentaram o consumo em 24,6% e 
as refeições prontas cresceram 25,6%. Também foi observado um aumento de 7% (de 24% em 
2002-2003 para 31% em 2008-2009) na incidência de consumo de alimentos fora do domicílio 
no Brasil. Conclusão: O padrão alimentar mudou, as pessoas possuem menos tempo para 
realizar refeições em casa com a família. Observa-se que refeições prontas, ricas em açúcar, 
sódio e gorduras estão sendo introduzidas no cardápio das populações e seu alto consumo 
está associado ao crescimento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis como obesidade, 
hipertensão e diabetes. Faz-se necessário realizar interferências educativas que diminuam os 
erros alimentares e melhorem a qualidade de vida da população. 
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O CUIDAR DO ENFERMEIRO FRENTE AO PACIENTE COM SUSPEITA DE INFARTO 
AGUDO DO MIOCÁRDIO NO PRONTO SOCORRO 

WENNISBER MAIKO DO PRADO, WENNISBER MAIKO DO PRADO  
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Introdução: O Infarto agudo do miocárdio (IAM) é a necrose de uma amostra do músculo 
cardíaco causado pela interrupção de fluxo sanguíneo nas artérias coronárias que nutrem o 
coração. No Brasil o que se vê é uma contagem desconhecida referente ao número de infartos, 
existe uma estimativa anual de que ocorrem cerca de 400 mil casos de infarto por 
ano. Objetivo: Quais são as principais causas da IAM e quais os cuidados de enfermagem 
para estes clientes no pronto socorro. Método: Trata-se de um estudo do tipo revisão 
bibliográfica descritiva e retrospectiva com análise sistematizada e qualitativa. O estudo 
bibliográfico se baseia em leituras estruturadas obtidos de livros e artigos científicos 
provenientes de bibliotecas e convencionais e virtuais. O estudo descritivo-exploratório visa à 
aproximação e familiaridade com o fenômeno-objeto da pesquisa, descrição de suas 
características, criação de hipóteses e apontamentos, e estabelecimento de relações entre as 
variáveis estudadas no fenômeno (MINAYO, 2007; MARCONI; LAKATOS, 
1986). Resultados: Com o levantamento bibliográfico realizado na base de dados Lilacs, 
Medline, BDENF, por meio dos descritores mencionados, foi localizado 15 artigos. Destes 
foram excluídos os textos duplicados, aqueles com texto em inglês os que não não tinham 
texto completo disponível, e que não completavam a questão norteadora da pesquisa, sendo 
selecionados 15 artigos. A partir da leitura analítica dos artigos foram considerados legíveis 10, 
que possuíam uma maior aproximação com a temática abordada nas bases de dados 
pesquisadas. Conclusão: Diante do exposto, é apresentado neste estudo, as atribuições que a 
equipe de enfermagem pode proporcionar aos pacientes com IAM, que é a identificação 
precoce de um possível infarto e aceleração do atendimento, diminuindo o tempo de sofrimento 
do músculo cardíaco, e realizando programas a comunidade que visem detectar os sinais e 
sintomas de um paciente que está enfartando. 
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O DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DE CENTRO CIRÚRGICO FRENTE AOS 
INDICADORES DE QUALIDADE 
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Introdução: Os indicadores são uma ferramenta de gestão que possibilita quantificar ou 
qualificar, como sinalizadores da realidade. Atualmente existem diversos tipos de indicadores, 
de eficiência, eficácia, capacidade, produtividade, lucratividade, rentabilidade, efetividade e os 
indicadores de qualidade.VERAZ et al., 2016 descreve indicadores de qualidade como uma 
ferramenta de gestão para quantificar, um guia que possibilita monitorar e avaliar os cuidados 
providos ao paciente. Objetivo: Este estudo tem como objetivo através da revisão literária 
relacionar os indicadores de qualidade ao desempenho dos profissionais de centro cirúrgico, 
conceituando indicadores e evidenciando a importância da atuação destes profissionais dentro 
dos indicadores de qualidade. Método: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura com 
busca avançada na Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências em Saúde (LlLACS), 
pesquisados na língua portuguesa, dentro dos últimos cinco anos (2013 a 2018) que 
abordassem o tema de estudo. Após leitura exploratória e seleção do material, realizou-se a 
leitura interpretativa com a busca mais ampla de resultados, ressalvando as ideias principais e 
os dados mais importantes. Resultados: O resultado demostra que mesmo a qualidade sendo 
um assunto a muito tempo evidenciado dentro da assistência em saúde, os estudos sobre a 
utilização e a implementação dos indicadores de qualidade ainda são muito recentes. Estes 
também destacam a importância dos indicadores de qualidade como auxiliar no processo de 
tomada de decisão. Conclusão: O centro cirúrgico constitui uma das áreas mais complexas do 
ambiente hospitalar, exigindo uma equipe treinada e competente, os indicadores de qualidade 
sinalizam as falhas e os pontos positivos contribuindo para o processo de tomada de decisão e 
gerenciamento de conflitos, trazendo inúmeros benefícios tanto para a instituição como a 
equipe que ali atuam. 
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O ENFERMEIRO E O CUIDAR HUMANIZADO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI): 
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Introdução: A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é o setor designado a pacientes gravemente 
enfermos que requerem monitorização contínua e cuidados intensivos, englobando o 
diagnóstico de sua condição e avaliação dos cuidados específicos de enfermagem. Questiona-
se como tem sido a concepção do enfermeiro em publicações acerca da humanização na 
assistência de enfermagem em UTI? Busca-se entendimento sobre o cuidado humanizado e 
elaboração de estratégias que consolidem essas práticas. Objetivo: Descrever sobre as 
concepções do enfermeiro no cuidar humanizado em Unidade de Terapia Intensiva e possíveis 
estratégias voltadas para ações humanizadas de enfermagem no olhar do enfermeiro, 
publicados nos períodos de 2010 a 2018. Método: Trata-se de um estudo de revisão 
integrativa. A seleção do material pesquisado foi feita a partir de buscas nos periódicos de 
enfermagem disponíveis, online, indexados no SciELO. Como critério de inclusão: artigos em 
português de 2010 a 2018, disponíveis em português. Os critérios de exclusão foram: trabalhos 
de conclusão de curso, trabalhos publicados em Anais de Eventos e trabalhos que abordavam 
sobre Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Foram identificados descritores listados na 
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) / Descritores em Ciência da Saúde (DECS) para pesquisa 
nas revistas de enfermagem disponíveis virtualmente. Sendo eles: enfermagem AND unidade 
de terapia intensiva AND humanização AND Operador Booelano. Resultados: Os artigos 
utilizados foram publicados em sua maioria por enfermeiros, acadêmicos, mestres e doutores 
em enfermagem, sendo somente um publicado pela categoria de fisioterapia. Os periódicos 
que maior de destacaram com o maior número de publicações foram a Revista Brasileira de 
Enfermagem (REBEN) e a Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN). Todos os artigos foram 
publicados no Brasil e disponíveis em português. A análise dos dados foi feita após múltiplas 
leituras e interpretada de acordo com a análise de conteúdo surgindo, assim, a categoria: O 
enfermeiro no cuidar humanizado em Unidade de Terapia Intensiva e estratégias voltadas para 
ações humanizadas de enfermagem. Conclusão: O estudo possibilitou contatar que o 
profissional conhece os princípios da profissão e a PNH, mas ela não tem sido aplicada de 
forma eficiente, implicando em uma assistência tecnicista e pouco humanizada. Contudo, 
percebe-se que a implantação de práticas humanizadas ainda tem sido pouco discutida, mas 
essa carência pode ser minimizada desenvolvendo atividades de educação permanente que 
fomente a participação dos trabalhadores na construção desse ambiente e não meros 
expectadores nesse processo. 
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O PAPEL DO ENFERMEIRO FRENTE AS EMERGÊNCIAS OBSTÉTRICAS: ESTUDO DE 
REVISÃO A RESPEITO DA PRÉ-ECLÂMPSIA 

ROSANA DE OLIVEIRA FERNANDES, MARISLEI ESPÍNDULA BRASILEIRO  
XIII Mostra de Produção Científica da Pós-Graduação Lato Sensu 

Introdução: A gestação segundo o Ministério da Saúde é um fenômeno fisiológico para a 
maioria das mulheres, sendo em sua maioria sem intercorrências, chamadas de gestação de 
baixo risco. No entanto uma parcela desenvolve complicações durante a gestação, levando em 
alguns casos sequelas para o binômio mãe-feto, chamadas de gestação de alto 
risco. Objetivo: Identificar o papel do enfermeiro frente a uma emergência obstétrica 
relacionada à pré-eclâmpsia para uma melhor assistência de enfermagem. Método: A revisão 
integrativa foi eleita como método para alcançar o objetivo do estudo. Foram coletados 36 
artigos dos quais foram selecionados 8 que descrevem conceitos e assistência a gestante com 
pré-eclâmpsia; artigos publicados de 2014 a 2017; artigos publicados em português. Critérios 
de exclusão: foram excluídos 28 artigos, sendo 8 artigos em inglês, 08 artigos de repetição e 
12 artigos por não responder os objetivos.Para seleção dos artigos foi utilizado as bases de 
dados SCIELO e LILACS. Resultados: Os artigos selecionados, ressalta-se a importância de 
uma assistência de enfermagem eficaz com identificação precoce da pré-eclâmpsia para um 
atendimento ágil, onde não ocorram complicações para o binômio mãe-filho, se atentando para 
a pressão arterial, edema, queixas das pacientes e a ausculta dos batimentos cardíacos fetais. 
Para amenizar os sinais e sintomas da P.E, o enfermeiro tem como conduta, administração de 
analgésicos para diminuir a dor e anti-hipertensivos para diminuição da pressão arterial, 
avaliando com rigor sua eficácia. Implementar quando possível, medidas não farmacológicas 
para alívio da dor, como: posição confortável, massagens relaxantes e toques 
terapêuticos. Conclusão: O objetivo deste estudo foi identificar o papel do enfermeiro frente a 
uma emergência obstétrica relacionada à pré-eclâmpsia. Após a análise dos artigos foi possível 
concluir que, o estudo possibilitou o aprimoramento do conhecimento referente aos cuidados 
de enfermagem específicos a mulheres com pré-eclâmpsia, sendo estes capazes de diminuir 
complicações e taxas de mortalidade. 
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OS BENEFÍCIOS DO REEQUILÍBRIO TÓRACOABDOMINAL (RTA) COM INTERVENÇÃO 
PRECOCE EM PEDIATRIA E NEONATOLOGIA NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

(UTI) 
JORDANA ARANTES RODRIGUES VIANA, GIULLIANO GARDENGHI  

XIII Mostra de Produção Científica da Pós-Graduação Lato Sensu 

Introdução: O método de Reequilíbrio Tóracoabdominal (RTA) abrange um grupo de técnicas 
e manuseios dinâmicos que objetivam incentivar a ventilação pulmonar através do sinergismo 
muscular com a reorganização funcional dos músculos da caixa torácica, favorecendo a 
remoção de secreção pulmonar e de vias aéreas superiores, restabelecendo o padrão 
respiratório fisiológico dos pacientes. Objetivo: Avaliar e discutir acerca dos benefícios do 
método RTA como recurso de intervenção precoce na neonatologia internados em 
UTI. Método: Foi realizada uma revisão sistemática de ensaios clínicos, randomizados ou não, 
sobre os benefícios do Reequilíbrio Tóracoabdominal como intervenção precoce, onde foram 
captados 17 artigos publicados entre os anos de 2000 a 2018, nas bases de dados BIREME, 
COCHRANE, SCIELO, MEDLINE e LILACS, destes foram selecionados 5 para confrontação de 
resultados. Resultados: Com base nos artigos das bases confrontados para apresentação de 
resultados, o método apresenta-se eficiente quando considerado a melhora da biomecânica 
ventilatória, melhora do padrão respiratória, melhora da SpO2, redução da Frequência 
Respiratória e desconforto respiratório. Conclusão: Podemos concluir que o método de 
Reequilíbrio Toracoabdominal é de grande relevância para a reabilitação intensiva na 
neonatologia, tendo efeitos benéficos positivos como intervenção precoce em neonatos 
internados na UTI, pois melhora a ventilação pulmonar, a capacidade pulmonar, reduz a 
frequência respiratória e cardíaca, favorece a remoção de secreção por meio da reorganização 
e sinergismo da musculatura respiratória, otimizando assim a saturação e atividades 
funcionais. 
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PERFIL NUTRICIONAL E PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS EM PESSOAS COM 
DEPRESSÃO 

WÉRICA LEONEL DA PAZ, DANIELA CANUTO FERNANDES ALMEIDA  
XIII Mostra de Produção Científica da Pós-Graduação Lato Sensu 

Introdução: O número de indivíduos doentes em depressão está crescendo muito e se 
tornando uma das mais importantes preocupações na área da saúde. À reeducação alimentar 
e estilo de vida, têm efeito positivo e comprovado na qualidade de vida. A adoção de hábitos 
alimentares saudáveis e atividade física constante aumentam as chances de longevidade livre 
de doenças coronarianas, derrames e diabetes mellitus, oportunizando uma melhor qualidade 
de vida. Objetivo: Revisar os benefícios e as influencia da atividade física e da avaliação 
nutricional em pacientes com depressão. Método: O presente estudo caracteriza-se em uma 
revisão bibliográfica entre 2005 a 2015. Tendo como base de dados : LILACS, SCIELO, 
PERÍODICOS CAPS e MEDLINE. As palavras chaves encontradas foram : nutrição, depressão 
e exercícios físico. Foram encontrados 20 artigos no total da pesquisa mais para as coletas de 
dado foram utilizados somente 4 artigos. Os critérios de inclusão foram artigos com base de 
dados científicos e escritos em português e os excluídos foram artigos sem base de dados 
cientificas e artigos escritos em demais línguas. Resultados: Maiores níveis de stress e 
ansiedade relacionavam-se com menor ingestão de frutas; maiores níveis de ansiedade 
relacionavam-se com menor ingestão de tomate e de proteínas; maiores níveis relacionavam-
se com menor ingestão de carnes brancas, na ingestão inadequada de proteínas e frutos ricos 
em glicídios importantes para regular os níveis de serotonina, possivelmente estarão 
contribuindo para o quadro de depressão, e o menor consumo de carnes brancas ricas em 
lipídios monoinsaturados, importantes no controle de peso podem contribuir para o aumento do 
IMC. Considera que alimentação adequada, atividades físicas contribuem para amenizar o 
quadro depressivo. Conclusão: O mal hábito alimentar e o sedentarismos dos pacientes com 
depressão eleva o nível de estresse e ansiedade . Sendo assim aqueles pacientes que 
mudaram os hábitos alimentares, aumentando o consumo de frutas, verduras e proteínas . 
Obtiveram uma melhora no nível de estresse e diminuirão o nível de ansiedade. Portanto é 
necessário que mais pesquisas sejam realizadas para que possamos ter mais eficacia nestes 
resultados . 
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PREENCHEDORES ESTÉTICOS FACIAIS E SUAS INTERCORRÊNCIAS: PERSPECTIVAS 
ANATÔMICAS 

DELCIDES FERREIRA DE PAULA JUNIOR, DELCIDES FERREIRA DE PAULA JUNIOR, 
FERNANDA MENDES DE PAULA, CAROLINA MENDES DE PAULA  
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Introdução: Os preenchedores injetáveis faciais são amplamente utilizados no 
Rejuvenescimento facial. Embora eles sejam menos invasivos que as modalidades cirúrgicas 
tradicionais, ainda sim, carregam riscos transitórios, bem como complicações permanentes. O 
preenchedores mais usados são a gordura autóloga, colágeno, hidroxiapatita de cálcio, 
polimetilmetracrilato e o ácido hialurónico. Como esse é o material mais usado para essa 
finalidade em todo o mundo, ele vai ser o objeto do nosso estudo Objetivo: 1-estudar as 
intercorrências originadas através do uso desse material 2-discutir a importância de manobras 
preventivas antes e durante a introdução da substância. 3-avaliar a importância do 
conhecimento sólido da anatomia como meio preventivo de possíveis 
intercorrências. Método: Trata-se de um estudo de revisão da literatura onde foram utilizadas 
as bases de dado, Medline, Pumed e Lilacs e como critério de inclusão, foram utilizados os 
artigos de 2015 a 2018 escritos na língua inglesa. As palavras-chave utilizadas foram: Facial 
fillers, Hyaluronic acid, Complications, Granulomas, Necrosis, Brindness. Foram encontrados 
trinta e cinco artigos relativos e selecionados quinze artigos que envolviam de forma mais 
consistente o objetivos desse trabalho. Resultados: Nos quinze artigos foram encontrados 
citações às possíveis complicações como, eritrema, granuloma, necroses, perda parcial ou 
total uni ou bilateral visão. E um artigo cita o extravasamento intracraniano do preenchedor 
estético. Sete artigos discutiram os fatores preventivos como a utilização de cânulas ao invés 
de agulhas, a dispensação no movimento de recuo da seringa e a redução da força utilizada no 
momento da pressão sobre o embolo da seringa durante a colocação do produto na face do 
indivíduo. Onze artigos ressaltaram a importância do conhecimento anatômico para realização 
do procedimento Conclusão: O profissional precisa estar bem preparado para a realização 
desse procedimento em outras pessoas. A boa formação é a principal arma para se minimizar 
as complicações. Não se deve menosprezar os riscos e banalizar o uso e a indicações desses 
materiais. Dentre tantos saberes importantes, o conhecimento anatômico é fundamental para 
redução das intercorrências geradas no preenchimentos estéticos faciais. 
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PRINCIPAIS FATORES ASSOCIADOS AO DESMAME PRECOCE: REVISÃO INTEGRATIVA 
POLLYANA FERREIRA ALVES PASCHOAL, LAIDILCE TELES ZATTA  
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Introdução: Desmame precoce é o abandono, total ou parcial, do aleitamento materno antes 
dos seis meses de vida. O baixo índice de aleitamento materno constitui um sério problema de 
saúde pública, essa baixa aderência pode ser explicado por fatores como: falta de 
conhecimento benefícios do leite materno, crenças relacionadas, baixa escolaridade e idade 
materna, parto cesáreo, falta pré-natal, influência familiar e indisponibilidade dos profissionais 
de saúde para orientar o início e manutenção aleitamento. Objetivo: Identificar, através de 
revisão bibliográfica, quais são os principais fatores que levam a ocorrência do desmame 
precoce. Método: O estudo segue os moldes de uma pesquisa bibliográfica, pois foi 
desenvolvida com base em material já elaborado, principalmente livros e artigos. Com análise 
integrativa sintetizando os resultados obtidos em pesquisas, fornecendo informações amplas 
sobre o desmame precoce. Resultados: O objetivo do estudo foi alcançado, pois através da 
bibliografia pesquisada identificou-se fatores de ordem física, psicológica e social como 
influenciadores no desmame precoce (BATISTA et al., 2011). Sendo as principais causas falta 
de orientação e preparo da mulher, não realização do contato pele a pele ou contato precoce, 
mal posicionamento no momento amamentação, falta de capacitação dos profissionais de 
saúde. Através do estudo percebeu-se também que condutas e ações podem ser 
desenvolvidas para evitar o desmame precoce, dentre essas condutas temos o preparo da 
mulher e familiares no pré-natal, protocolos efetivos nas instituições, condições de trabalho, 
capacitação e empenho dos profissionais (CATARUCCI et al., 2008). Conclusão: Conclui-se 
que a falta de informações, despreparo e desinteresse do profissional de saúde, falha no 
sistema de saúde, são fatores determinantes para ocorrência do desmame precoce. Percebeu-
se que existe a necessidade de estudos abrangentes que informe a gestante/puérpera sobre 
benefícios amamentação, melhor preparo e capacitação dos profissionais de saúde, bem como 
a criação de programas que conduzam a mulher a ter vontade e prazer em amamentar. 
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REGIONALISMO PRESENTE NOS CARDÁPIOS NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO 
DE CAMPINORTE - GOIÁS 

EDUARDO POLICÁRIO BORGES GUIMARÃES, CLEIA GRAZIELE LIMA DO VALLE 
CARDOSO  
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Introdução: Com o surgimento de estudos que evidenciavam a desnutrição e a fome, surgiu a 
Campanha Nacional de Merenda Escolar (CNAE), o que seria o início para o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que em suas diretrizes destacam a acessibilidade 
aos alimentos saudáveis e a alimentação adequada, respeitando o regionalismo e os hábitos 
culturais, através da aquisição da agricultura familiar. Sendo o nutricionista responsável técnico 
pela execução do programa e de suas diretrizes. Objetivo: O estudo tem como objetivo 
evidenciar o regionalismo presente nos cardápios ofertados aos alunados do município de 
Campinorte ¿ Go, Compreender e conhecer a cultura e regionalismo do Norte do Estado de 
Goiás e entender a importância do nutricionista no PNAE. Método: O estudo é uma analise 
documental dos cardápios ofertados pela rede municipal de ensino nos anos de 2016 e 2017, 
trata-se de um estudo transversal, não experimental de natureza quali-quantitativa. Foram 
analisadas 375 preparações, dessas, cinco foram selecionadas como preparações regionais e 
foram tabelas em percentil através de estatísticas simples e submetidas a análise na 
ferramenta de avaliação de qualidade fornecida pelo FNDE: Índice de Qualidade da 
Coordenação de Segurança Alimentar Nutricional ¿ IQ COSAN. Resultados: Após a leitura 
exploratória dos cardápios identificou-se que, das 375 preparações ofertadas aos alunados do 
município, 96 preparações se inseriam nos critérios regionais e culturais do Estado, sendo que 
este numero representa o percentil de 25,6% das preparações. Segundo o IQ COSAN os 
cardápios estão inadequados à sociobiodiversidade cultural por atingir pontuação menor que 
76 pontos, já que apresentou pontuação igual a 12. Apesar de haver aquisição de gêneros 
alimentícios oriundos da agricultura familiar, a presença destes alimentos nos cardápios nem 
sempre caracteriza a preparação como sendo regional. Conclusão: Conclui-se que o 
nutricionista é o profissional qualificado para cumprimento das diretrizes do programa PNAE, 
porém ainda conta com uma escassez de conteúdo e estudos que remetem ao tema 
regionalismo e preparações regionais. Sugere-se uma melhor análise dos cardápios, apoio ao 
nutricionista quanto a educação nutricional e alimentar aos alunados no que se refere ao 
regionalismo e investigação de uma possível transição alimentar dos estudantes. 
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SUPORTE BÁSICO DE VIDA: A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO DE PRIMEIROS 
SOCORROS À POPULAÇÃO LEIGA 

LETÍCIA TIAGO CAMPOS, LAERCIO OLIVEIRA NEVES  
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Introdução: O presente trabalho evidencia a importância do treinamento de Primeiros Socorros 
à População Leiga. A projeção de incidência de Parada Cardiorrespiratória - PCR- em 
ambiente pré-hospitalar aponta 95/100.00 habitantes com uma contagem absoluta de 181.196 
casos em território nacional (ANDRADE 2017). A simples atuação de pessoas que não 
possuem formação na área da saúde mas são capazes de reconhecer rapidamente uma PCR 
e chamar por socorro especializado previne mortalidade e reduz agravos. Objetivo: Evidenciar 
a importância do treinamento de Primeiros Socorros à População Leiga; Caracterizar e 
diferenciar urgência de emergência; Elencar as características e diferenciações dos Suporte 
Básico e Avançado de Vida; Apresentar as principais técnicas de manejo utilizadas para os 
Primeiros Socorros. Método: Trata-se de uma revisão literária com análise integrativa , a partir 
de pesquisas nas bases de dados eletrônicas Bireme, Lilacs, Scielo, protocolos vigentes, 
resitas e livros que tratam acerca da importância do treinamento de Primeiros Socorros à 
população leiga. A coleta de dados acorreu por meio da escolha das literaturas, em seguida 
leitura e coleta dos textos de maior relevância. Como critério de inclusão foram consideradas 
artigos que abordaram a temática "Suporte Básico de Vida", "Enfermagem", 
"Urgência/Emergência", "Capacitação", "População Leiga", indexadas nas bases de dados e 
demais fontes citadas acima, publicadas em 2008 e 2018. Foram exclusas obras que não 
atenderam os requisitos propostos na temática. Resultados: Um dos métodos de ensino 
utilizado para a capacitação de leigos é a Aprendizagem Baseada em Problemas, em que a 
comunidade lida com problemas previamente elaborados. Acredita-se que esta prática 
educativa baseada em problemas em RCP/SBV estimula a adotarem um papel ativo na 
construção da sua própria aprendizagem. (SARDO;DAL SASSO,2008). Os estudos mostram 
que os cursos teóricos-práticos apresentam melhores resultados, pois oferecem maio retorno 
quanto à retenção de conhecimento e habilidades, ao contrário do que se observa nos cursos 
no foco somente teórico. (CASTRO;SANTOS,2012). Conclusão: É necessário capacitação 
com treinamento teórico e prático, incluindo aspectos relacionados à importância e aos 
protocolos preconizados. A participação da população leiga no atendimento pré-hospitalar 
configura-se de suma importância, uma vez que grande parte dos acidentes e incidentes 
ocorrem em ambientes extra-hospitalar. Vale ressaltar que a capacitação da população leiga e 
avaliação dos riscos em situação de emergência contribui de forma significativa para redução 
de agravos e mortalidade. 
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A CONTRIBUIÇÃO DO ENFERMEIRO NA IDENTIFICAÇÃO DA SÍNDROME DE 
MÜNCHAUSEN POR PROCURAÇÃO 

KHAWANY RHAYANE FONTENELE LIMA, PRISCILLA DOS SANTOS JUNQUEIRA NUNES, 
NARA RÚBIA BATISTA DE SOUZA, XISTO SENA PASSOS  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: A síndrome de Münchausen por Procuração (SMP) é uma forma especifica de 
abuso infantil, onde o responsável fabula histórias sobre uma criança que está sob o seu 
cuidado e alimenta as histórias produzindo ou induzindo sintomatologias. Sendo assim o papel 
do enfermeiro frente a síndrome consiste em saber distinguir uma sintomatologia facciosa de 
uma sintomatologia verídica, evitando a realização de procedimentos desnecessários que 
comprometam sua estrutura fisiológica, física e psicológica. Objetivo: Levantar a contribuição 
do enfermeiro na identificação da SMP, descrever o que significa a síndrome, oferecer 
subsídios ao enfermeiro para identificar sinais e sintomas, determinar o papel do enfermeiro 
mediante a síndrome e identificar as complicações geradas pela SMP. Método: Trata-se de 
uma revisão integrativa da literatura, foram analisados 89 artigos na íntegra, selecionando 21 
artigos para compor a amostra do estudo, nos idiomas inglês, português e espanhol, 
acessados por meio das bases de dados BVS, SciElo, PubMed e CAPES. Utilizando-se o 
agrupamento dos seguintes descritores: síndrome de münchausen, síndrome de münchausen 
por procuração, violência, enfermagem, síndrome de münchausen por procuración, síndrome 
de münchausen, maltrato a los niños, enfermeria, e no Medical Subject Headings (MeSH) os 
descriptors: münchausen syndrome, münchausen syndrome by proxy, child abuse, 
nursing. Resultados: A distribuição dos artigos referente ao seu idioma de publicação teve 
prevalência em artigos publicados em inglês (76%). Foi realizado uma comparação entre seus 
continentes, dez artigos (47%) tem origem na América, oito (38%) na Europa, um (5%) na 
África, um (5%) na Ásia e um (5%) euro-asiático, o índice baixo de artigos no continente 
africano, asiático e euro-asiático e ausência de artigos na Oceania corrobora sobre a 
importância de publicação acerca da temática SMP. A incidência da SMP é de 
aproximadamente 0,5 a 2,0 por 100.000 crianças menores de16 anos, tendo uma mortalidade 
geral de 6% a 9%. As mães são as agressoras mais comuns, 14% a 30% dos perpetradores 
possuem graduação em enfermagem. Conclusão: A pesquisa mostrou que estudos novos 
devem ser realizados nesta temática, pois a SMP é de difícil diagnóstico. Sendo assim o 
enfermeiro deve realizar a consulta de enfermagem para garantir segurança a vitima, ou seja, é 
importante o enfermeiro ter subsídios para a identificação da SMP, realização do diagnóstico e 
evitar que ocorra a realização de procedimentos invasivos que comprometam a estrutura 
fisiológica da criança levando a uma morbidade ou até mesmo a mortalidade infantil. 
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A CRIAÇÃO DO CORREDOR BIOCEÂNICO E SEUS IMPACTOS NO COMERCIO LOCAL 
DIANTE DO CONTEXTO DE INSERÇÃO DOS PAISES DO CONTINENTE SULAMERICANO 
RAFAEL BARROS SANTANA, ADRIANO PIRES DE ALMEIDA, AMANDA OLIVEIRA SILVA  
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Introdução: O corredor bioceânico foi criado com o intuito de garantir a saída para do Brasil 
para o pacifico em ligação ao Estado da China, para tal, essa trama quer ligar os dois Oceanos 
que cobre o continente Sul Americano, o Pacífico ao Leste e o Atlântico ao Oeste. Silva (2018) 
afirma que "o Corredor Bi oceânico habita o imaginário dos países membros do MERCOSUL 
desde 1996 e faz parte de um programa conjunto (IIRSA)". Objetivo: O desenvolvimento, tanto 
na visão micro e macro regional, em áreas da agropecuária, como exemplo na olivicultura e 
vinicultura, até mesmo desenvolvimento industrial, nas áreas ferroviárias e rodoviárias, 
trabalhando com níveis subnacionais, nacionais e mesmo transnacionais. Método: Análise 
histórico da América Latina e o desenvolvimento desta região para a construção do Corredor 
Bioceânico, além de um estudo de caso prático de integração entre os países, Ademais, 
faremos uma análise do benefícios para o comércio, comunicação e modernização da indústria 
latino americana. Resultados: A conclusão deste projeto só poderá sair do papel se a Bolívia 
deixa de lado essa rivalidade histórica com o Chile e a partir dai, pensa de maneiras mais 
obvias, a realização deste projeto ao ponto de alavancar o comercio sul americano entre os 
países do Eixo de Capricórnio. Conclusão: Portanto, o corredor bi oceânico possibilita uma 
livre circulação de mercadoria mediante aos dois oceanos que banha o continente sul 
americano, o Atlântico e o Pacífico, afim de ligar de fato, o Brasil a China, diminuindo a rota 
marítima entre os dois países. 
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A DEMOCRACIA BOLIVIANA SOB PERSPECTIVA DAS MISSÕES ELEITORAIS E O 
PLEBISCITO DE 2016 

LARA CAROLINA CARVALHO DE SOUZA, DANILLO ALARCON, RAFAELA ALVES DO 
PRADO REIS, LUCIANA CARVALHO GARCIA OLIVEIRA, WITTOR PEREIRA LOPES  
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Introdução: O presente artigo tratará da conjuntura boliviana durante o governo de Evo 
Morales, que teve início em 2006 e se estende até os dias atuais, e sua trajetória até o 
plebiscito de 2016, sob perspectiva das missões eleitorais realizadas pela UNASUL no país. 
Por fim, o estudo analisará a influência do governo venezuelano na Bolívia. Objetivo: Analisar 
o resultado do plebiscito de 2016 na Bolívia, e seus impactos, a partir da análise das missões 
eleitorais executadas pela UNASUL. Método: Realizar um estudo de caso acerca do plebiscito 
de 2016, com dados expostos da votação, divulgadas por relatórios da UNASUL e do governo 
boliviano. Interpretar os princípios democráticos adotados pela UNASUL que correspondem ao 
período. Resultados: A análise feita a partir do resultado do plebiscito de 2016 mostra o 
descontentamento da população boliviana em relação a Evo Morales, além da importância de 
missões eleitorais e de processos de integração como a UNASUL, para melhoria de índices 
democráticos. Conclusão: O estudo possibilitou compreender o cenário político boliviano 
durante o mandato de Evo Morales e como o mesmo teve consequência a realização do 
plebiscito de 2016, além de analisar os impactos do resultado deste. Também pode-se 
perceber a importância de instituições como a UNASUL na manutenção da democracia. 
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A EFICÁCIA DE UMA DIETA RESTRITIVA ALIADA A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS. 
SIDNEI SANCHES NASCIMENTO DA SILVA, YARA CRISTINA MARTINS MONTEIRO, 

SIDNEI SANCHES NASCIMENTO DA SILVA  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O mundo tem evoluído dia após dia, trazendo consigo várias mudanças. Tais 
mudanças tem proporcionado comodidades às pessoas, o que nem sempre deve ser encarado 
como algo bom, pois, em função dessas, e a falta de tempo para o preparo de comidas "de 
verdade", há cada vez mais uma aderência por comidas rápidas, e consequentemente o 
aumento da densidade corporal. Todos esses fatores, tem induzido as pessoas a buscarem 
formas de emagrecimento rápido, com dietas restritivas. Objetivo: Avaliar a eficácia de uma 
dieta restritiva por um período de 30 dias, associada à prática de exercício físico. Método: O 
estudo contou com uma amostra de 36 indivíduos, com uma média de idade de 29,76±7,56, os 
quais foram submetidos à uma dieta restritiva por um período de trinta dias, e com um treino 
específico para o objetivo individual, que deveria ser executado 3x/semana. Durante todo o 
período proposto, os participantes tiveram que restringir, qualquer tipo de alimento cujo fonte 
de nutriente fosse carboidrato. Foram feitas duas avaliações: uma antes e outra depois do 
tempo proposto, e as avaliações contaram além dos dados de uma balança de bioimpedância, 
com algumas mensurações antropométricas, como a altura. Os dados foram lançados e 
tratados no Microsoft Office Excel 2016, com supressão de qualquer dado que remetesse a 
identidade do indivíduo. Resultados: Como resultados é possível dizer que, houve redução na 
média do peso, do IMC, no percentual de gordura, na idade metabólica, e na gordura visceral. 
Em contrapartida, o percentual de músculo e metabolismo (tmb) aumentaram de forma eficaz, 
o que é considerado positivo, pois, o aumento do músculo incide no aumento da proteção da 
estrutura óssea, e a taxa metabólica basal é o que dita a nutrição durante a prática de exercício 
físico. Conclusão: Diante dos resultados apresentados, conclui-se que, dietas restritivas 
podem ser eficaz. O que vai definir essa eficácia é, o momento que o(a) nutricionista vai 
prescrever a dieta, e a necessidade do choque que, o profissional quer dar no paciente. Vale 
ressaltar que, a dieta e a prática de exercício devem sempre andar em congruência. 
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A ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA FRENTE AO PACIENTE COM 
MICROCEFALIA: REVISÃO NARRATIVA 

ISABELA DE PAULA MARTINS, LARISSA SILVA MAGALHAES, MARINA ROSA MENEGON, 
KARINNE SANTOS SOARES, EDUARDA LORRAINE FARIA SILVA  
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Introdução: A microcefalia consiste em uma má formação congênita, na qual o cérebro não se 
desenvolve de maneira adequada, deste modo o recém-nascido apresenta o perímetro cefálico 
inferior. A má formação pode ser oriunda de uma infecção bacteriana, viral, por radiação e/ou 
substâncias químicas. Frente ao evidenciado, destaca-se a importância da assistência da 
equipe de enfermagem com foco nos preceitos da atenção primária à 
saúde. Objetivo: Sintetizar o panorama das publicações sobre a atuação da Enfermagem 
frente ao paciente com microcefalia. Método: Trata-se de uma revisão narrativa foram 
incluídos artigos nacionais e internacionais indexados às bases de dados Public Medline 
(PubMed) e Periódicos Capes, no período de 2014 a 2018. Para a seleção dos artigos foi 
utilizada a seguinte combinação de descritores: "Nursing",  "Microcephaly", "Zika vírus", 
utilizando o operador boleano AND. Resultados: Foram identificadas 135 publicações, após a 
leitura criteriosa de títulos, resumos e introduções, incluiu-se 6 artigos neste estudo. A partir da 
análise dos estudos incluídos na presente revisão, identificou-se que a assistência de 
enfermagem à criança com microcefalia na atenção primária é de extrema importância para 
promoção do crescimento e desenvolvimento adequado da criança. Essa assistência pode 
ocorrer no contexto da consulta de puericultura, no qual o enfermeiro deve atentar-se a assistir 
não apenas a criança, mas também a família, com objetivo de alcançar uma integração dessa 
criança junto ao seio familiar e comunidade. Conclusão: Foi possível concluir que o papel do 
profissional enfermeiro no cenário do atendimento à criança com microcefalia está centralizado 
na consulta de crescimento e desenvolvimento, avaliando aspectos como o desenvolvimento 
cognitivo da criança, estado neurológico, perímetro cefálico, reflexos, e ainda, momento para 
abordagem educativa junto à família no que diz respeito aos cuidados com a criança. 
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A FILOSOFIA NO SÉCULO XXI 
ANA KELLY FERREIRA SOUTO  
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Introdução: Embora o retorno da filosofia ao ensino médio tenha ocorrido, antes de sua 
consolidação sobre o quê e como ensinar, já se questiona a importância de sua continuidade 
tendo em vista as características da contemporaneidade e suas exigências pragmáticas e 
tecnológicas. As Humanidades e em especial a filosofia cumpriram o seu papel ? Onde 
atualmente ainda faz necessário a atitude filosófica ? Objetivo: Investigar teoricamente as 
possibilidades e condições da filosofia na atualidade. Refletir sobre as tecnologias e o lugar do 
filósofo na sociedade tecnológica . Método: O estudo foi guiado pela investigação bibliográfica 
de autores que se ocupam de pensar a sociedade com as tecnologias da informação e da 
comunicação. A filosofia é investigação e análise de conceitos e assim será conduzido o 
trabalho . Resultados: Existe um espaço para a filosofia e para as Humanidades, assim como 
sempre existiu, no entanto é tarefa do filósofo se adequar aos temas/ problemas da 
contemporaneidade, uma vez que existem problema anacrônicos, ainda discutidos na 
academia e que despertam nenhum interesse sobretudo aos mais jovens. Conclusão: Embora 
o papel da filosofia não seja fechar uma discussão, isso embotaria a própria atitude filosófica, 
conclui - se que nunca houve tanta urgência desse debate. É justamente quando todos 
parecem compartilhar da ideia que uma determinada área do conhecimento é desnecessária, 
que talvez esteja sua máxima necessidade . 
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A FUNDAMENTAÇÃO EMPÍRICA DA PSICOTERAPIA COMPORTAMENTAL PRAGMÁTICA 
(PCP). 

LUCIANO BARBOSA DE QUEIROZ  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: A Psicoterapia Comportamental Pragmática (PCP) é um modelo terapêutico 
behaviorista radical para a clínica lançado em 2011 por Medeiros e Medeiros. Considerando a 
existência consolidada da Terapia Analítico-Comportamental (TAC) no Brasil, este trabalho 
verificou se há dados que fundamentem os aspectos singulares da PCP em relação à TAC e a 
necessidade de se lançar essa nova nomenclatura de terapia behaviorista radical no 
país. Objetivo: Verificar a fundamentação empírica das estratégias da Psicoterapia 
Comportamental Pragmática e a necessidade desse modelo terapêutico behaviorista 
radical. Método: O método adotado é o levantamento bibliográfico sistemático. Primeiramente, 
foram coletadas publicações que tratam da Psicoterapia Comportamental Pragmática, seleção 
dessas referências de acordo com o Qualis dos periódicos, sistematização das estratégias de 
análise e intervenção da PCP, análise de referências que fundamentem empiricamente cada 
uma dessas estratégias e seleção das estratégias fundamentadas. Resultados: Verificou-se 
que a literatura que aborda a PCP é majoritariamente teórico-conceitual, baseada em 
interpretação, para a clínica, de princípios provenientes da pesquisa básica. Houve apenas 
uma pesquisa (Sousa e colegas, 2011) em contexto clínico cujo objetivo era verificar a 
proporção de comportamentos não-verbais dos clientes sob controle de regras emitidas pelo 
terapeuta e sob controle de regras emitidas por si mesmos (autorregras). Essa pesquisa 
fundamentaria o questionamento reflexivo, uma das estratégias da PCP, como uma 
intervenção alternativa à emissão de regras pelo terapeuta. Porém, não houve pesquisas que 
se voltassem para a sistematização ou testagem de cada componente da PCP como uma 
terapia diferente de outros modelos. Conclusão: A PCP carece de pesquisas que 
sistematizem ou testem cada componente desse modelo de terapia. Apenas uma pesquisa 
verificou, em contexto clínico, a vantagem da formulação de autorregras para o controle do 
comportamento do cliente em relação à emissão de regras pelo terapeuta. Portanto, não há 
dados que comprovem a originalidade e a utilidade das estratégias da PCP quando comparada 
à TAC, colocando em xeque a necessidade de haver uma nomenclatura nova e a proposição 
de outro modelo clínico. 
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A IMPORTÂNCIA DA HIBRIDIZAÇÃO MOLECULAR: HÍBRIDOS DE CHALCONAS-
SULFONAMIDAS E SUAS ATIVIDADES BIOLÓGICAS, UMA REVISÃO DA LITERATURA. 

LUANA SANTOS SILVA, LEE CHEN CHEN, LAÍS CAMARGO DE OLIVEIRA, JULIANNA 
ALEXANDRE BATISTA SILVA, CLEVER GOMES CARDOSO  
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Introdução: Atualmente, existe um crescente foco no estudo e desenvolvimento sintético de 
híbridos. A hibridização molecular, compreende a combinação de diferentes grupos 
farmacofóricos, para obtenção de estruturas bioativas e tem sido uma importante estratégia no 
desenvolvimento de protótipos a novos fármacos. Nesse sentido, híbridos de chalconas-
sulfonamidas vem sendo desenvolvidos e estudados com o objetivo de diminuir os efeitos 
colaterais e melhorar a ação biológica de fármacos. Objetivo: Investigar a importância da 
hibridização molecular e as diversas atividades biológicas de híbridos de chalconas-
sulfonamidas. Método: Para esta revisão bibliográfica, foram pesquisados artigos científicos 
indexados nas bases eletrônicas PubMed e SciELO, por meio dos descritores ¿Híbridos¿; 
¿Chalconas Sulfonamidas¿. Os critérios de inclusão fundamentaram-se em artigos de língua 
portuguesa e inglesa, onde recorte temporal abrangeu o período entre 2005 e 2018, sendo 
inclusos, no total 20 artigos. Resultados: Híbridos vem sendo desenvolvidos e estudados com 
o objetivo de diminuir os efeitos colaterais e melhorar a ação biológica de fármacos, entre eles, 
híbridos de chalconas-sulfonamidas. Relatos na literatura mostram que algumas chalconas-
sulfonamidas inibem enzimas ±-glucosidases, as quais são os principais alvos para o 
tratamento de diabetes tipo 2 e contra o vírus HIV e outros estudos mostraram que derivados 
de chalconas-sulfonamidas foram capazes de inibir a enzima ²-secretase (BACE1) que está 
relacionada ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. Diversos estudos têm retratado 
significativas atividades biológicas de chalconas-sulfonamidas como: atividade leishmanicida, 
antimalárica, analgésica, antiviral, antitumoral, entre outras. Conclusão: A crescente ascensão 
nos estudos farmacológicos e o notável desenvolvimento da química combinatória através dos 
híbridos, tem proporcionado uma rápida criação de novas moléculas, as vezes melhores e mais 
potentes. Nesse contexto, na busca por protótipos a novos fármacos, os híbridos são de 
extrema importância e as chalconas-sulfonamidas são um exemplo dessa relevância pois 
apresentam uma diversidade de atividades biológicas e podem ser interessantes candidatos a 
novos fármacos. 
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A IMPORTÂNCIA DA SUPLEMENTAÇÃO DE ZINCO PARA CRIANÇAS EM ESTADO DE 
DESNUTRIÇÃO GRAVE 

RAYSSA MAIA RIBEIRO, CLÁUDIA CANTELLI DAUD BORDIN, XISTO SENA PASSOS  
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Introdução: A desnutrição não é o maior problema atual de saúde pública, mas ela ainda 
existe e quando não tratada pode levar a morte por causar anorexia, perda de peso, baixa 
imunidade e baixa estatura. Um micronutriente deficiente nessa patologia é o zinco, dessa 
forma sua suplementação pode diminuir alguns sinais e sintomas causados pela doença. 
Assim esse trabalho irá aumentar o conhecimento sobre a suplementação de zinco na 
desnutrição para diminuir o tempo de internação dessas crianças. Objetivo: Apresentar os 
benefícios da suplementação de zinco para crianças que se encontram em estado de 
desnutrição grave. Método: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica descritiva. Foram incluídos 
artigos publicados entre os anos de 2008 e 2018, escritos em português e inglês. A coleta foi 
realizada nas bases de dados do PubMed, Scientific Electronic Library Online (SCIELO), 
Google Acadêmico, Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACAS), 
Biblioteca do Ministério da Saúde, Literatura Internacional em Ciências da Saúde (Medline), 
onde foi realizada uma leitura dos resumos e depois a leitura detalhada desses artigos, 
selecionando os que correspondiam a três critérios: a suplementação de zinco na melhora do 
sistema imunológico; a suplementação de zinco no aumento da altura de crianças e a 
deficiência de zinco como agravo da desnutrição. Resultados: Para os resultados foram 
encontrados um total de 10 artigos, onde 5 apontam que crianças com desnutrição são 
carentes de zinco, e que essa carência pode possibilitar o desenvolvimento de linfopenia e 
estresse oxidativo. cinco estudos mostraram como a suplementação de zinco pode melhorar o 
sistema imunológico e a estatura para idade de crianças denutridas, propiciando assim uma 
redução no tempo de internação dessas crianças. Conclusão: De acordo com os estudos 
realizados, a deficiência de zinco é algo comum na desnutrição, e quando não tratada pode 
aumentar a chance de óbito dessas crianças. Dessa forma a suplementação de zinco pode 
ajudar no tratamento da desnutrição, sendo 5-10 mg/dia de zinco elementar (22-44 mg/dia de 
sulfato de zinco) o suficiente para prevenir infecções e aumentar a estatura para a idade, 
diminuindo o tempo de internação dessas crianças. 
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A IMPORTÂNCIA DO AUXILIAR DE PESQUISA COMO EDUCADOR EM SAÚDE NA 
POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE 

RAQUEL TEOTONIA DOS SANTOS, SARA OLIVEIRA SOUZA, EDUARDA LORRAINE FARIA 
SILVA, ISABELA CRISTINA DA SILVA  
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Introdução: A pesquisa em saúde provê conhecimento para práticas baseadas em evidências 
e proporciona ao graduando a chance de realizar educação em saúde com diversos grupos 
vulneráveis, exemplo, os privados de liberdade. Os re-educandos possuem diversos 
comportamentos de risco, sendo considerados vulneráveis para doenças infectocontagiosas. 
Assim, viu-se a necessidade de relatar a experiência como auxiliar de pesquisa em um projeto 
com privados de liberdade como contribuição para pesquisas em 
enfermagem. Objetivo: Evidenciar a importância do auxiliar de pesquisa no aconselhamento à 
saúde dos privados de liberdade. Método: Trata-se de um relato de experiência vivenciado por 
três discentes do curso de Enfermagem da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC 
Goiás). A experiência ocorreu durante o desenvolvimento de um projeto de pesquisa com 
privados de liberdade em uma Unidade do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia - 
Goiás, onde as graduandas estiveram na função de auxiliares de pesquisa e educadoras em 
saúde, no período de abril a julho de 2018. Resultados: Durante a aplicação de um 
questionário contendo dados sociodemográficos e comportamentais evidenciou-se muitas 
dúvidas por parte dos privados de liberdade sobre as infecções sexualmente transmissíveis 
(IST). Neste contexto, o auxiliar de pesquisa assumiu o papel de educador em saúde, onde 
através da consulta de enfermagem sanou todos os questionamentos dos 
entrevistados. Conclusão: Diante da experiência vivenciada foi possível comprovar a falta de 
conhecimento dos privados de liberdade frente às infecções sexualmente transmissíveis. Deste 
modo, esse cenário permitiu reverberar que a problemática pode ser atenuada com o aumento 
da educação em saúde exercida pelos auxiliares de pesquisa, e também reforçar a importância 
desses pesquisadores como promotores da saúde sexual e reprodutiva. 
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A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE E ACONSELHAMENTO GENÉTICO NO 
RETINOBLASTOMA 

ALLANA LYNE MORAIS SILVA, ANTONIO MARCIO TEODORO CORDEIRO SILVA, MILTON 
CAMPLESI JUNIOR, XISTO SENA PASSOS, NATHÁLIA DIAS BATISTA  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O retinoblastoma é um tumor intraocular de origem genética, mais comum em 
neonatos e crianças, associado a idade paterna avançada e antecedentes de câncer entre 
familiares. Atinge as células da retina, causando a perda da visão. O diagnóstico pode ser 
efetivado precocemente, em muitos casos ocorre até o quinto ano de idade. É um tumor grave 
e pode causar metástase para outros órgãos do corpo, como o sistema nervoso 
central. Objetivo: Discutir a importância do diagnóstico precoce do retinoblastoma associado 
ao aconselhamento genético de pacientes e familiares. Método: Trata-se de revisão da 
literatura de caráter exploratória e descritiva. Foram utilizados para a coleta de dados as 
seguintes fontes: Google Scholar,BVS, SciELO ePubMed. Os artigos selecionados foram 
publicados entre 2000 a 2018. De acordo como DeCS e o MeSH, utilizou-se os seguintes 
descritores: aconselhamento genético (geneticcounseling), criança (child), diagnóstico 
(diagnosis), retinoblastoma (retinoblastoma). A análise dos dados foi executada após o 
levantamentodos dados bibliográficos, objetivando avaliar as características da doença e a 
importância do diagnóstico diferencial e do aconselhamento genético para os 
pacientes. Resultados: O presente estudo proporcionou ampliação do conhecimento das 
diversas formas de diagnóstico do retinoblastoma. Além da forma de diagnóstico, o tempo em 
que é realizado é bastante importante, quanto mais precoce, maiores serão as chances de 
sucesso terapêutico. Outra vertente importante é o aconselhamento genético que pode 
esclarecer as probabilidades de acometimento da doença em outros membros da família, por 
meio da análise do material genético do paciente e seus familiares. O assunto traz a reflexão 
sobre a importância dos métodos diagnósticos e da equipe multiprofissional no 
aconselhamento genético, com destaque ao papel do biomédico no tratamento do carcinoma 
de retina. Conclusão: Tendo em vista a falta de conhecimento da população sobre a 
existência da doença e do procedimento após o diagnóstico, a presente revisão de literatura 
teve o intuito de informar e instruir o leitor da existência do retinoblastoma. Com essa 
informação, pais, familiares e profissionais da saúde podem dar maior atenção aos cuidados 
com a visão de crianças, especialmente nos primeiros anos de vida da criança e ao 
aconselhamento genético. 
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A IMPORTÂNCIA DO EXAME FÍSICO NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE APENDICITE. 
LARISSA SIQUEIRA VIDAL, LAIDILCE TELES ZATTA, BEATRIZ BARBOSA DIAS, FELIPE 

SOUZA DE OLIVEIRA, ISABELA CRISTINA DA SILVA  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: A Apendicite é um quadro patológico resultado de uma infecção no apêndice, que 
se mostra mais prevalente em homens jovens, sendo um grande desafio para saúde pública. O 
principal sintoma é dor abdominal, que pode ser diagnosticada precocemente através do 
exame físico ajudando a minimizar possíveis complicações da doença como perfuração, sepse 
e óbito. A técnica propedêutica do exame físico abdominal precede um diagnostico precoce da 
apendicite? Objetivo: Descrever a importância do exame físico abdominal para diagnóstico 
precoce de apendicite realizado pelo enfermeiro na chegada do cliente ao 
hospital. Método: Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, do tipo descritivo, que buscou 
analisar a importância do exame físico do abdome para um diagnostico precoce de apendicite, 
referente às publicações do período de 2009 a 2018. Resultados: Os artigos elucidaram as 
técnicas propedêuticas do abdômen a qual contempla a inspeção, a ausculta, a percussão e a 
palpação para uma avaliação completa de todas as regiões do abdome. As manobras de 
Blumberg e Rosving também aparecem descritas por serem indicativa de alterações na região 
inguinal direta, apontando para um possível diagnostico de apendicite. O diagnóstico precoce é 
essencial para minimizar a morbidade da doença, dessa forma, o uso dos métodos 
propedêuticos significa eficácia no diagnóstico precoce. Conclusão: É imprescindível a 
sensibilização do profissional enfermeiro quanto à valorização e aplicação dos conhecimentos 
em semiologia e semiotécnica em sua prática profissional, visto que possui competência 
técnica e cientifica para aplicação de um exame físico do abdome, assegurando uma 
assistência de qualidade ao reduzir possíveis complicações decorrentes do diagnóstico tardio. 
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A INSERÇÃO VENEZUELANA NO MERCOSUL: A IMPORTÂNCIA DA INSERÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO BRASIL E VENEZUELA 

FILIPE LEAO PINHEIRO, DANILLO ALARCON, GIORDANA CARDOSO MORAIS OLIVEIRA, 
YAN ALVES DE FREITAS, LARA SOARES SILVA  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Considerando que é importante a integração regional, deve-se entendê-la como 
um processo cujas forças divergentes e opiniões opostas, não sejam excludentes entre si. 
Portanto, as dificuldades inerentes de uma associação interestatal cujo objetivo é de estreitar 
laços de união, não pode ser utilizado pelos Estados partícipes, de forma individual, mas unir 
esforços dos envolvidos em um projeto baseado na união de interesses comuns de 
crescimento econômico e interação social dos mesmos. Objetivo: Identificar as mudanças nos 
aspectos políticos e socioeconômicos do Brasil e Venezuela com a inserção deste no 
Mercosul. Método: A pesquisa será realizada nos municípios de Pacaraima no estado de 
Roraima/Brasil e Santa Elena de Uairén no estado de Bolívar/Venezuela, localizados em 
pontos de importância geopolítica e geoeconômica da Amazônia, por seus recursos humanos e 
naturais e pelos seus problemas transnacionais e estrategicamente posicionados na tríplice 
fronteira Brasil/Venezuela/Guiana Inglesa. Resultados: A inserção venezuelana ao Mercado 
Comum do Sul impulsionará o comércio e o desenvolvimento entre os municípios brasileiro e o 
venezuelano. A inserção da Venezuela no Mercosul trouxe a implantação da zona de livre 
comércio entre o Brasil e Venezuela isso traz benefícios às populações dos munícipios 
limítrofes dos dois países. Conclusão: A inserção da Venezuela no Mercosul trouxe a 
implantação da zona de livre comércio entre o Brasil e Venezuela isso traz benefícios às 
populações dos munícipios limítrofes dos dois países. A integração ao bloco incentivará a 
economia local e em âmbito nacional devido à Venezuela ser um dos maiores produtores de 
petróleo mundial. 
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A LEI ANTICORRUPÇÃO BRASILEIRA E SEUS MECANISMOS DE COMPLIANCE 
GUILHERME FRANCO RIBEIRO, RAFAEL ROCHA DE MACEDO  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Valendo-se da necessidade de evidenciar a imprescindibilidade da presença de 
procedimentos internos preventivos e de denúncia, além de códigos internos para a contenção 
de ilícitos penais, a Lei Anticorrupção trouxe consigo, em seu artigo 7º, inciso VII, o 
Compliance. Esse vocábulo, conceitualmente, simboliza o conjunto de regras e normatizações 
que detém em seu âmago, procedimentos éticos capazes de orientar a entidade no mercado 
em que atua, assim como as condutas de seus funcionários. Objetivo: A pesquisa tem por 
objetivo estudar de maneira aprofundada a influência do compliance no âmbito empresarial, 
inserido a Lei 12.846/13, bem como o Decreto 8.420/15. Além disso, busca-se evidenciar as 
influências legislativas internacionais a respeito do tema. Método: O projeto de pesquisa 
buscará seguir etapas procedimentais como: Levantamento de leitura: textos referentes ao 
compliance, Lei 12.846/13, ética empresarial, além do ordenamento jurídico brasileiro. Revisão 
de Literatura: relação dos textos que realizam críticas referentes a aplicabilidade do compliance 
no âmbito corporativo e a efetividade do programa de ética presente na Lei 12.846/13. Coleta 
de Campo: arrolamento de documentos referentes a grandes empresas envolvidas em 
operações anticorrupção, estabelecendo uma relação com o ordenamento jurídico no que diz 
respeito a punibilidade. Resultados: Diante o estudo aprofundado do tema, procura-se 
demonstrar a efetividade do programa de compliance. Além disso, será realizado um 
aprofundado o estudo dos mecanismos do código de ética, sempre tendo como parâmetro a 
aplicabilidade do tema em outros países, tais como: França, Inglaterra e Estados 
Unidos. Conclusão: A efetividade do código de ética está atrelado a um comportamento probo 
de todos os integrantes de uma determinada corporação, aplicar-se-á nesse contexto, a teoria 
e o princípios denominados, respectivamente, de Teoria do Órgão e Princípio da Imputação 
Volitiva. Posto isso, entende-se que ações cometidas pelos a são atribuídas a pessoa jurídica a 
que ele esteja diretamente ligado. Com isso, há o escopo gerar um ambiente empresarial moral 
e ético, devido o caráter de punibilidade da Legislação. 

Palavras-chave: Compliance, Lei Anticorrupção, Ética 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 510 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

A PROBLEMÁTICA DA INFECÇÃO CONGÊNITA RELACIONADA AO ZIKA VÍRUS: 
REVISÃO INTEGRATIVA 

AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES, PRISCILLA DOS SANTOS JUNQUEIRA NUNES, 
XISTO SENA PASSOS, GABRIELA MOREIRA MELO  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Em meados de 2015 a infecção pelo Zika Virus se tornou fonte de preocupação 
mundial, quando associada à microcefalia, situação evidenciada após uma análise 
epidemiológica do aumento de nascimentos com a alteração neurológica e outras 
consequências da infecção congênita, como problemas auditivos, visuais e na deglutição da 
criança. Gerando problemas sociais, e impactos no serviço de saúde, já que ainda não possui 
tratamento especifico e vacina para controle do Zika vírus. Objetivo: Investigar os impactos 
causados pelo vírus Zika no Brasil e sua relação com a microcefalia durante a 
gestação. Método: Revisão integrativa da literatura, sendo incluídos artigos publicados de 
2015 a 2018, em português e inglês, nas bases de dados BVS, Periódicos Capes, Scielo e 
PubMed. O estudo seguiu algumas etapas, incluindo a busca, exclusões e seleção de artigos 
que iriam compor o estudo. Após isso, houve a confecção de quadros com informações 
referentes aos artigos e feito a separação das categorias da etapa de discussão que foram: 
repercussão da Infecção pelo Zika vírus no Brasil e no mundo; mecanismos de rastreamento, 
diagnostico e as condutas do profissional enfermeiro; associação entre a infecção pelo Zika 
vírus, danos neurológicos e a microcefalia e relação entre a infecção pelo Zika vírus e as 
deficiências visuais, cardíacas e urológicas. Resultados: A epidemia da infecção pelo Zika 
vírus foi considerada uma emergência de saúde pública no Brasil, isso por que o controle da 
proliferação do mosquito transmissor é um desafio mediante as condições climáticas, sanitárias 
e educacionais do país, que acabam favorecendo a disseminação entre a população e a outros 
países. Dos 21 estudos incluídos na revisão, 95,23% apontaram alterações neurológicas e a 
microcefalia relacionada a infecção pelo Zika vírus, seguido de 9,52% indicando alterações 
cardíacas, 19,4% alterações visuais e 4,76% apontando desfechos urológicos em decorrência 
da infecção pelo vírus durante a gestação. Conclusão: Fica evidente, que o vírus é capaz de 
gerar uma Síndrome Congênita, composta por alterações sistêmicas em recém-nascidos, ao 
ser capaz de atravessar a barreira placentária na gestação, mesmo que não seja na maioria 
dos casos, e que aconteça divergência entre os estudos realizados. Porém constatou-se que 
são necessárias mais pesquisas nacionais para evidenciar os impactos em longo prazo da 
infecção. 
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A QUESTÃO DEMOCRÁTICA E A INFLUÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS NO BRASIL DE 
1945 A 1964 

NAWEF JIHAD ZEAITER, DANILLO ALARCON, JÚLIA ASSUNÇÃO OLIVEIRA COSTA, 
BEATRIZ RODRIGUES DE S¿, STELLA CAMPOS DAMASCENO REZENDE  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Abordagem especifica com provas concretas sobre o envolvimento norte-
americano na politica do Brasil. Devido à confidencialidade de documentos e pouca produção 
acadêmica sobre o tema, leva a uma imersão histórica de 1945, com o governo de Dutra, até o 
golpe de 1964 sendo difícil dimensionar a intervenção diplomática, secreta e via embaixada no 
país. Analisar o paradoxo que se cria entre o idealizado pela teoria de construção de mundo e 
a realidade vivenciada e expor a teoria da modernização. Objetivo: Estudar os interesses dos 
Estados Unidos da América em influenciar a politica e economia dos países da América Latina, 
em especial a partir do caso brasileiro, de 1945 a 1964. Método: Leitura interpretativa de uma 
seleção de artigos acadêmicos, documentos oficiais, livros e dados referentes ao tema 
abordado na produção, utilizando o texto de Carlos Fico, ¿O grande irmão¿ e o texto de 
Andrew Hurrell, ¿ The quest for autonomy¿. Resultados: Essa pesquisa indica que os Estados 
Unidos da América interferiram na política dos países latino-americanos, em especial no Brasil, 
e favoreceu o período ditatorial nestes países, assim como seus próprios interesses. Foi 
estabelecida então uma hegemonia sobre o subcontinente, impedindo que a União Soviética 
estabelecesse esse poder no contexto da Guerra Fria. As evidências da influência e da 
intervenção estado-unidense na política nacional seria fruto do imaginário esquerdista, ou 
teorias da conspiração que expressam o complexo de atribuir culpa aos estados 
unidos. Conclusão: A democracia nos países latino-americanos foi afetada e ainda é pela 
forma como a política norte-americana é feita, buscando sempre estabelecer sua hegemonia 
sobre outros para alcançar seus objetivos. As evidencias estudadas sobre o golpe de 1964 no 
Brasil comprova estas manifestações. 
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A REALIDADE DA COMUNICAÇÃO NA ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
DAVID LENNON TELLES CAVALCANTE, ADENICIA CUSTODIA SILVA E SOUZA, 
FRANCILISI BRITO GUIMARÃES, ESTÉFANY IZIDORIO LOPES DE OLIVEIRA  
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Introdução: A comunicação é uma valiosa ferramenta na enfermagem para obtenção de 
informações do paciente, e na relação com a equipe Interprofissional. A comunicação é 
fundamental para o cuidado, e contribui para a segurança do paciente. Como está a 
comunicação na equipe de enfermagem durante o preparo e administração de medicamentos? 
Esta reflexão justifica-se para melhor compreender o processo de comunicação entre os 
profissionais e assim, contribuir para um cuidado humanizado e seguro Objetivo: Relatar o 
processo de comunicação entre a equipe de enfermagem no preparo e administração de 
medicamentos Método: Relato de experiência de acadêmicos de enfermagem durante a coleta 
de dados para um estudo sobre erros de medicação realizado em unidades de emergência que 
ocorreu por meio de observação direta de profissionais de enfermagem. A experiência ocorreu 
nos meses de Julho a Agosto de 2018, nos turnos diurno e noturno, em uma Unidade de 
Emergência do Município de Goiânia. Durante a coleta dos dados notamos e registramos a 
falta de interação e comunicação entre a equipe de enfermagem. Resultados: Verificamos a 
falta de comunicação entre a equipe de enfermagem durante a realização dos procedimentos 
na unidade de emergência. Houve falha na comunicação para dirimir dúvidas em relação ao 
prontuários, medicações e procedimentos. Havia resistência, entre os profissionais em iniciar 
um diálogo com o médico prescritor para resolver dúvidas e inconsistências da prescrição. A 
comunicação com o paciente e a família foi pouco notada, muitas vezes eram os familiares que 
buscavam a comunicação com os profissionais, inclusive durante o período de 
visita. Conclusão: Durante a vivência da coleta notamos a falta de comunicação e interação 
entre membros da mesma equipe de enfermagem e desta com outros profissionais e até 
mesmo com o paciente e familiares. Percebemos que a dificuldade de comunicação da equipe 
interferiu no processo de preparo e administração de medicamentos e as consequências 
podem redundar em eventos adversos. Empreendimentos precisam ser feitos para melhorar 
essa comunicação, especialmente na identificação dos medicamentos e do paciente 
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A REVISTA COMO MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO - O CASO DE "A CIDADE 
CONTEMPORÂNEA - REVISTA DE TEORIA, HISTÓRIA E CRÍTICA DA ARQUITETURA E 

URBANISMO" 
PEDRO HENRIQUE MAXIMO PEREIRA  
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Introdução: Este trabalho refere-se a um relato de experiência pedagógica da disciplina de 
Teoria, História e Crítica da Arquitetura e Urbanismo 5, do 6º período do curso de Arquitetura e 
Urbanismo da PUC Goiás. Trata-se da produção de uma Revista, cujo título é A Cidade 
Contemporânea. Sua proposta de elaboração foi pensada no planejamento da disciplina e 
executada nos últimos dois meses do semestre letivo 2018/1. Objetivo: 1) Explorar casos de 
cidades contemporâneas, do Brasil e de outros países, das Américas e de outros continentes; 
2) Exercitar procedimentos metodológicos de análise urbana e arquitetônica, em seus 
princípios históricos e espaciais; 3) Exercitar a produção da crítica urbanística e 
arquitetônica. Método: Os Procedimentos Metodológicos adotados foram: 1) Divisão dos 
grupos por cidades; 2) Revisão da literatura estabelecida para a turma: Otília Arantes (2014), 
Rem Koolhaas (1995), Bernardo Secchi (2006), Sônia Hilf Schulz (2008) e Paulo Roberto 
Soares (2008); 3) Revisão da Literatura específica de cada cidade; 4) Elaboração de uma 
cronologia das cidades, de sua arquitetura, política, cultura e economia a partir de 1960 até os 
dias atuais e seleção do objeto a ser espacialmente analisado; 5) Análise Urbana a partir de 
uma aproximação espacial ao fenômeno estabelecido como objeto de estudo, da mancha 
urbana ao edifício; 6) escrita do ensaio; 7) montagem da Revista; 8) Publicação do Volume; 8) 
seminário de lançamento, e 9) exposição de painéis. Resultados: Foi possível a criação de 4 
grupos de discussões: 1) #Intervenções situam-se as cidades de Barcelona, Paris, Nova 
Iorque, Moscou, Londres e Santiago do Chile; 2) as #Glocalidades referem-se a espaços que 
comportam duas escalas; a global e a local. Cidades: Singapura, Dubai, Buenos Aires, Madri e 
Berlim; 3) #Turismos refere-se a investimentos urbanos e arquitetônicos de cidades 
importantes do circuito turístico a partir de discursos globalizantes. Cidades: Curitiba, Belo 
Horizonte e Berlim; 4) as #Urbanidades refere-se àqueles trabalhos que delimitam uma 
preocupação com a vida na cidade e a qualidade do espaço coletivo. Cidades: Copenhague, 
Medellín, Cidade do México e São Paulo. Conclusão: Publicada no sítio 
issuu.com/acidadecontemporanea, a revista, após avaliação, teve êxito tanto no sentido 
pedagógico quanto no sentido didático. Ela servirá também, no futuro, como uma memória da 
disciplina, das experiências de aprendizagem e trocas, de alunos e do professor. Além do mais, 
publiciza os resultados característicos de um processo de formação, inicia os alunos à 
pesquisa, à escrita científica e estimula o conhecimento sobre a cidade contemporânea e suas 
demandas. 

Palavras-chave: Revista, A cidade Contemporânea, Recurso pedagógico e didático 
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A SEGURANÇA MICROBIOLÓGICA DURANTE O PREPARO DE MEDICAMENTOS EM 
EMERGÊNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

HENGLIKA FRANCISCA DA SILVA, ADENICIA CUSTODIA SILVA E SOUZA, IZABELLA 
CARVALHO DE ALMEIDA, FRANCILISI BRITO GUIMARÃES  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O preparo de medicamentos requer conhecimentos complexos, sendo uma prática 
realizada pelos profissionais de enfermagem. O manejo inadequado durante o preparo de 
medicamentos tem sido destaque, devido à redução na segurança microbiológica. 
Questionamos, qual o erro relacionado a proteção microbiológica durante o preparo do 
medicamento? Este estudo justifica-se pela compreensão acerca do tema e suas implicações 
para a assistência de enfermagem e uso seguro de medicamentos. Objetivo: Descrever os 
principais erros relacionados a proteção antimicrobiana durante o preparo de medicamentos 
em unidade de emergência. Método: Relato de experiência de acadêmicos de enfermagem 
resultado da observação direta do preparo de medicamentos durante o atendimento de 
emergência. O preparo dos medicamentos foi realizado por profissionais de enfermagem. A 
observação dessa realidade ocorreu em um período de 240 horas, nos meses de Julho e 
Agosto de 2018, nos turnos diurno e noturno, em uma Unidade de Emergência do município de 
Goiânia. Resultados: Observou-se que a maioria dos profissionais não higienizava as mãos 
antes do preparo e administração dos medicamentos e não fazia a desinfecção das ampolas 
antes de abri-las. A desinfecção da bancada de preparo, raramente passou por limpeza e 
desinfecção. Os profissionais, na maioria das vezes, usavam a mesma agulha para aspirar o 
diluente em todas as preparações, esta já ficava conectada ao diluente expondo a risco de 
contaminação. O uso de Equipamentos de Proteção Individual é uma prática pouco rotineira 
entre os profissionais durante o preparo de medicamentos, expondo ao risco ocupacional. 
Destacamos que, a unidade não tem padronização e protocolos para preparo e administração 
de medicamentos. Conclusão: A experiência mostrou que há pouca preocupação da equipe 
de enfermagem com a proteção microbiológica durante o preparo dos medicamentos. A baixa 
adesão a higienização das mãos e aos processos de desinfecção e o uso de uma única agulha 
em frasco multidoses contribuem para contaminar medicamentos que serão administrados em 
tecidos e vasos estéreis. A instituição de medidas preventivas e a educação permanente com 
os profissionais serão necessária para garantir a segurança dos pacientes. 
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A VERDADE REAL NO PROCESSO PENAL: AS CONTRIBUIÇÕES DO FONOAUDIÓLOGO 
NAS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS. 

KELLY DE SOUSA MORAIS, KENIA CRISTINA F DE DEUS LUCENA  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O Estado detém o denominado jus puniend, ou seja, o direito de punir, para que 
seja cumprido as determinações penais, é necessário a estrita obediência aos ritos e 
procedimentos, entre os quais a apuração dos fatos alegados na notitia criminis ou já na fase 
de instrução. Para tanto, dentre vários meios de prova, é utilizado um meio probatório objetivo - 
cientifico, a perícia criminal, em diversas modalidades, de acordo com o material colhido no 
local do crime. Objetivo: O trabalho objetiva analisar as técnicas forenses para identificação de 
perícia vocal nas investigações judiciais, identificar os elementos e características 
consideradas na perícia vocal, descrever o momento da identificação propício para 
apresentação da perícia vocal e definir os profissionais. Método: A metodologia aplicada nesta 
pesquisa pauta-se no método qualitativo, pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, pois há 
coleta de entrevista em vista técnica no Instituto de Criminalística do Estado de 
Goiás. Resultados: Os avanços tecnológicos recentes demonstram uma necessidade latente 
de desenvolver técnicas em conjunto com diversos saberes, em prol da reconstrução fática 
objetivando alcançar a verdade real, portanto a utilização negativa da fonoaudiologia forense 
enfraquece o Poder Judiciário, perdendo parte da sua dinamicidade. Foi comprovada a 
importância e a grandes contribuições que a Fonoaudiologia Forense subsidia ao Poder 
Judicial, sendo muitas como observa-se na analise da conjuntura atual, em que o país foi 
massacrado por escândalos na esfera política, com a possibilidade de colaboração processual 
premiada que utiliza-se de diversos métodos para incorporar-se ao corpo probatório, portanto 
carecendo de análises rigorosas quanto a autenticidade. Conclusão: Conclui-se que 
avançando em passos lentos, a fonoaudiologia vem ganhando espaço no universo jurídico, 
contudo existe a necessidade de maior inserção e conhecimento de áreas afins sobre as 
competências destes profissionais. 
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A VISÃO DE ALUNOS E PAIS SOBRE A QUALIDADE DE VIDA NA SÍNDROME DE DOWN. 
EMILIE RENE DE SOUSA SILVA, PATRICIA LEITE ALVARES SILVA, HORIANNY DE 

FREITAS BOA SORTE  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: A síndrome de Down (SD) é uma condição genética, reconhecida há mais de um 
século por John Langdon Down. É uma das anomalias cromossômicas autossômicas mais 
frequentes, com incidência no Brasil de aproximadamente 1:600 nascidos vivos. Porém, essa 
síndrome não tem uma causa específica (MOREIRA; HANI; GUSMÃO 
2000). Objetivo: Verificar o nível da qualidade de vida na visão de alunos com Síndrome de 
Down e de seus pais através do Questionário da Qualidade de Vida Pediátrica 
(PedsQL¿). Método: trata-se de um estudo transversal com abordagem quantitativa O estudo 
foi realizado com alunos do projeto AlfaDown e seus pais. Foram utilizados dois questionários, 
um para avaliação sociodemografico e clinico dos alunos com Síndrome de Down e o 
questionário (PedsQL¿) para avaliação da qualidade de vida das crianças adolescentes e 
adultos com Síndrome de Down. Resultados: Participaram do estudo 34 pessoas, destas, 17 
pais e/ou responsáveis e 16 alunos participantes do Programa AlfaDown. O aspecto escolar foi 
o mais comprometido tanto para os pais quanto para os filhos. Conclusão: A qualidade de vida 
na percepção dos alunos e de seus pais foi considerada boa e os resultados foram 
semelhantes entre pais e filhos nos aspectos emocional e social. E houve maior diferença entre 
pais e filhos no aspecto físico e menor pontuação entre ambos em relação ao aspecto escolar. 
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ABORDAGEM QUALITATIVA DO ATENDIMENTO PRÉ NATAL EM GESTANTES 
ADOLESCENTES. 

ALINY ANNE ALVES PINTO, ALINY ANNE ALVES PINTO, KEZIA FRANCISCA DE MIRANDA 
COELHO, FERNANDA ROSA FLORES, PAULO RICARDO DOS SANTOS  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: A adolescência é uma etapa intermediária (infância/adulta) do desenvolvimento 
humano, sendo o indivíduo biologicamente apto a se reproduzir¹. O Estatuto da criança e do 
adolescente, classifica a adolescência na faixa etária de 12 a 18 anos². A gravidez na 
adolescência não é um fenômeno recente. Historicamente as mulheres vêm tendo filhos nessa 
etapa de vida, só que em contextos diferentes, sendo mulheres casadas muito novas com o 
intuito de reprodução e perpetuação da família³. Objetivo: Analisar as recomendações e/ou 
intervenções da enfermagem no pré-natal das adolescentes. Identificar os principais fatores ou 
causas que interferem no pré-natal na adolescência. Método: Trata-se de um estudo 
bibliográfico, descritivo e exploratório. Os critérios de inclusão dos artigos serão artigos 
publicados na íntegra nos bancos de dados escolhidos, artigos publicados nos últimos 10 anos 
nas línguas portuguesa. Os critérios de exclusão serão artigos que não trouxerem no conteúdo 
o tema central da pesquisa. Resultados: A gravidez bem como suas complicações na 
adolescência são a segunda maior causa de mortes entre as adolescentes em todo o mundo². 
Há potencialização do problema, pois os fatores econômicos, falta de equilíbrio e apoio 
emocional, incapacidade fisiologia para gestar e psicológica para criar a gestação é encarada 
como indesejável, com consequências biológicas, psicológicas e sociais negativas³. A 
importância do profissional de saúde na adesão ao pré-natal, no planejamento familiar e 
educação sexual é imprescindível. Conclusão: O pré-natal é um instrumento de 
acompanhamento tanto da gestante quanto do feto, cuidados que permitem vivenciar uma 
gestação saudável e enriquecedora. Permitindo também a prevenção de traumas, cuidados 
com doenças e diagnóstico das síndromes materno-infantil. Neste sentido observa-se que a 
enfermagem no atendimento de adolescentes grávidas, torna-se de fundamental importância 
para conscientizar e auxiliar essa adolescente em seu período gestacional na adesão e 
redução dascomplicaçõesdoperíodo. 
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AÇÕES DA ENFERMAGEM NO CUIDADO HUMANIZADO À GESTANTE 
MICAELE NASCIMENTO DA SILVA AMORIM, SANDRA OLIVEIRA SANTOS, FERNANDA 

LOPES DA SILVA, MARCIONILHA PAULA SILVA, MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O nascimento e um fenômeno natural que envolve inúmeros significados culturais 
e sociais, que busca resgatar a humanidade e a individualidade da mulher e 
consequentemente influenciando no processo de decisão pela via de parto. O conceito de 
humanização durante o processo de gestação incorpora conhecimentos, práticas e atitudes, 
tendo em vista a garantia do parto e nascimento saudáveis bem como a prevenção da 
morbimortalidade materna e perinatal. Objetivo: Analisar e Descrever a assistência de 
Enfermagem no Cuidado Humanizado a mulher no período Gestacional. Método: Tratou-se de 
um estudo bibliográfico, descritivo e exploratório. A coleta de dados foi realizada na Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS), Sistema Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências 
da Saúde (LILACS), Scientific Eletrônic Library Online (SCIELO) e no Bancos de dados em 
enfermagem (BDENF). Critérios de inclusão: artigos publicados em português na íntegra nos 
últimos 5 anos. Resultados: A Política de Atenção Integral a Saúde da Mulher de 2004 
implementou garantia dos direitos humanos das mulheres e redução da morbimortalidade por 
causas preveníeis e evitáveis. Contudo, Programa de Humanização no Pré-natal e 
Nascimento, Portaria/GM n°569/2000, garantiu atenção à gestante, parturientes, puérperas e 
RN, dando a assistência no pré-parto, parto e puerpério. E vital que os enfermeiros empodere a 
mulher, oferecendo a ela conhecimento e suporte para que sua cidadania feminina seja 
fortalecida. Exercendo uma ação de saúde, com acolhimento, atenção, afeto, respeito e 
empatia nas relações que geram no processo de cuidado. Desde o início da gestação para o 
ato de parir torne-se prazeroso, fisiológico e espontâneo para a mãe e o 
bebê. Conclusão: Sendo assim, as ações da enfermagem na gestação caracterizam-se pelo 
acompanhamento da mulher grávida visando manter integridade das condições de saúde da 
mãe e do bebê. Dessa maneira, esse profissional possui um importante papel na 
implementação da humanização do cuidado à mulher, pois são nestes períodos que muitas 
vezes a gestante sente insegurança, surgem as dúvidas e a fragilidade emocional em relação 
ao ato de parir. 
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AÇÕES DO ENFERMEIRO NO TRATAMENTO DE ÚLCERA VENOSA NA ATENÇÃO 
BÁSICA (AB): UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

RAISSA RODRIGUES GUIMARÃES, LAERCIO OLIVEIRA NEVES  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: A úlcera venosa é uma complicação tardia da insuficiência venosa crônica e pode 
ocorrer espontaneamente ou por traumas. Representam de 70% a 90% das úlceras de MMII1. 
Na (AB), compete ao enfermeiro o tratamento de feridas crônicas, este deve estabelecer um 
tratamento pautado por evidências cientificas e uma abordagem holística². O estudo se justifica 
pela necessidade de adotar tais práticas como ferramentas de trabalho para que as ações 
sejam seguras e assertivas. Objetivo: Relatar a prática e a vivência acadêmica em uma 
Unidade de Atenção Básica da Saúde da Família (UABSF) do município de Goiânia 
enfatizando as ações do enfermeiro no tratamento de úlceras venosas. Método: Estudo 
descritivo não participativo em formato de relato de experiência, realizado durante as atividades 
desenvolvidas ao longo do Internado I, do 9º ciclo de enfermagem da Pontificia Universidade 
Católica de Goiás no período de 13 ao dia 25 de agosto em uma UABSF do município de 
Goiânia. Resultados: A consulta inicial de enfermagem juntamente com o exame físico 
possibilitou determinar o tipo de cobertura, conduta para a realização correta do curativo. As 
lesões se localizam no do terço distal da face medial da perna, próximas ao maléolo medial, e 
representam um grande impacto biopsicossocial na vida da idosa. As lesões estão sendo 
acompanhadas desde o início do uso da cobertura correta sendo possível observar uma 
melhora significativa. No entanto a realização das trocas de curativo aos finais de semana, foi 
um determinante positivo para o retardamento do processo de cicatrização e surgimento de 
processo infeccioso uma vez que estes são realizados em casa pela idosa, sem adoção efetiva 
de técnicas assépticas. Conclusão: Considerando a importância de um atendimento adequado 
e por se tratar de um problema de saúde pública, há uma necessidade de um olhar crítico 
reflexivo e holístico, conciliado ao saber técnico e cientifico para assim propor uma assistência 
de qualidade e eficaz. É de grande valia propor estratégias de capacitação e aprimoramento 
dos enfermeiros da atenção básica, tornando-os mais preparados para atuar na assistência e 
assim tornar os pacientes mais atuantes no processo de tratamento. 
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ADMINISTRAÇÃO DE CIPIONATO DE TESTOSTERONA DURANTE O PRÉ- NATAL E OS 
EFEITOS COMPORTAMENTAIS OBSERVADOS NA PROLE DE GERBILOS ADULTOS 

LORENA DE SOUZA ALMEIDA  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Recentemente, uma série de análises experimentais têm procurado estabelecer 
conexões entre o aumento nos níveis de testosterona no organismo e a ocorrência de 
alterações comportamentais. A ocorrência de desordens metabólicas e o uso de manipulações 
sintéticas fazem com que a concentração de testosterona no organismo sofra um aumento ou 
uma perda plasmática de sua forma livre, comprometendo todo o sistema, principalmente 
porque esse hormônio é regulado pelo sistema nervoso central. Objetivo: O objetivo principal 
deste estudo foi verificar a ocorrência de alteração na expressão de comportamentos sociais 
na prole composta por machos e fêmeas da espécie Meriones unguiculatus (gerbilos da 
Mongólia) submetidos a altas concentrações de cipionato de testosterona durante o período 
pré-natal. Método: Para tal, submetemos gerbilos adultos (90 dias de idade) expostos à 
testosterona no período pré-natal ao teste dos três compartimentos, o qual tem sido 
amplamente utilizado para a análise de comportamentos sociais e permite analisar interação 
social e sociabilidade. Resultados: Nossos resultados mostram que a administração pré-natal 
de testosterona não altera a aproximação social de fêmeas da espécie Meriones unguiculatus. 
Por sua vez, os dados obtidos em nosso estudo revelam que a exposição à testosterona no 
período pré-natal prejudica a aproximação social de gerbilos machos no teste dos três 
compartimentos. Conclusão: Em conjunto, tais evidências indicam que manipulações no 
período pré-natal podem promover alterações comportamentais significativas. Além disso, 
nossos dados revelam claramente que a realização de análises comportamentais simples pode 
agregar bastante valor aos estudos conduzidos em outras áreas da pesquisa científica (ex.: 
Histofisiologia e Biologia Celular). 
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AMBIENTE DE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM UNIDADE DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

ISABELA CRISTINA DA SILVA, ADENICIA CUSTODIA SILVA E SOUZA, SARA RIBEIRO 
VILLAÇA, JOYCE BENCHIMOL FONSECA, FRANCILISI BRITO GUIMARÃES  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O ambiente de preparo e administração de medicamentos nos seus aspectos 
organizacionais e estruturais deve ter condições adequadas e proporcionar a qualidade na 
assistência. Nesta perspectiva, indagou-se o ambiente de preparo e administração de 
medicamentos em unidades de urgência é adequado para uma prática segura ? Este estudo 
justifica-se por trazer aspectos relacionados ao ambiente, como melhorias para segurança do 
paciente e o fortalecimento de políticas públicas. Objetivo: Descrever o ambiente de preparo e 
administração de medicamentos de uma Unidade de Urgência e Emergência. Método: Relato 
de experiência de acadêmicos de enfermagem que participaram na coleta de dados de um 
projeto sobre erros de medicação em unidades de urgência e emergência. A experiência 
ocorreu de julho a agosto com observação em ambos os turnos de trabalho completando mais 
de 200 horas de observação em três unidades de urgência e emergência. Durante a coleta 
tivemos a oportunidade de observar o ambiente de preparo e administração de medicamentos 
e, paralelamente à coleta, registramos em um caderno de notas todas as condições do 
ambiente. Resultados: A sala de medicação das unidades de urgência e emergência é a 
mesma para o preparo e administração. Encontramos inadequações em vários aspectos do 
ambiente. A circulação de ar estava prejudicada, por defeito no condicionador de ar. Havia um 
ventilador sobre uma maca que ventilava e revolvia partículas para o ar. A iluminação 
provocava sombras e reflexos sobre a área de trabalho. As paredes apresentavam rachaduras 
e o piso, do tipo granitina, estava íntegro. As medicações são preparadas em bancada de 
granito, área seca da mesma pia utilizada para a higienização das mãos. A torneira da pia é de 
fechamento manual, há sabão, recursos para secagem das mãos e álcool em gel. O fluxo de 
pessoas é intenso e com muito ruído. Conclusão: A experiência foi rica, despertou em nós a 
capacidade de observação e análise e mostrou que o ambiente de preparo e administração de 
medicamentos, está em discordância com a legislação vigente. Essa inadequação pode 
predispor a erros que vão além daqueles relacionados ao comportamento humano e interferem 
no sistema de medicação, na qualidade da assistência e na segurança do paciente. 
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AMÉRICA DO SUL E A ROTA DO NARCOTRÁFICO: UMA ANÁLISE ECONÔMICA E DE 
SEGURANÇA 

MAYSA PEREIRA RODRIGUES, ADRIANO PIRES DE ALMEIDA, MARIANA GOMES 
JUNQUEIRA  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O presente trabalho busca analisar a influência da extensão territorial do Brasil e 
sua posição geográfica na participação do país em relação ao narcotráfico. O Brasil por ser o 
maior país da América do Sul, possui um vasto território, mantendo extensas fronteiras com 
exatos 10 países. Devido a isso, o país encontra-se em uma posição bastante favorável para 
que atue efetivamente no transporte das drogas e a partir disso, beneficiar-se 
economicamente. Objetivo: A análise será direcionada às principais fronteiras pelos quais os 
narcóticos fazem passagem, métodos de transportes e, com isso, identificar as rotas do 
narcotráfico. Outro objetivo é discorrer sobre o problema da segurança e as medidas tomadas 
pelos países envolvidos. Método: A pesquisa foi fundamentada a partir de dados quantitativos 
ao que se refere ao volume de narcóticos importados e exportados, e o número de capital 
movimentado pelo Brasil, Colômbia, Paraguai e Bolívia. Contudo, a análise qualitativa também 
foi de extrema importância para complementar a compreensão dos impactos positivos e 
negativos do narcotráfico para os países envolvidos e a eficácia das medidas de Segurança 
Internacional. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica utilizando autores das áreas de 
Economia, Relações Internacionais e de Segurança Internacional. Ademais, os veículos de 
comunicação, ou seja, jornais, contribuíram significamente para pautar o presente trabalho, 
como El País, Folha de São Paulo e Folha Uol. Resultados: A América Latina enfrenta 
grandes dificuldades para fiscalizar a entrada, o comércio e a exportação das drogas. O Brasil 
aparece em todos os relatórios dos países com os quais faz fronteira, entre eles o Paraguai, 
Bolívia e a Colômbia, e é responsabilizado pela falta de controle e fiscalização. 2-O Governo 
brasileiro não possui medidas suficientes e eficazes para combater o comércio de narcóticos 
que transita por suas fronteiras. 3- De acordo com o jornal El País, o Brasil é o segundo maior 
consumidor de cocaína no mundo. 4-A Bolívia continua muito dependente da renda que a 
droga lhe proporciona. Conclusão: A fragilidade da segurança nas fronteiras permite a entrada 
de armas e drogas, portanto, conclui-se que a cooperação é a forma mais eficiente de 
combater o transporte realizado nas fronteiras. Os governos dos países devem reafirmar o 
compromisso e a cooperação mútua para a luta contra o narcotráfico. 
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ANÁLISE CRÍTICA DOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS -ORIENTAÇÃO 
SEXUAL (2010): O PAPEL DO PSICÓLOGO ESCOLAR DENTRO DESSE CONTEXTO. 

LUANA RODRIGUES BARBOSA, ARISTOTELES MESQUITA DE LIMA NETTO  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise crítica do documento: 
parâmetro curricular nacional - orientação sexual (2010), mediante a inserção do psicólogo 
escolar, sendo pautada em ações que possibilitam a atuação do psicólogo escolar. O foco do 
mesmo encontra -se frente aplicabilidade do trato da educação sexual no contexto 
escolar. Objetivo: O presente artigo objetiva analisar os aspectos no âmbito da psicologia 
escolar frente a execução dos parâmetros curriculares nacionais - orientação sexual (2010) o 
mesmo vem avaliar cada objetivo especifico e apontar a possível inserção do psicólogo escolar 
no mesmo. Método: A partir da LBD 9394/96 e do PCN: Orientação Sexual (2010) o presente 
trabalho corresponde o estudo bibliográfico pautado na análise do documento que intitula o 
referido artigo, contudo relacionando o mesmo frente à possível atuação do psicólogo escolar 
dentro do contexto amplo que a sexualidade representa. Para tal proposta objetivamos 
apresentar os objetivos do PCN em questão estabelecendo pontos focais que podem ser 
apropriados pelo psicólogo como base de intervenção. Resultados: Falar de orientação sexual 
na escola contribui para a formação crítica integral, dos alunos, capazes de basear seu 
inevitável julgamento em conhecimento e reflexão. Reconhecer os grupos que se organizam 
por meio de suas identidades de raça, gênero ou sexualidade, como ativos na construção da 
diversidade e liberdade como um todo, para todos e por todos, expõe sua força, incita o 
respeito. Conclusão: A sexualidade humana é uma construção social, e os tempos mudam ao 
passo que a sociedade evolui e conhece ainda mais a si mesma. Vivemos em um estado laico, 
não existe moral sexual "natural", tão quanto universal. Sexualidade e moralidade não podem 
estar ligadas da forma como tem sido. Logo é no espaço acadêmico que essas questões, 
principalmente em relação orientação sexual, devem ser destrinchadas, repensadas, levadas 
cada vez mais à discussão. 
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ANÁLISE DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS FEIRAS PÚBLICAS DE GOIÂNIA. 
JOSÉ DE ALENCAR VAZ DE SOUSA, JOAO CARLOS UMBELINO LIRA  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Segundo Borges-2012, existe dois tipos de feira as Especiais e Livres. Muitas 
dessas feiras operaram no período noturno, a mudança trouxe benefício, mas inseriu uma 
sinergia capaz de moldar todo aspecto da feira, a energia elétrica. Energia elétrica é uma força 
capaz gerar riqueza e qualidade de vida. Mas, pode causar efeitos irreversíveis ao utilizar fora 
da norma. Neste contexto a motivação envolve análise das condições técnicas das instalações 
elétricas e de segurança. Objetivo: Selecionar três feiras públicas de Goiânia com o objetivo 
analisar as condições atuais das instalações elétricas desses segmentos. Método: Presente no 
meio urbano, as feiras públicas são parte das cidades, sendo uma representatividade, a 
funcionalidade das feiras impõe o uso da energia elétrica. Conhecer as condições reais das 
instalações elétricas das feiras públicas de Goiânia requer uma análise das instalações 
elétricas. Então, selecionou-se dentre as maiores em movimento e ocupação do espaço 
público para estudo de caso optando pelas Feiras Hippie, da Lua, OVG, da Rua 68- Centro, 
CEPAL Jardim América e T-13 c/ T-5. As condições atuais das instalações elétricas foram 
fotografadas durante o funcionamento das feiras e servirá fundamentação para inferir se estão 
de acordo com as orientações da norma técnica da ABNT. Resultados: Ao avaliar as atuais 
instalações elétricas das Feiras Públicas de Goiânia é mostrar o quanto às instalações está em 
desacordo com a norma NBR 5410/2004 e a NR 10. Os centros de medições, os quadros de 
distribuição e circuitos elétricos estão expostos colocando em risco a segurança das pessoas. 
Além dessas falhas, também foi observado à precariedade dos cabos condutores e as 
adaptações para a conexão de equipamentos eletrônicos em todas as feiras visitadas. Além 
das falhas técnicas, os circuitos elétricos estão compartilhando espaço com produtos 
inflamáveis o que aumenta o nível de insegurança por todo o segmento. Desse modo, percebe-
se a necessidade de rever todas as instalações elétricas das Feiras Públicas em operações de 
Goiânia. Conclusão: As instalações elétricas estão sujeitas aos rigores do ambiente, os 
impactos depende dos agentes externos. A análise revela o grau em que está exposta, ao 
aplicar os fatores de influências, a severidade é idêntica para todas as feiras. Ao avaliar a 
fisionomia infere que, as anomalias das instalações elétricas são as mesmas, persistindo os 
mesmos problemas, colocando em risco os atores. São problemas relacionados à segurança 
da atividade em desacordo com a NR 10 e a NBR 5410/04. 
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ANÁLISE DE IMPACTOS DAS VOLATILIDADES DOS PREÇOS DO DÓLAR NO MERCADO 
BRASILEIRO DA SOJA: UM ESTUDO DAS RELAÇÕES DE LONGO PRAZO UTILIZANDO 

CO-INTEGRAÇÃO 
RENATO RIBEIRO DOS SANTOS, RENATO RIBEIRO DOS SANTOS  
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Introdução: O estudo tem como principio demonstrar através do método de Co-integração a 
existência de relação no longo prazo entre as variáveis, o objetivo foi analisar os impactos das 
oscilações do preço do dólar na soja brasileira, para isso analisou-se as variáveis: média de 
preço de soja ao produtor no Brasil, considerando a saca de 60 kg, obtidos no site da 
Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) e média mensal do preço do dólar no 
período de janeiro de 2014 até maio de 2018. Objetivo: Demonstrar pela compreensão da 
relação soja x dólar surgiu a seguinte indagação: Como a volatilidade do preço do dólar pode 
impactar no mercado brasileiro da soja no longo prazo. Método: Para identificar relações de 
longo prazo, entre as variáveis: preço de soja ao produtor no Brasil e o preço do dólar, foram 
utilizados os métodos proposto por Engle e Granger (1987) apresentados a seguir, para os 
cálculos dos testes foi utilizado o software econométrico Eviews 9 como suporte, e o excel para 
o tabelamento dos resultados. Primeiramente faz-se a aplicação do teste de ADF, para verificar 
a existência de uma raiz unitária para cada uma das séries analisadas, considera-se uma série 
Xt e a outra Yt, mediante estimação pelos mínimos quadrados das regressões. Se os resíduos 
forem estacionários, significa que são Co-integrados de ordem (1,1). Para averiguar a ordem 
de integração dos resíduos, têm-se o teste de Engler e Granger. Resultados: Os testes foram 
embasados no método de Co-integração, sendo as variáveis consideradas para o estudo: 
média de preço de soja mensal no Brasil de saca de 60 kg, sendo considerado o nível de 
comercialização ao produtor, obtidos no site da Companhia Nacional de Abastecimento 
(CONAB) e média mensal do preço do dólar disponibilizado no site da Associação Comercial, 
Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha (ACINH), na 
formação de média de preço mensal de soja, foram considerados os estados brasileiros que 
mais se destacam na produção deste grão: Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Piauí, Paraná, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, São Paulo, Tocantins e o DF Conclusão: A soja é uma das principais 
commodites brasileira, responsável por grande parte da receita gerada pelo agronegócio, 
diretamente com a produção dentro das propriedades rurais, e indiretamente, por movimentar 
todo o complexo agroindustrial, assim contempla o Brasil com a segunda posição no ranking 
mundial na produção da oleaginosa. Conclui-se por meio do estudo realizado, que as variáveis 
analisadas são séries estacionárias de ordem 1, apresentando existência de Co-integração no 
longo prazo. 
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ANÁLISE INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DE SAÚDE EM IDOSOS - UMA ATUAÇÃO EM 
UMA UNIDADE DO CRAS 

DANIELLY MACHADO ALVES ARAÚJO, KATYA ALEXANDRINA MATOS B MOTTA, LUIZA 
MACEDO FERREIRA, GUILHERME FERREIRA DE ABREU  
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Introdução: O CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) é uma rede de atuação 
básica (com objetivo de prevenir problemas sociais) e localiza-se em regiões consideradas de 
maior vulnerabilidade social. Possui grupos de atenção a crianças, adolescentes e idosos, 
sendo, estes últimos o foco do presente trabalho. A terceira idade é uma fase do ciclo vital que 
requer cuidados especiais, como por exemplo a prevenção de doenças crônicas e a promoção 
de qualidade de vida em todos os âmbitos (do físico ao me Objetivo: O objetivo do trabalho foi 
realizar um diagnóstico institucional em uma unidade do CRAS na região metropolitana de 
Goiânia, propondo intervenções e apontando potencialidades e limitações do local. Além de 
propor, também realizou-se uma atividade psicoeducativa em um grupo de 
idosos. Método: Realizaram-se técnicas de observações, entrevistas abertas, entrevistas semi 
estruturadas e uma atividade psicoeducativa. A atividade psicoeducativa consistiu em uma 
roda de conversa de alunos de psicologia com alguns idosos do CRAS. Foram discutidos 
temas como violência contra o idoso, o estatuto do idoso e promoção de saúde 
mental. Resultados: Foram obtidos dados referentes aos serviços prestados à comunidade, o 
organograma da instituição, informações acerca dos potencialidades e desafios da unidade, 
entre outros aspectos. Na atividade psicoeducativa, observou-se que os participantes do grupo 
tinham pouco conhecimento sobre o estatuto do idoso e serviços que são oferecidos a 
população da terceira idade, dados estes que foram fornecidos a eles, como centros de 
convivências e programas sociais. Conclusão: Concluiu-se que os funcionários do CRAS são 
pessoas motivadas e responsáveis, apesar da pouca atenção do Estado quanto ao 
fornecimento de verbas e manutenções na estrutura da instituição. A população também 
demonstra engajamento com o programa e carece de mais informações e acesso a um serviço 
de qualidade. 
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APLICAÇÃO DA HIBRIDIZAÇÃO GENÔMICA COMPARATIVA NO DIAGNÓSTICO DAS 
DOENÇAS ONCOLÓGICAS 

CAROLINE CHRISTINE PINCELA DA COSTA, ANTONIO MARCIO TEODORO CORDEIRO 
SILVA, SANDRA RIBEIRO DE MORAIS, JENNIFER CAROLINE MARTINS  
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Introdução: As alterações citogenéticas são características de câncer, doença marcada pela 
instabilidade genômica. A array-CGH é uma técnica genômica que auxilia na identificação de 
genes candidatos à oncogênese, que avalia ganhos e/ou perdas de material genético em níveis 
submiscroscópicos, e identifica seus achados como possíveis alterações ou variações no 
número de cópias (CNAs/CNVs, respectivamente), bem como suas relações com resposta à 
drogas e prognóstico. Objetivo: O presente estudo objetivou relatar a aplicação da hibridização 
genômica comparativa por array no diagnóstico de doenças oncológicas. Método: Foi 
realizada uma revisão integrativa, cuja busca ocorreu no período de junho a julho de 2018, com 
os seguintes critérios de inclusão: artigos em português, inglês ou espanhol, publicados em 
periódicos nos últimos cinco anos, indexados nas bases de dados LILACS, PubMed e SciELO. 
Para a pesquisa foi utilizada a combinação das palavras chaves ¿array-CGH¿ e ¿Câncer¿ 
(Cancer), considerados descritores no DeCS (Descritores em Ciências de Saúde) e MeSH 
(Medical Subject Headings). Na busca, foram inicialmente encontrados 58 artigos na base de 
dados PubMed, 1 nas bases LILACS e SciELO. Destes, 38 artigos foram lidos integralmente e 
31 se tornaram objeto de estudo. Resultados: Observou-se que diversos genes foram 
encontrados em cânceres distintos, como por exemplo, alterações de cópias: do gene MYC, 
encontrado em câncer de mama, bexiga, adenocarcinomas pulmonares e do ducto pancreático 
e angiossarcomas de osso; do gene CDKN2A, encontrado em cânceres de mama, bexiga, 
mesoteliomas, glioblastomas e carcinomas de esôfago; do gene PTEN, identificado em 
síndromes de câncer de mama e ovário hereditários, glioblastomas e coriocarcinomas; e do 
gene TP53, em câncer de mama, esôfago e cólon. Entretanto, percebe-se que diferentes 
genes estão frequentemente envolvidos em um mesmo câncer. Conclusão: A pesquisa 
oncológica por array-CGH explora os ganhos e perdas gênicas em todo o genoma, 
possibilitando montagem de perfis genômicos e a identificação de genes que podem atuar 
como prováveis desencadeadores de um câncer específico, bem como suas correlações com 
prognóstico. As pesquisas também envolvem a procura por possíveis alvos terapêuticos, 
colaborando com a farmacogenética, o que possibilita futuros estudos para drogas alvo-
específicas. 
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AS AÇÕES PROMOCIONAIS VS SHARE OF MIND DE MARCAS: UM ESTUDO DE CASO 
DOS SALÕES DE BELEZA DO SETOR GOIÂNIA 2 - GOIÂNIA GO 

TORQUATO LORENA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA VAZ EVANGELISTA, DENISE 
LUCIA MATEUS G NEPOMUCENO, LÚCIA APARECIDA DE MORAES ABRANTES, ELAINE 

BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Atualmente o cenário mercadológico de serviços é de constantes mudanças com 
acirradas competições entre seus agentes, desta forma há uma necessidade compulsória das 
empresas reavaliarem seu posicionamento nesse mercado. Isto é válido tanto nas grandes e 
médias empresas formais com suas estruturas administrativamente bem estruturadas, bem 
como nas pequenas empresas formais ou informais nas quais não há esta estruturação. O fato 
é que num momento se torna inviável a continuação sem um planejamento Objetivo: Analisar 
a eficácia das ações promocionais praticadas pelos salões de beleza do Setor Goiânia 2 com a 
ferramenta share of mind como métrica de marketing. Traçando perfil das consumidoras 
residentes do setor e dos gestores dos salões; aplicação do share of mind nas consumidoras 
residentes no setor. Método: Revisão de bibliográfica nas literaturas pertinentes, construção e 
aplicação de questionários para coleta dos dados. O estudo foi do tipo qualitativo utilizando a 
técnica de entrevistas pessoais com aplicação de questionários estruturados com perguntas 
fechadas e abertas, realizado em duas partes A e B com público alvo distinto para obtenção de 
resultados sobre as empresas de salão de beleza e outro sobre seus consumidores. O 
resultado da aplicação do questionário foi submetido a uma escala de avaliação com 
ponderações, que resultou em dados percentuais, fornecendo assim a share of mind das 
variáveis estudadas. Resultados: Na obtenção da Share of Mind foram abordadas 50 pessoas, 
70% respondentes. Composição do perfil do consumidor: 57% possuem ensino superior e 43% 
possuem ensino médio; Adultas 94%; 100% possuem celulares; Redes sociais: Facebook: 
80%, Instagram: 63%, Skype: 6%, Snapchat: 11%, Youtube: 46%, Whatsapp 97%, Não usa 
(nenhuma rede social): 9%. Na Share of mind obteve-se: 80% identificaram ao menos um salão 
de beleza, destes 82% já utilizaram os serviços de algum dos salões mencionados . O 
Rafabella ¿ Salão de beleza é ao mesmo tempo “Top of mind” por ser o mais lembrado em 
primeiro lugar com 26% menções e “Share of Mind” com 29% de participação na Share, dentro 
os 05 salões pesquisados. Conclusão: A ferramenta Share of mind indicadora da participação 
da marca na mente dos consumidores, funcionou muito bem como uma métrica das ações 
promocionais de marketing praticadas pelos salões de beleza. O resultado da Share of mind 
revela que os salões que possuem maior participação na mente dos consumidores, são 
justamente aqueles que não só tem um maior investimento em ações promocionais, como 
também possuem os gestores mais capacitados em termos de conhecimento das ferramentas 
de gestão. 
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AS DINÂMICAS POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL DA ASEAN E AS RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS DO SUDESTE ASIÁTICO 

PEDRO HENRIQUE BARRETO TEODORO, DANILLO ALARCON, THAÍS FERREIRA TONHÁ  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: As relações que se estabelecem na região do Sudeste Asiático se tornaram um 
complexo analítico ao mesclarem características econômicas, políticas e geoestratégicas no 
seu processo de formação e evolução. Há também a confluência de questões nacionais e 
internacionais no cenário, não sendo possível dissociar esses fatores para exaltar algum 
prioritário. É nesse contexto que se insere a Associação de Nações do Sudeste Asiático 
(ASEAN), criada em 1967. Objetivo: Entender a relevância da ASEAN como um ator 
importante nas dinâmicas politicas, econômicas e sociais dos países do Sudeste 
Asiático. Método: O trabalho será guiado a partir de uma abordagem qualitativa segundo o 
método de estudo de caso, analisando a relevância da ASEAN como um ator importante na 
região do Sudeste Asiático. Os documentos referências são os oficiais e relatórios da 
instituição bem como as obras Ideas, identity, and institution-building: from the 'ASEAN way' to 
the 'Asia-Pacific way'? de Amitav Acharya e ASEAN and East Asian International Relations de 
David Martin Jones e M.L.R. Smith. Resultados: Demonstrar a forma como a ASEAN 
estabeleceu-se como uma instituição central para as relações de âmbito regional e global para 
a região do Sudeste Asiático. É possível afirmar que o bloco proporciona maior e melhor 
diálogo, segurança e garantia dos acordos firmados pelos países que compõem os membros 
do bloco e destes com outros que não compõem o mesmo. Inferir que a ASEAN tem potencial 
para moldar as relações intra e extrabloco extrapolando o âmbito econômico e perpassando 
por questões sociopolíticas, seguindo o modelo da União Europeia. E assim, perceber como se 
dá a relevância da ASEAN para a região do Sudeste Asiático. Conclusão: Apesar de possuir 
contradições e problemas em sua formação, atuação e adequação à realidade regional e 
internacional, a ASEAN se faz necessária tanto como instrumento quanto ator da cooperação 
entre as nações da região do Sudeste Asiático quanto com outras de fora desta região; agindo 
como um regulador dessas relações para uma melhor garantia de igualdade e justiça entre as 
nações e assegurando os direitos dessas nações e das sociedades que as compõem nas 
esferas política, econômica e social. 
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Introdução: As úlceras venosas (UV) representam um período mais progressista da 
insuficiência venosa crônica, ocorrendo devido à hipertensão venosa. No que diz respeito à 
localização das feridas, 80% das feridas localizavam-se nos membros inferiores. A UV é 
considerada um problema de saúde pública por acometer a produtividade e a qualidade de vida 
das pessoas, acarretando diversas complicações, portanto é de suma importância a 
assistência adequada da enfermagem na prevenção e 
tratamento.(BRASIL;2008). Objetivo: Identificar como a enfermagem pode atuar na prevenção 
e no tratamento das úlceras venosas dos membros inferiores. Método: Utilizou o método de 
revisão bibliográfica com analise integrativa, cuja coleta de dados ocorreu nas bases do Scielo 
e Biblioteca Virtual de Saúde, nos dias 25 a 31 do mês de agosto de 2018, após a verificação 
dos descritores em saúde (DECS): úlcera, úlcera varicosa, cuidados de enfermagem. Foram 
utilizados como critérios de inclusão artigos publicados entre 2014 a 2018, páginas em 
português, e disponíveis na integra. Sendo 25 escolhidos para análise, utilizando 4 no presente 
estudo. Resultados: A revisão resultou em 4 artigos, publicados entre 2015 a 2017, verificando 
que o local mais frequente que ocorrem as úlceras venosas são; (42,3%) na perna, seguida do 
pé (23,3%), nádega (7,4%) e quadril (5,6%). Sendo assim a atuação da enfermagem se dá por 
meio de o diagnóstico individualizado, que assume um diferencial no tratamento e prognóstico, 
realizando cuidados a nutrição do paciente, manutenção de hábitos saudáveis, realização de 
atividade física, realização de repouso associado à elevação do membro, cuidados com o 
curativo e uso terapia compressiva. Conclusão: É possível concluir que as medidas adotadas 
pela enfermagem na prevenção e tratamento são de extrema importância para um bom 
prognóstico e evolução do paciente, visando minimizar o dano e eliminar o risco. 
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ASSOCIAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM UNIDADE DE EMERGÊNCIA: RELATO DE 
AUXILIARES DE PESQUISA 
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Introdução: Associação de medicamento é a prática de adicionar mais de um medicamento, 
na mesma seringa, ou em uma grande quantidade de diluente. Representa uma importante 
causa de reações adversas. Tem sido uma prática comum nos hospitais. Será se esse tipo de 
erro ocorre também em unidade de emergência? Este estudo justifica-se por agregar 
conhecimento científico e experiência aos acadêmicos de enfermagem Objetivo: Relatar os 
erros de associação durante o preparo de medicamentos que ocorrem em unidades de 
emergência. Método: Relato de experiência de acadêmicos de enfermagem durante a coleta 
de dados para um estudo temático realizado em unidades de emergência que ocorreu por meio 
de observação direta não participante do preparo de medicamentos. A experiência ocorreu nos 
turnos diurno e noturno em uma Unidade de Emergência do município de Goiânia nos meses 
de julho a agosto de 2018. Durante a observação do preparo de medicamentos, notou-se uma 
elevada constância de associação medicamentosa e foi registrado em um caderno de 
campo Resultados: Observou-se uma elevada associação de medicamentos, ocorrendo duas 
ou mais associações. Em uma situação, foram associados até quatro medicamentos no Soro 
fisiológico 0,9% de 250ml. Os principais medicamentos associados foram: analgésicos e anti-
inflamatórios. O tilatil e a dipirona foram associados a outros medicamentos em todos os 
preparos. A associação dos medicamentos não estava prescrita, foi realizada por decisão do 
profissional de enfermagem na hora do preparo Conclusão: Durante a vivência na coleta de 
dados, notamos um grande número de associação de medicamentos, feita pela equipe de 
enfermagem. Percebemos a importância da atuação do enfermeiro nesse processo de 
medicação para a elaboração e implantação de protocolos e de capacitação da equipe para 
eliminar essa prática evitando assim efeitos adversos e garantir a segurança do paciente. 
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ATIVIDADE ANGIOGÊNICA DE GEMIN D UTILIZANDO O MODELO MCA 
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Introdução: Gemin D (GD) é um elagitanino encontrado em várias espécies de plantas ricas 
em compostos fenólicos. Este composto possui muitas propriedades farmacológicas, tais como 
atividade anti-HIV, anti-tumoral e anti-oxidante. A possibilidade de aplicações clínicas de 
substâncias com potencial indutor ou inibidor de angiogênese é vasta, como, por exemplo, no 
aumento da vascularização miocárdica, no reparo do sistema nervoso central após 
traumatismo ou isquemia Objetivo: Assim, com base nas atividades biológicas de GD o 
presente estudo teve como objetivo avaliar a atividade angiogênica desse elagitanino utilizando 
o modelo em membrana corioalantóide (MCA) de ovo embrionado de galinha in 
vivo. Método: Ovos fertilizados de galinha foram incubados a 37ºC. No 5º dia de incubação, foi 
realizada uma pequena abertura circular na base maior de cada ovo . No 13º dia de incubação, 
os ovos foram divididos em 6 grupos com 10 ovos em cada: os grupos 1, 2 e 3 foram tratados 
com água destilada estéril (3 µL por ovo), dexametasona a 4 µg/µL (inibidor de angiogênese), e 
gel cicatrizante de feridas regederm® 4 µg/µL (indutor de angiogênese), respectivamente; 
grupos 4, 5 e 6 foram tratados com doses de GD 25, 50 e 100 µg/µL, respectivamente. Discos 
de papel filtro estéreis contendo cada uma dessas soluções nas concentrações indicadas 
foram colocados sob a MCA dos ovos embrionados, e após 72 horas, a resposta angiogênica 
foi avaliada. Resultados: Os resultados mostraram que Gemin D causou um significativo efeito 
angiogênico em todas as doses testadas (25, 50 e 100 µg/µL) em comparação ao controle 
negativo. Este resultado indica que GD provavelmente causou o efeito angiogênico por 
estimular uma resposta inflamatória que também foi demonstrada em nosso 
estudo Conclusão: Assim, nossos resultados mostraram que GD provocou um significativo 
efeito angiogênico que possivelmente pode ser aplicada no tratamento de cicatrização de 
feridas, bem como para o desenvolvimento de novos fármacos para o reparo tecidual. No 
entanto, ainda são necessários mais estudos para esclarecer as específicas atuações de GD 
no processo de formação de novos vasos. 
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ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM COM GESTANTES PORTADORAS DE HIV 
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SOUSA, BRUNO VIEIRA DE SOUZA, ANNA CAROLINA SANTOS BRITO  
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Introdução: A AIDS (síndrome da imunodeficiência adquirida) é o resultado causado pela 
infecção do HIV (vírus da imunodeficiência humana) que causa a depleção do sistema 
imunológico. Sabendo disso, a abordagem da equipe de enfermagem diante de uma paciente 
grávida soropositiva deve ir além das estratégias a infecção vertical. O processo de cuidados 
tanto no período de pré-natal e parto, quanto no período puerperal e aspectos fisiológicos, 
emocionais e psicológicos, enfatizando a importância do tratamento. Objetivo: Identificar as 
estratégias adotadas pela enfermagem no cuidado a parturiente soropositiva desde o período 
pré-natal até o pós-parto. Método: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, na base de 
dados da Biblioteca Virtual em Saúde, após a definição dos descritores em saúde no período 
de 1 a 28 de agosto de 2018, o que permitiu a identificação de 329 artigos, e que após os 
critérios de inclusão, disponível na íntegra, português, entre os anos de 2012 a 2016 e o 
assunto principal resultou em 20 artigos para análise de títulos/resumos. Foram retirados os 
artigos que não tinha relevância para o estudo e seguido da leitura do título/resumo, foram 
extraídos os estudos selecionados com o objetivo da pesquisa, e selecionou-se para os 
resultados e discussão somente quatro artigos após a leitura sistemática e 
interpretativa. Resultados: Após analisar os artigos, percebemos que foi enfatizado o processo 
de enfermagem no cuidado com gestantes portadoras do vírus HIV é possível identificar seu 
trabalho por meio de recomendações para prevenir a transmissão vertical, pré-natal eficaz, 
importância do uso de antirretrovirais, orientações antes, durante e após o teste rápido e 
amamentação. Através disso é possível perceber que a enfermagem tem uma atuação muito 
importante, pois é o profissional que está sempre em contato direto com a parturiente, 
orientando e prestando todos os cuidados necessários. Conclusão: Concluímos que a 
enfermagem desempenha diversas estratégias para o cuidado com a parturiente desde o pré-
natal até o pós-parto, sempre orientando sobre a importância e riscos que o bebê pode vir a ter 
se os cuidados não forem seguidos corretamente. São de extrema importância que o 
enfermeiro venha a ter um atendimento humanizado com essas pacientes, para vê-la como um 
todo, respeitando suas crenças, sentimentos e mantendo sua integridade física, mental e 
social. 
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ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO AO HPV NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 
SAÚDE 

RUTH DE ARAÚJO SANTOS, GABRIELA RODRIGUES ALVES, ELISA CANDIDA 
CARVALHO, LUCAS MANOEL DOS SANTOS LOURENÇO  
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Introdução: A enfermagem ao longo dos anos vem ampliando seu campo de atuação, mas a 
princípio, visa a promoção da saúde populacional. Uma De suas atividades na unidade de 
saúde é a prevenção do Papilomavírus Humano (HPV), agente etiológico do câncer de colo 
uterino, transmitido principalmente por contato sexual. Sendo assim, o enfermeiro deve realizar 
ações efetivas na prevenção da doença sexualmente transmissível Objetivo: Identificar as 
ações do enfermeiro na prevenção do Papilomavírus Humano (HPV) no nível primário da 
Unidade de Saúde Básica Método: Trata-se de um estudo de revisão a literatura. A busca 
ocorreu na base Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), após a definição dos descritores em saúde 
(DECS) enfermagem, centro de saúde no período de 1 a 29 de agosto de 2018, e permitiu 
identificação de 144 artigos . Os critérios de inclusão foram: artigos disponíveis na íntegra em 
português, entre os anos de 2014 a 2018. Os critérios de exclusão foram: artigos 
repetidos. Resultados: Foram encontrados 144 artigos. Após leitura sistemática e 
interpretativa, selecionou-se para os resultados e discussão 4 artigos. Foi identificar que o 
papel do enfermeiro na prevenção do HPV na UBS na atenção primaria , se da através de 
educação em saúde, educação sexual informando sobre sexo seguro, uso do preservativo do 
início ao fim do ato sexual oral, anal e vaginal, campanhas de vacinação contra HPV 
principalmente na adolescência, orientações as mulheres sobre diminuição de parcerias 
sexuais, pois quanto maior o número maior a chance de transmissão. Além disso, o enfermeiro 
deve incentivar e fazer busca ativa de adolescentes e jovens a realizarem o exame 
colpocitológico regularmente Conclusão: A atuação do enfermeiro na prevenção ao 
Papilomavírus Humano (HPV) na Unidade Básica de Saúde se dá, por meio de medidas que 
aumentem o diagnóstico precoce e promovam a prevenção, elaborando planos de educação 
para capacitar profissionais de saúde (técnicos de enfermagem e agente de saúde), 
mobilizando-os para uma educação permanente, principalmente na pré-adolescência e 
adolescência ,potencializando a parceira de sexo seguro e garantindo um atendimento de 
forma humanizada. 
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ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NO ALIVIO DA DOR EM PACIENTES ONCOLOGICOS SOB 
CUIDADOS PALIATIVOS 

RUTH DE ARAÚJO SANTOS, SILVANA DE LIMA VIEIRA DOS SANTOS, ADILA CRISTINA 
SILVA DE SOUSA, MARINA ELIAS ROCHA  
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Introdução: Os cuidados paliativos segundo a visão holística do ser humano trata-se de 
valorizar a vida e encarar a morte como um processo natural, amparando angustias, 
promovendo alívio da dor e de outros sintomas. Portanto é importante ressaltar que um dos 
principais processos é avaliar a dor e proporcionar medidas de conforto para que possa ter 
uma melhor qualidade de vida durante esse processo. Objetivo: Descrever a atuação da 
enfermagem no controle da dor em pacientes oncológicos sob cuidados 
paliativos. Método: Trata-se de uma revisão integrativa realizada em maio de 2018, na base de 
dados da Biblioteca Virtual de Saúde (Bireme), Pubmed e Scielo no ano de 2013, e dois livros. 
Utilizou-se os Descritores em Ciências da Saúde (DECS), Enfermagem; Dor e Cuidados 
Paliativos. Foram incluídos estudos e livros, publicados no período de 2013 a 2018. Foram 
analisados três artigos e dois livros Resultados: Somente com os decs ,foi identificado 20 
artigos,com critérios de inclusão:online,língua portuguesa,Brasil,2013 a 2018 ,assunto principal 
cuidados paliativos ,resultou em 10 artigos para analise sistemática dos resumos ,e apos retirar 
os repetidos ,3 somente atenderam ao objetivo do trabalho. Dentre os cuidados que são 
adotados pela a enfermagem para a promoção do bem-estar e alívio da dor podemos citar: 
cuidados voltados para higiene, alimentação, curativos e analgesia. É relevante destacar a 
utilização da musicoterapia pela enfermagem, a qual proporciona prazer e alegria, uma vez que 
a dor extrapola os sentimentos, repercutindo em solidão, desgosto e revolta Conclusão: É 
possível concluir que as medidas que são adotadas pela enfermagem para o alívio da dor são 
de extrema importância e eficazes, pois através delas é possível oferecer uma melhor 
qualidade de vida ao paciente durante esse período, trazendo segurança, sensação de alívio e 
renovação. 
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ATUAÇÃO DAS ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM EM UMA CLÍNICA DE DEPENDENTES 
QUÍMICOS. 

SABRINA ROCHA DOS SANTOS, MARINA ELIAS ROCHA, RUTH DE ARAÚJO SANTOS, 
ADILA CRISTINA SILVA DE SOUSA  
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Introdução: Infecções sexualmente transmissíveis (IST) são ocasionadas por bactérias, vírus e 
dentre outros microrganismos, essa transmissão ocorre basicamente pelo contato sexual (oral, 
vaginal, anal) sem o uso do preservativo. Essa transmissão também pode ocorrer através do 
parto, amamentação e gestação. Com o tratamento adequado, pessoas portadoras de IST 
podem suspender a cadeia de transmissão e melhorar a qualidade de vida. Objetivo: Relatar a 
experiência das acadêmicas de enfermagem em uma campanha educativa sobre IST e 
esclarecer suas principais dúvidas sobre essas infecções. Método: Trata-se de um relato de 
experiência que ocorreu no dia 23 de fevereiro de 2018, em uma clínica de dependentes 
químicos em Aragoiânia-Go, onde tinham aproximadamente 40 homens, que teve duração de 
40 minutos, onde foram explicados sobre as principais IST´s, meios de transmissão, 
diagnóstico, tratamento e prevenção. Resultados: Foi possível identificar que o público 
presente tinha muitas dúvidas acerca do tema abordado desde em saber o que são IST´s até 
em como se prevenir, foram esclarecidas muitas dúvidas e foi falado sobre a necessidade de 
atendimento em uma unidade de saúde. Conclusão: Disseminar informação para um grande 
público é sempre desafiador, mas falar sobre IST é imprescindível, pois grande parte delas é 
transmitida através do sexo desprotegido, e a resistência em procurar uma unidade de saúde é 
muito grande ainda mais por homens, portanto orientar o público divulgando informações para 
a qualidade de vida e promoção da saúde é essencial. 
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Introdução: A utilização de produtos naturais como modelo para a síntese de análogos mais 
potentes e seletivos, tem contribuído significativamente para a obtenção de novos agentes 
terapêuticos, que podem ser adquiridos mais facilmente e a custos menores. Neste contexto, 
as chalconas e seus derivados são compostas de grande interesse químico e farmacológico, 
pois apresentam uma diversidade de atividades biológicas e podem ser interessantes 
candidatos a novos fármacos. Objetivo: Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a 
atividade angiogênica da chalcona (E)-3-(4-nitrofenil)-1-fenilprop-2-en-1-ona (CG1) em 
membrana corioalantóide de ovo embrionado de galinha (CAM). Método: A metodologia 
utilizada foi a de Melo-Reis et al. (2010) com algumas adaptações. Três doses da CG1 (5mg, 
10mg e 20mg) foram testadas em ovos embrionados de galinha, e a atividade angiogênica 
encontrada para cada tratamento com a chalcona foi comparada com os respectivos controles 
deste ensaio (negativo-DMSO, indutor de angiogênese - Regederm e inibidor de angiogênese - 
Decadron). Resultados: Os resultados obtidos mostraram uma indução da angiogênese pela 
chalcona CG1. Ela induziu um aumento médio de 22,33%, na porcentagem da rede vascular 
neoformada de CAMs em todos os tratamentos de maneira não dependente da dose. Em 
comparação com o controle negativo, apenas CG1 na dose de 20 mg apresentou uma 
diferença significativa (P <0,05). Outra diferença significativa foi também observada entre as 
médias porcentuais de vascularização obtidas dos controles Decadron (inibidor) e DMSO 
(controle negativo) em comparação com o controle indutor Regederm (P <0,05). Já o controle 
inibidor, embora tenha inibido a angiogênese em comparação com o DMSO, esta inibição não 
foi estatisticamente significativa (P > 0,05). Conclusão: Pelos resultados obtidos no presente 
estudo podemos concluir que a chalcona CG1 nas doses utilizadas apresentou indução da 
atividade angiogênica induzindo um aumento na porcentagem da rede vascular neoformada de 
MCAs em todos os tratamentos de maneira não dependente da dose. Esta indução da 
angiogênese pode ser um ponto chave para futuros estudos que investiguem outras atividades 
biológicas ligadas à angiogênese, como por exemplo, a cicatrização de feridas. 
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RODRIGUES  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: A Organização Mundial da Saúde lançou em 2009 o segundo Desafio Global para 
a Segurança do Paciente: Cirurgias Seguras Salvam Vidas. Neste contexto, a OMS passou a 
recomendar às instituições de saúde o uso de um check list a ser preenchido em três etapas, 
antes da indução anestésica, antes do início da cirurgia e antes que o paciente deixe a sala 
operatória. Possibilitando a conferência de itens que comprometem a segurança do paciente 
dentro do procedimento anestésico cirúrgico Objetivo: Identificar a execução e definir a taxa 
adesão ao check list de cirurgia segura em cirurgias ortopédicas em um centro 
cirúrgico Método: A coleta de dados foi realizada por meio de auditorias in loco no período de 
10/11/2017 a 31/11/2017 nas salas cirúrgicas de cirurgias ortopédicas no momento de time out 
utilizando uma planilha elaborada com questionamento fechado para o registro dos 
dados Resultados: Durante o período de coleta dos dados foram observadas um total de 104 
cirurgias ortopédicas. Destas, 71% (74 checklist) não tiveram adesão por ter realizado alguma 
etapa de maneira incorreta, o que resultou em uma taxa de 29% (30 checklist) de adesão ao 
time out perfeito pela equipe. Foi evidenciado que o baixa índice de adesão se deve à falta de 
comprometimento da equipe, principalmente dos cirurgiões por acharem que isso leva ao 
atraso do início do procedimento, os instrumentadores maioria das vezes respondem as 
perguntas sem comprometimento e de forma automática, e também por existir perguntas 
julgadas como desnecessárias pelo executor da lista de verificação Conclusão: Foi possível 
concluir que é necessário fazer uma nova atualização no instrumento conforme a realidade da 
instituição, e posteriormente realizar treinamento com toda equipe ao novo instrumento 
adequando a forma correta para execução, bem como conscientização da equipe cirúrgica e 
anestésica quanto a importância para diminuição de erros nas cirurgias, beneficiando assim a 
instituição e garantindo a segurança do paciente 
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Introdução: Taninos hidrolisáveis são substâncias extraídas de diversas plantas medicinais 
que apresentam inúmeras atividades biológicas, tais como cicatrização de feridas e 
queimaduras, anti-inflamatórios, potencial antioxidante e antimicrobiano. Porém, até o 
momento, poucos estudos tem avaliado o potencial antimutagênico dos taninos Objetivo: O 
presente estudo teve como objetivo avaliar o potencial antimutagênico do elagitanino gemin-D 
utilizando o teste de mutagenicidade de Ames. Tal tanino foi isolado das folhas de Eugenia 
uniflora L., uma espécie de planta medicinal brasileira conhecida como pitangueira Método: Os 
estudos foram conduzidos utilizando cepa de Salmonella typhimurium TA100, com o respectivo 
controle, que foi incubada com diferentes doses de Gemin-D. Cada experimento foi executado 
três vezes em triplicata para cada dose, incluindo controles positivo e 
negativo. Resultados: Os resultados mostraram que todas as doses de Gemin-D (1, 10, 50, 
100, e 500 ¼g/placa), tratadas simultaneamente com azida sódica, apresentaram uma 
diminuição no número de colônias revertentes para histidina na cepa testada (TA100). No 
entanto, apenas nas doses mais elevadas (100 e 500 ¼g/placa), esta redução foi significativa 
(P < 0,05) Conclusão: Assim, utilizando o teste de mutagenicidade de Ames, pode-se concluir 
que o elagitanino Gemin-D foi capaz de proteger o DNA contra a ação do agente mutagênico 
azida sódica. No entanto, são necessários estudos adicionais que melhor elucidem as 
propriedades biológicas desse elagitanino. 
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Introdução: Gemin D (GD) é um elagitanino encontrado em várias espécies de plantas ricas 
em compostos fenólicos. Para o presente estudo, gemin D foi isolado das folhas de E. uniflora, 
espécie amplamente utilizada pela população brasileira para o tratamento de úlceras gástricas 
diarréias e hipertensão. Estudos demonstraram que esse composto possui muitas 
propriedades farmacológicas, tais como atividade anti-HIV, anti-tumoral e anti-oxidante. No 
entanto, sua atividade antimutagênica ainda não foi avaliada. Objetivo: O presente estudo teve 
como objetivo avaliar o potencial antimutagênico do elagitanino gemin-D utilizando o teste de 
mutagenicidade de Ames. Método: Os estudos foram conduzidos utilizando cepa de 
Salmonella typhimurium TA100, com o respectivo controle, que foi incubada com diferentes 
doses de Gemin-D. Cada experimento foi executado três vezes em triplicata para cada dose, 
incluindo controles positivo e negativo. Resultados: Os resultados mostraram que todas as 
doses de Gemin-D (1, 10, 50, 100, e 500 ¼g/placa), tratadas simultaneamente com azida 
sódica, apresentaram uma diminuição no número de colônias revertentes para histidina na 
cepa testada TA100. No entanto, apenas nas doses mais elevadas (100 e 500 ¼g/placa), esta 
redução foi significativa (P < 0,05). Conclusão: Assim, utilizando o teste de mutagenicidade de 
Ames, pode-se concluir que o elagitanino Gemin-D foi capaz de proteger o DNA contra a ação 
dos mutágeno de ação direta azida sódica. Contudo, ainda são necessários estudos adicionais 
que melhor elucidem as propriedades biológicas desse elagitanino. 
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Introdução: O composto B2M é um análogo do princípio ativo presente na raiz da Curcuma 
longa, a curcumina. A C. longa é uma espécie rizomatosa endêmica da Índia, de grande 
importância econômica, que vem sendo amplamente estudada para fins terapêuticos. É 
bastante conhecida por seu uso culinário, entretanto, estudos recentes têm avaliado-o como 
um composto bioativo natural com elevado potencial terapêutico, vez que, sua ação anti-
inflamatória, antitumoral e antiproliferativa mostram resultados promissores. Objetivo: O 
objetivo do presente estudo é investigar seu efeito mutagênico utilizando o Teste de Ames com 
cepa de Salmonella typhimurium (TA100). Método: Para avaliação da mutagenicidade e 
antimutagenicidade foram usadas culturas de cepa S. typhimurium (TA-100) incubadas com 
diferentes doses do análogo B2M, controles positivo (azida sódica), negativo (água destilada) e 
veículo (dimetilsulfóxido - DMSO). No procedimento experimental, a cepa foi incubada 
mantendo-se o volume fixo de 20µL dos controles e doses, por vinte e cinco minutos, em 
seguida adicionou-se 2 mL de ágar, os quais foram vertidos em placas contendo meio mínimo 
glicosado. As placas foram mantidas em BOD a 37ºC por 48horas e por fim, foi realizada a 
contagem de colônias revertentes. Resultados: Na avaliação da mutagênicidade não foi 
observada diferença significativa entre as doses (100µg, 50µg, 10µg, 1µg) e o controle 
negativo, constatando-se que o composto não demonstrou potencial mutagênico. Na avaliação 
da atividade antimutagênica, as diferentes doses de B2M, ao serem comparadas com o 
controle positivo, não demonstraram diferença estatística. Conclusão: Deste modo, 
concluímos que o análogo de curcumina não apresentou atividade mutagênica, porém, não 
demonstrou ação antimutagênica, independentemente das doses. Logo, acredita-se que a 
bioatividade do mesmo esteja relacionada à metabolização. Porém são necessários estudos 
complementares para elucidar as ações deste composto. 
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Introdução: As doenças autoimunes (DAI), constituem um grupo de doenças crônicas 
caracterizadas pela perda de tolerância a autoantígenos. O tratamento das DAI é realizado 
principalmente com drogas imunossupressoras. Eles atuam no ciclo celular e agem como 
antiinflamatórios reduzindo a atividade do sistema imunológico, dentre eles destacam-se a 
prednisona e a azatioprina. Considerando a importância destes medicamentos e seu uso 
crônico, é necessário que sejam conduzidos estudos de genética toxicológica. Objetivo: O 
objetivo do presente estudo é investigar o efeito mutagênico d azatioprina e prednisona 
utilizando o teste de ames com cepa de Salmonella typhimurium. Método: O teste de Ames foi 
realizado utilizando a cepa de Salmonella typhimurium (TA100). Neste ensaio a cepa foi 
incubada com 20µL de azida sódica (controle positivo), 20µL de água destilada (controle 
negativo), 40µL de óleo mineral (veículo), 40µL de prednisona (nas doses de 80, 40, 20, 10 e 5 
µg), e 40µL de azatioprina (nas doses de 40, 20, 10, 5 e 2,5µg), respectivamente, durante 25 
minutos. Em seguida, foram adicionados a 2mL de top-ágar, e vertidos em placas contendo 
meio mínimo glicosado. Estas placas foram incubadas a 37ºC durante 48 horas e então foi 
realizada a contagem de colônias revertentes em cada placa. Resultados: Os resultados 
demonstraram que não houve diferença significativa no tratamento com prednisona, quando 
comparado com o controle negativo, sendo que na maior dose o medicamento apresentou leve 
citotoxicidade. Diferentemente, a azatioprina demonstrou diferença significativa nas doses de 
40 e 20 µg em comparação com a água. Conclusão: Deste modo, concluímos que a 
prednisona não foi capaz de promover o aumento do número de revertentes. Entretanto, a 
azatioprina apresentou atividade mutagênica em suas duas maiores doses testadas através do 
teste de Ames com a cepa Salmonella typhimurium (TA100). 
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Introdução: Imunossupressores promovem a redução da atividade do sistema imune, desta 
forma, a terapia imunossupressora crônica torna-se essencial para pacientes pós-
transplantados ou com distúrbios autoimunes. Dentre os imunossupressores utilizados em 
regime crônico, por estes pacientes, pode-se citar a Azatioprina (AZA), a qual constitui o 
esquema terapêutico de supressão imunológica inicial, proposto pelo Ministério da 
Saúde. Objetivo: Considerando os efeitos adversos apresentados por pacientes que utilizam 
cronicamente este imunossupressor, o objetivo deste estudo foi investigar os possíveis efeitos 
citotóxicos deste imunossupressor em células mononucleares de sangue 
periférico Método: Para avaliar o efeito citotóxico destas substâncias, cultura de linfócitos de 
sangue periférico foram tratadas com seis doses diferentes da substância teste (50, 25, 12,5 e 
6,25 µg/mL) ou controle. Após um período de 3 horas, o número de células viáveis foi contado 
com auxílio de câmara de Neubauer Resultados: Os resultados obtidos, demonstraram uma 
redução do número de células mononucleares viáveis após o tempo de tratamento com esta 
droga. A maior dose utilizada, demonstrou uma redução de 50% destas células, enquanto as 
outras doses demonstraram um percentual de viabilidade superior à 60%. Conclusão: Em 
conclusão, os resultados obtidos indicaram que a Azatioprina apresentou, em sua maior dose, 
ação tóxica para células mononucleares de sangue periférico nas condições experimentais 
utilizadas no presente estudo. 
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Introdução: O estudo de plantas e seus princípios ativos tem se intensificado na atualidade. 
Em diversos alimentos foram constatados efeitos biológicos benéficos a saúde humana. Dentre 
estas espécies, destaca-se a Curcuma longa, popularmente conhecida como açafrão, que 
desde a antiguidade é usado de forma medicinal. A mesma já teve sua bioatividade 
comprovada, e, a fim de buscar aprimorar a curcumina e suas propriedades, tem-se investido 
no estudo de análogos ao ativo natural. Objetivo: No presente estudo, é proposta uma 
avaliação da atividade genotóxica e antigenotóxica de análogo de curcumina através do ensaio 
cometa. Método: Para avaliação da atividade genotóxica e antigenotóxica os grupos de 
animais foram tratados com concentrações variáveis do análogo (B2M), sendo elas 25mg/kg e 
50mg/kg, assim como controles positivo (ciclofosfamida) e negativo (DMSO/água), seguindo 
protocolo descrito por Singh et al. (1988). Após a eutanásia dos animais, as lâminas foram 
confeccionadas e foi feita a eletroforese (30 minutos, a 0,9 V/cm, 300 mA e a 4°C) .As lâminas 
foram analisadas pelo software CometScore 15 e as médias de cada tratamento foram obtidas 
e comparadas em relação ao grupo controle negativo ou positivo pelo teste t-student e 
considerados significativos valores de p < 0,05. Resultados: Na avaliação da genotoxicidade, 
não foi observada diferença significativa entre as doses e o controle negativo, constatando-se 
que o análogo não apresentou genotoxicidade. Quando comparada ao controle positivo, os 
tratamentos apresentaram diferença significativa demonstrando ação protetora do composto 
(antigenotoxicidade). Conclusão: Conclui-se que o composto não apresentou atividade 
genotóxica mas sim ação antigenotóxica, não demonstrando correlação de dose/dependência. 
Deste modo, ainda são necessários estudos complementares para elucidar as propriedades 
deste análogo 
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Introdução: A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) é caracterizada como agravo de 
um quadro de Síndrome Gripal, onde o indivíduo de qualquer idade apresente os seguintes 
sinais e sintomas: febre alta, tosse, dispneia, mialgia, dor de garganta, saturação O2 <95% e 
desconforto respiratório. A SRAG pode ser causada por diversos agentes etiológicos, porém 
cerca de 80% dos casos são causados por vírus respiratórios, entre eles o mais prevalente, o 
vírus influenza. Objetivo: O objetivo do presente estudo é avaliar o impacto dos casos de 
Síndrome Respiratória Aguda Grave que evoluíram ao óbito no primeiro semestre de 2018 no 
estado de Goiás. Método: Trata-se de um estudo, retrospectivo, com análise de dados 
secundários do Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde ¿ Conecta SUS 
Zilda Arns Neumann, através dos indicadores de saúde do Estado de Goiás, avaliando o 
impacto dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave no estado de Goiás no primeiro 
semestre de 2018. Resultados: No 1º semestre de 2018 foram notificados 1458 casos de 
SRAG. Estes apresentaram como principais agentes etiológicos SRAG por subtipos de 
influenza (456 casos), SRAG por outros vírus respiratórios (383 casos), os demais por outros 
agentes etiológicos e por SRAG não especificada. Destes casos houve um grande número de 
óbitos no primeiro semestre de 2018, 216 óbitos devido a SRAG, sendo os principais agentes 
etiológicos os subtipos de influenza (89 casos) e os demais por outros vírus respiratórios. 
Cerca de 184 casos não eram vacinados previamente contra influenza H1N1pdm09. A idade 
média dos casos foram 45 anos, a maioria dos óbitos eram do sexo masculino (117 casos). Os 
principais fatores de risco associados foram: obesidade e pneumopatias. Conclusão: O fato do 
grande número de óbitos ocorridos por SRAG, surge a necessidade de uma vigilância 
laboratorial e epidemiológica dos casos de síndrome gripal, que normalmente podem evoluir 
para SRAG. Esta ferramenta é de suma importância para a saúde pública e se tornou o fator 
fundamental para a prevenção, contenção, vigilância e manejo terapêutico de pacientes, 
evitando a evolução rápida para óbito. 
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Introdução: As doenças autoimunes (DAI), constituem um grupo de doenças crônicas 
caracterizadas pela perda de tolerância a autoantígenos. O tratamento das DAI é realizado 
principalmente com drogas imunossupressoras. Eles atuam no ciclo celular e agem como 
antiinflamatórios reduzindo a atividade do sistema imunológico, dentre eles destaca-se a 
prednisona. Considerando a importância deste medicamento e de seu uso crônico, é 
necessário que sejam conduzidos estudos de genética toxicológica. Objetivo: O objetivo do 
presente estudo é investigar o efeito genotóxico da prednisona utilizando o teste do cometa 
com células de medula óssea de camundongos. Método: O teste foi realizado utilizando 
células de medula óssea de camundongos previamente tratados com 50 mg/kg de 
ciclofosfamida (controle positivo), 100µL de óleo mineral (controle negativo), com as doses de 
0,5, 1,0 e 1,5mg/kg de prednisona em tratamento de 24 horas, e na dose de 0,5 mg/kg de 
prednisona em 120 horas. As células foram homogeneizadas com agarose ¿low melting¿ e 
espalhadas em lâminas de pré-cobertura. Em seguida, estas foram incubadas em solução de 
lise por 24 horas a 4ºC. Posteriormente, as lâminas passaram pela eletroforese, durante 30 
minutos, a 4ºC, 25V/cm3 e 300mA, e então, processadas em tampão neutralizador. A análise 
das lâminas foi realizada em microscópio de fluorescência, depois de coradas com brometo de 
etídeo. Resultados: Os resultados demonstraram que houve diferença significativa entre os 
tratamentos com prednisona em todas as doses e tempos testados, em relação ao controle 
negativo. Ainda, foi possível observar semelhança estatística entre o tratamento crônico e o 
controle positivo. Conclusão: Deste modo, concluímos que a prednisona foi genotóxica em 
todas as doses e tempos de tratamento testados. Além disso, foi possível observar que o nível 
de dano foi maior no tratamento crônico do que nos tratamentos de 24 horas. 
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AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS COM A IMPLEMENTAÇÃO DE UM 
PROGRAMA DE COLETA DE ORF NA CIDADE DE GOIÂNIA, GO 

DIVINO LÁZARO DE SOUZA AGUIAR, LARA RUBIA LOPES DE SOUSA, JOSÉ VICENTE 
GRANATO DE ARAÚJO  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O lançamento incorreto de ORF - óleo residual de frituras, nas redes coletoras de 
esgoto gera problemas operacionais para as companhias de saneamento. Ao ser descartado 
dessa forma, esse resíduo adere às paredes dos tubos provocando a redução de seção por 
onde o efluente é escoado dos domicílios. Isto contribui, significativamente, para a ampliação 
dos custos operacionais de manutenção, pois faz-se necessário o deslocamento de 
equipamentos, pessoal e materiais para a realizar as desobstruções. Objetivo: O objetivo 
principal deste estudo é apresentar a evolução (destacando o histórico da implementação pela 
concessionária de saneamento no município), o desempenho e a avaliação de um modelo de 
coleta, afastamento, armazenamento, bem como a destinação final de ORF coletado na cidade 
Goiânia, Goiás. Método: A elaboração do trabalho contou em seu desenvolvimento com três 
fases distintas, quais sejam: descrição de sua evolução desde o lançamento em 2012; 
exposição de dados referentes ao desempenho quantitativo dos volumes coletados pelas 
unidades organizacionais e a avaliação dos resultados alcançados. O acompanhamento da 
evolução foi realizado por meio de leitura de textos publicitários desenvolvidos para o 
lançamento do programa onde detalhava o passo a passo das atividades. Os quantitativos de 
óleo coletado, os créditos, o faturamento, bem como o número de atendimentos realizados 
pelas unidades foram acessados a partir da plataforma comercial da empresa. O cálculo do 
custo unitário contou dados coletados do SIPSAP e do balancete contábil. Resultados: No 
Distrito Centro (um dos quatro existentes) foi obtida uma redução de 35,24% das 
desobstruções de ramal de esgoto. Essa redução, conforme cálculo obtido pela equação 1, 
promoveu uma economia de R$1.201.776,77 de recursos da empresa. O Distrito Norte obteve 
o segundo melhor desempenho com uma redução dos eventos em 16,53%, o que 
correspondeu a uma economia de R$850.000,00 com materiais, equipamentos e serviços. O 
estudo propiciou a avaliação dos serviços de manutenção de esgoto por meio da elaboração 
de quatro gráficos retratando o comportamento das desobstruções de ramal e rede, bem como 
a limpeza de poços de visitas e o número de extravasamentos de esgotos que poderiam estar 
relacionados com o lançamento indevido do resíduo. Conclusão: Com um pouco mais de 
cinco anos de sua implantação, foram coletados na cidade de Goiânia cerca de 350 metros 
cúbicos de ORF e a conclusão que se chega é que, não foi apenas a coleta nos diversos 
pontos que contribuiu com as reduções dos eventos, a mídia espontânea gerada foi também 
muito importante para esse sucesso. Houve um trabalho de educação ambiental junto aos 
clientes da concessionária ocorrendo uma mudança de comportamento no que diz respeito ao 
descarte do resíduo. 
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BIBLIOTECA ESPANHA: UM CATALISADOR DE SOCIABILIDADES 
ANA LUIZA DE LEMOS SILVA, PEDRO HENRIQUE MAXIMO PEREIRA, DAVI ISAAC ALVES 

RODRIGUES, RAFAELLA DE CASTRO MARÇAL, NATÁLIA BORGES OLIVEIRA  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: A implantação da Biblioteca Espanha foi a legitimação, como intervenção pontual, 
de um processo de transformação física e principalmente social da cidade de Medellín. Dessa 
forma o presente trabalho propõe-se à reflexões e indagações acerca da sua influência no 
contexto social em que está localizada. Analisando-a como monumento simbólico e funcional 
no tramo urbano que ultrapassa o sentido do edifício como mero ícone arquitetônico, 
compreendendo-a como um catalisador de sociabilidades. Objetivo: Compreender de que 
forma o Parque Biblioteca Espanha incorpora e dinamiza as relações sociais do espaço em 
que foi implantado. Método: Em um primeiro momento buscou-se todo material teórico e 
fotográfico para entendimento do contexto social e histórico da cidade de Medellín desde a 
década de 50 até a conjuntura atual. Posteriormente a discussão baseou-se na análise da 
paisagem e do tecido urbano da cidade a partir da produção de síntese gráfica realizada, com 
uma metodologia de ampliações que partiu do macro -cidade e suas inter-relações-, ao micro -
recorte definido para análise- Biblioteca Espanha no contexto de São Domingo. Para só então, 
a partir do entendimento das relações físicas e espaciais, voltar-se à uma análise das relações 
socioespaciais da Biblioteca Espanha no contexto geral da cidade. Resultados: A formulação 
de um banco de dados com todo o material levantado em análise, bem como a realização de 
uma linha cronológica com os principais eventos de Medellín. Obteve-se ainda a concretização 
das análises e levantamentos realizados por meio do presente artigo, que buscou compreender 
de que forma a intervenção respeitou a cultura de morar do lugar, assimilando a informalidade 
urbana como parte da solução ao invés de parte do problema. Conclusão: Tratada como um 
paradigma de formalização da democratização do espaço, a Biblioteca Espanha foi um 
catalisador de sociabilidades, condicionante e produto da interação socioespacial e do retorno 
à Cidade real. Isto através de um programa que promoveu a polarização das relações sociais, 
mas sem causar uma gentrificação no entorno por meio do projeto participativo proposto no 
Urbanismo Social, além do sentimento de pertencimento gerado na população e o 
enfraquecimento da segregação social do local. 
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CONCEPÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 
HIGO GABRIEL SANTOS ALVES  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Os estudos sobre a vulnerabilidade social começaram ocupar um espaço 
relevante na investigação da realidade. A vulnerabilidade social está associada a capacidade 
de um indivíduo, família, grupos enfrentar determinadas situações de risco, como desemprego, 
pobreza, desproteção social. Dessa forma, ela não deve ser entendida como uma condição 
dada, mas uma zona estável em que as pessoas podem vivenciar, nela recair ou permanecer 
no decorrer da sua vida. Objetivo: Compreender a concepção de vulnerabilidade social da 
Universidade Estadual de Goiás, por meio de resoluções e editais que priorizam estudantes 
nessa condição. Método: Foi utilizada nesta pesquisa a abordagem qualitativa para responder 
uma realidade que não pode ser quantificada. Para coleta de dados foi empregada a pesquisa 
documental e a bibliográfica. Buscou-se compreender na literatura o conceito de 
vulnerabilidade social e identificá-lo como está empregado nas Resoluções e Editais 
direcionados a estudantes da UEG, que se enquadram nessa situação. Questionou-se quais 
são os critérios utilizados para delimitação do perfil de vulnerável 
socioeconomicamente. Resultados: O termo vulnerabilidade social aparece no Regimento 
Geral da UEG, ao isentar estudantes de taxas e na possibilidade de serem beneficiários na 
concessão de bolsas. Atualmente existem duas bolsas para esses alunos: a Bolsa 
Permanência, que tem como objetivo dar condições aos estudantes de garantir suas atividades 
acadêmicas na UEG e a prioridade na concessão da Bolsa de Pós-Graduação Stricto Sensu. 
Em todos os editais, a renda é o único critério que define a condição de vulnerabilidade, os 
editais 006/2017, 009/2017 e 006/2018 instituem a renda per capita até meio salário mínimo ou 
renda familiar de até três salários mínimos, já o edital 008/2018 considera apenas a renda per 
capita de até meio salário mínimo Conclusão: A vulnerabilidade social não pode ser 
considerada sinônimo de pobreza, embora esta agrave a condição de vulnerabilidade do 
indivíduo. No caso da UEG, apesar dos questionários buscarem informações sobre moradia, 
transporte, família, apenas o edital 006/2018 considerou essas informações na construção do 
perfil de vulnerável, ao elaborar uma pontuação para cada categoria. A renda não deve ser 
considerada unicamente para compreender a situação de vulnerabilidade social, como 
estabelece os editais. 
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CONDIÇÕES DE TRABALHO NO POLO DE CONFECÇÃO DA RUA 44: PRECARIEDADE 
OFUSCADA PELO DINAMISMO DA ATIVIDADE 

SELMA MARIA DA SILVA, SELMA MARIA DA SILVA  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: As transformações ocorridas no final do século XX deram origem a diversas 
pesquisas que versam sobre o trabalho. Tais pesquisas desvelaram que as mudanças 
culminaram na reconfiguração do trabalho em diversos setores econômicos. Todavia, à medida 
que as novas formas de trabalho foram sendo inseridas nas atividades econômicas, 
aumentaram a precariedade das condições de trabalho. O setor de confecção se insere nessa 
nova dinâmica. Objetivo: Dessa forma, o objetivo desse estudo foi analisar as condições de 
trabalho dos trabalhadores ocupados nos estabelecimentos do Polo de confecção da região da 
Rua 44 em Goiânia-GO. Método: A metodologia que orientou a pesquisa consiste na 
triangulação de fontes e métodos, abrangendo a abordagem quantitativa de dados secundários 
(PNAD, Censo e RAIS) e dados primários (surveys) e a abordagem qualitativa de dados 
primários (entrevistas semiestruturadas). Os sujeitos da pesquisa são constituídos por 
proprietários e funcionários dos estabelecimentos de confecção instalados na 
região. Resultados: Os resultados da pesquisa indicam que o trabalho no Polo apresenta 
imbricação entre comercialização e produção. No comércio, a maioria dos proprietários e 
empregados trabalham quatro dias na semana, com jornada diária de dez horas, sem intervalo 
para descanso. A maioria come no próprio local de trabalho, às vezes interrompendo a refeição 
para atender os clientes. Parte da produção é realizada pelos proprietários, a jornada depende 
da quantidade a ser produzida. As mulheres tem jornada maior que a dos homens e ainda têm 
que intercalar o trabalho produtivo com o reprodutivo. Para dar conta de tanto serviço, elas 
trabalham no domingo. Proprietários e empregados consideram o espaço de trabalho, os 
banheiros e o estacionamento inadequados. Conclusão: Conclui-se que a precariedade faz 
parte das condições de trabalho dos trabalhadores, sobretudo para as mulheres, que têm que 
conciliar o trabalho produtivo com o reprodutivo. Entretanto, tais condições não são percebidas 
ou mencionadas pelos trabalhadores, ao que tudo indica a precariedade das condições de 
trabalho é ofuscada pela possibilidade de estar empregado ou de ser proprietário do negócio, 
pela flexibilização de dias trabalhados e pelo dinamismo da atividade na região. 
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CONDUTA NUTRICIONAL PARA IDOSOS COM DOENÇA DE ALZHEIMER 
LUCILEIA DIAS FEITOSA, CLEIA GRAZIELE LIMA DO VALLE CARDOSO, SÁSKIA RIBEIRO 

VAZ, XISTO SENA PASSOS  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: A Doença de Alzheimer (DA) é uma patologia marcada por um distúrbio 
neurodegenerativo e acontece com maior frequência em idosos. O diagnóstico precoce da DA 
é considerado importante para o retardo dos sintomas, principalmente, quando essa 
descoberta está associada à um acompanhamento nutricional adequado, para que os 
portadores possam ingerir alimentos que irão auxiliar na prevenção/tratamento da 
doença. Objetivo: Este trabalho tem por objetivo avaliar a conduta alimentar e nutricional na 
prevenção/tratamento da Doença de Alzheimer para idosos, conhecendo nutrientes que atuam 
beneficamente no retardo da Doença, levantando possíveis soluções relacionadas a terapia 
nutricional para o tratamento. Método: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica narrativa sobre 
o tratamento nutricional para a Doença de Alzheimer em idosos. Foram incluídos estudos que 
usaram indivíduos com DA e as terapias nutricionais existentes na literatura, nas línguas 
inglesa e portuguesa. Os livros e artigos pesquisados foram do período de 2008 a 2018. Foram 
excluídos teses, dissertações, artigos de revisão e trabalhos com data de publicação inferior a 
2008. A coleta de dados foi realizada no site Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de 
dados SciELO e Medline e no site do NCBI, na base de dados PubMed. Os Descritores de 
Ciências da Saúde (DeCS) escolhidos para a busca foram Doença de Alzheimer, Terapia 
nutricional, Idosos. Resultados: A terapia nutricional tanto na prevenção como no tratamento 
da DA em idosos envolve a prescrição adequada de micronutrientes, dentre eles, ácido fólico 
que atua sobre o funcionamento dos neurotransmissores e tem indicação de ingestão diária de 
400 mcg/d. A vitamina D, que tem a função de processar e formar novas memórias, com 
consumo indicado de 600 UI//dia. O ômega 3 auxilia na redução da formação do A² e 
recomenda-se a ingestão de 1,6g por dia. O selênio evita o estresse oxidativo dos neurônios, 
recomenda-se ingerir 55 ug/dia. O nutricionista na DA identifica o risco nutricional e pondera o 
estado nutricional dos pacientes, avaliando as necessidades nutricionais, a condição clínica, os 
hábitos alimentares e a cultura dos indivíduos. Conclusão: Diante do verificado na literatura, 
percebe-se que os nutrientes ômega 3, selênio, vitaminas C, E, D e as vitaminas do complexo 
B têm papel positivo para melhora dos sintomas e/ou progressão da DA. Ressalta-se que 
esses nutrientes sejam consumidos ao longa da vida, para que se previna a DA, tendo o 
nutricionista a responsabilidade de um acompanhamento nutricional adequado. No entanto, 
mais estudos clínicos devem ser realizados, para que possa se confirmar os resultados. 
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CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DE BLOCO ESTRUTURAL LEVE COM ARGILA 
EXPANDIDA: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO TÉRMICO E REQUISITOS DA NBR 6136 

(2016). 
HELEN OLIVEIRA TENORIO, ERIKA SAKAI, JOELMA DE FATIMA MARINELLI  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: A utilização de blocos de concreto para a alvenaria estrutural representa um 
sistema ágil de construção. A substituição dos agregados usualmente empregados por 
materiais com peso específico reduzido, como a argila expandida, pode proporcionar alguns 
benefícios notáveis como diminuição do peso próprio da estrutura, reduzindo assim, a carga 
das edificações, maior praticidade para o sistema, aumento da produtividade e melhor 
desempenho quanto ao critério de isolamento térmico e acústico. Objetivo: Este trabalho tem 
como objetivo avaliar as características de um bloco estrutural leve usando como agregado a 
argila expandida e comparar com um bloco de concreto convencional e observar se ambos 
atendem as normas. Método: Para este estudo realizaram-se ensaios de resistência, 
densidade, absorção e isolamento térmico. Os ensaios de resistência à compressão foram 
realizados seguindo a norma NBR 6136 (ABNT, 2016) - Blocos vazados de concreto simples 
para alvenaria - Requisitos. Os ensaios de absorção de água seguiram a norma NBR 9778 
(ABNT, 2005). Para avaliar o desempenho térmico foram construídos três protótipos, sendo um 
com blocos estruturais de concreto convencional e dois com blocos estruturais leves com argila 
expandida nas proporções 50% e 100% em relação ao agregado graúdo, sendo avaliados a 
transmitância térmica, a capacidade térmica e o fluxo de calor, conforme a NBR 15575 (ABNT, 
2013). Resultados: Em relação à resistência à compressão o percentual de redução da 
amostra 50% foi de 10,90 % em comparação com a de referência. O bloco de 100% alcançou 
cerca de 40% do valor da resistência do bloco de referência. Contudo todas as amostras 
atenderam os requisitos da norma NBR 6136 (ABNT, 2016). Em relação à densidade o 
percentual de redução da Amostra 50% e 100% de Argila foi de 13,87% e 26,40%, 
respectivamente, em comparação com a amostra de referência. Em relação ao desempenho 
térmico os protótipos construídos com blocos com 50 % e 100% de Argila Expandida 
apresentaram redução da temperatura de 1,97% e 12,28%, respectivamente, em comparação 
com o de referência. O protótipo com 100% de argila apresentou desempenho térmico 
intermediário. Conclusão: Com a análise dos resultados chega-se à conclusão que os blocos 
estruturais leves com argila expandida atenderam à norma NBR 6136 (ABNT, 2016) com 
relação à resistência, densidade e absorção de água, porém em relação ao desempenho 
térmico não teve um desempenho satisfatório com relação à transmitância térmica e 
capacidade térmica. Em relação ao fluxo de calor, somente os blocos com 100 % de argila 
expandida atenderam à norma NBR 15575 (ABNT, 2013) para a dosagem estabelecida neste 
trabalho. 

Palavras-chave: bloco de concreto, argila expandida, desempenho térmico 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 554 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

CONTROLE DE ESTÍMULOS NO COMPORTAMENTO VERBAL: UM EXPERIMENTO 
ANDERSON CARVALHO OLIVEIRA, GINA NOLETO BUENO, GABRIEL RODRIGUES 

MARTINS DE OLIVEIRA, MARIANY RIBEIRO LIMA, ISABELLA GONÇALVES DE MEDEIROS 
CASTILHO DE SOUZA  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O presente trabalho objetivou observar e avaliar a influência do controle de 
estímulos no comportamento verbal, buscando assim identificar as condições mínimas para a 
instalação de um mesmo código entre ouvinte e falante, bem como, treinar o acadêmico para 
aquisição dos comportamentos necessários a um pesquisador analítico-comportamental. 
Buscou também estabelecer um código funcional entre pesquisador e participante, ainda que 
considerando os aspectos individuais de cada uma. Objetivo: O presente estudo teve como 
objetivo observar e avaliar a influência das consequências liberadas ao participante no controle 
de seus comportamentos verbais, bem como treinar comportamentos necessários a um 
pesquisador analítico-comportamental em acadêmicos do 6o período do curso de 
Psicologia. Método: O participante deste estudo foi um sujeito do sexo masculino, de 20 anos, 
alfabetizado. Participaram também quatro alunos do curso de Psicologia. O experimento foi 
aplicado em uma sala de aula. Foram utilizados 80 cartões com verbos impressos no infitivo, 
um cartão com todos os pronomes, folhas de registro e aparelhos celulares para a gravação. O 
experimento contou com uma única sessão: foi observado o repertório verbal do participante 
em relação ao controle de estímulo verbal, na ausência de reforçamento, em 20 condições da 
fase de linha de base. A intervenção, nessa mesma sessão, compôs-se de 60 condições, 
quando o comportamento verbal do participante, estruturado com o uso do pronome eu, era 
reforçado. Resultados: Os resultados obtidos demonstraram que o pronome Ele foi o mais 
utilizado pelo participante nas construções de frases (41 ocorrências), seguido pelo pronome 
Eu (23 ocorrências). Sendo assim, o participante não discriminou os reforçadores emitidos pelo 
Pesquisador 1 na construção de frases com o pronome Eu. Conclusão: Os dados obtidos 
apontam que o Participante e o Pesquisador 1 não compartilhavam do mesmo código quanto 
aos reforçadores emitidos pelo pesquisador, o que pode ter influenciado no êxito do controle 
verbal sob o responder do pronome Eu. Apesar disso, os objetivos propostos foram 
alcançados, já que foi possível observar os efeitos do controle de estímulos no repertório verbal 
do participante, assim como a aquisição de repertórios de pesquisadores nos acadêmicos. 
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CORRELAÇÃO ENTRE CARGA VIRAL E LINFÓCITOS TCD4 EM PACIENTES 
PORTADORES DO VÍRUS HIV. 
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Introdução: A principal molécula receptora do vírus do HIV (Vírus da Imunodeficiência 
Humana) é o receptor CD4, que está expresso na membrana de alguns linfócitos T e 
monócitos ativados. Os linfócitos T que expressam a molécula CD4 em suas membranas são 
conhecidos como linfócitos T auxiliar, são células importante na coordenação de resposta 
imunológia humoral e celular. Durante a infecção causada pelo HIV, é notável uma redução 
expressiva de linfócitos TCD4, o que pode ocasionar infecções oportunistas. Objetivo: avaliar 
a relação da contagem de carga viral com a contagem (relativa e absoluta) de linfócitos TCD4 
em pacientes portadores do vírus HIV. Método: Este trabalho trata-se de um estudo 
retrospectivo realizado no Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (INGOH), que avalia 84 
casos de monitorização imune e contagem de carga viral realizadas no ano de 2017. Os 
linfócitos T foram avaliados por citometria de fluxo e marcados com os anticorpos monoclonais 
CD8 FITC, CD4 PE, CD45 PerCP e CD3 APC para a marcação dos linfócitos TCD4. Essa 
técnica permite quantificar os linfócitos T totais e diferenciar as sublinhagens TCD4 e TCD8; 
enquanto que a contagem de carga viral é realizada por reação de cadeia em polimerase em 
tempo real e fornece a quantidade de cópias de RNA do HIV-1/ml presente no sangue do 
paciente. Resultados: A partir da avaliação desses parâmetros, ao analisar os resultados 
obtidos, podemos observar que, os valores encontrados em ambos os exames não são, 
obrigatoriamente, inversamente proporcionais, ou seja uma alta contagem de RNA do vírus 
HIV-1 não significa, necessariamente uma baixa contagem de linfócitos 
TCD4. Conclusão: Entretanto, ao analisar e comparar o resultado de todos os 84 pacientes de 
2017, podemos observar que, apesar da proporção entre linfócitos TCD4 e a carga de RNA do 
vírus do HIV não seguirem um padrão, podemos afirmar que com o aumento da contagem de 
RNA viral há uma tendência à redução de linfócitos TCD4 
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CRISE DOS REFUGIADOS VENEZUELANOS NO BRASIL 
GUSTAVO OLIMPIO ROCHA LEÃO, ADRIANO PIRES DE ALMEIDA, AURÉLIO ALYSON 

ALVES RESENDE, GUSTAVO OLIMPIO ROCHA LEÃO  
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Introdução: O Brasil é um dos principais destinos dos refugiados venezuelanos que deixam 
seu país em busca de melhores condições de vida. De acordo com o Jornal El País (2018), 
desde 2015, 40 mil refugiados entraram no estado brasileiro de Roraima. Este trabalho procura 
analisar a forma que os refugiados venezuelanos são tratados quando chegam no 
Brasil. Objetivo: O objetivo geral do presente trabalho é analisar a forma que os refugiados 
venezuelanos são tratados no território brasileiro, analisando se o tratamento aos refugiados 
respeita a lógica dos Direitos Humanos ou se está mais alinhado à lógica da Segurança 
Internacional. Método: Realizou-se uma pesquisa de caráter qualitativo: com o objetivo de 
refletir e propor soluções a respeito do tema estudado. Foi feita uma pesquisa de caráter 
bibliográfico, utilizando diversos autores de diversas áreas temáticas que abordam essa 
temática como as Relações Internacionais, a Sociologia e os DH. Resultados: Entendeu-se 
que, na maioria das vezes, a lógica predominante é a lógica da Segurança Internacional. 2- 
Percebeu-se que a mídia brasileira possui grande influência negativa no caso dos refugiados 
venezuelanos. 3- Mostrou-se que a problemática dos refugiados venezuelanos não é de fácil 
solução. 4-Evidenciou-se um jogo político intenso na opinião pública brasileira a respeito dos 
refugiados venezuelanos. 5- Notou-se uma grande dificuldade do Estado brasileiro em garantir 
os direitos básicos aos refugiados venezuelanos. 6- Captou- se que grande parte dos 
refugiados venezuelanos que vêm ao Brasil possuem alto grau de escolaridade. 7- Analisando 
os venezuelanos que vêm ao Brasil, notou-se que grande parte deles procura empregos 
informais. Conclusão: A principal questão foi se a dinâmica de acolhimento era uma lógica 
adequada com os princípios dos DH ou uma lógica adequada aos pressupostos da Segurança 
Internacional. Percebeu-se que a lógica dominante é a lógica da Segurança Internacional, pois 
o Brasil, na maioria das vezes, não se preocupa muito em garantir os direitos básicos dos 
refugiados venezuelanos que vivem no país. Portanto, o Estado brasileiro, enxerga o refugiado 
venezuelano como um problema nacional. 
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CUIDADOS PALIATIVOS EM PACIENTES ONCOLÓGICOS: O PAPEL DO NUTRICIONISTA 
GABRIELA FARIAS LABIAK, CLEIA GRAZIELE LIMA DO VALLE CARDOSO, XISTO SENA 

PASSOS  
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Introdução: O câncer é um conjunto de mais de 100 doenças que tem em comum o 
desenvolvimento de células de forma desordenada que invadem o corpo humano. Para os 
pacientes que apresentam câncer terminal, existe a possibilidade de tratamentos oferecidos 
pelos cuidados paliativos, com foco em melhorar a qualidade de vida. O nutricionista faz parte 
da equipe multiprofissional que atua nos cuidados paliativos. Objetivo: Este trabalho tem como 
objetivo discutir os princípios e objetivos da atenção nutricional nos cuidados paliativos em 
pacientes oncológicos. Método: Foi feita uma revisão narrativa que consistiu em organizar, 
esclarecer e resumir as principais informações dos textos, com dados relevantes ao tema, 
contendo informações sobre o papel do nutricionista, bioética, autonomia, terapias nutricionais 
e equipe multiprofissional dos cuidados paliativos. A coleta de dados foi realizada na Biblioteca 
Virtual de Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (Scielo), Medical Literature Analysis 
and Retrieval System Online (Pubmed base de dados Medline), Periódicos Capes, dados 
oficias do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde nos idiomas português e 
inglês com data definida entre 2011 e 2017, em artigos publicados, documentos oficiais, além 
das informações do INCA. Resultados: Para melhoria da alimentação dos pacientes que 
aceitam os CP, são introduzidas terapias nutricionais, conjunto de procedimentos terapêuticos 
para recuperação do estado nutricional, separadas em etapas: metas nutricionais, 
necessidades nutricionais, suporte nutricional que inclui a implantação de um plano para a 
terapia nutricional e, finalmente, qual via será ofertada a nutrição. As terapias nutricionais 
podem ser ofertadas por via oral, enteral e parenteral. A utilização a dietoterapia, é baseada 
nas necessidades nutricionais do pacientes, determinadas por meio da realização de exames. 
para avaliar a dosagem eletrolítica, função renal, dosagem de proteínas, dosagem de 
trigliceres, colesterol além de uma solicitação de hemograma completo. Conclusão: Pelos 
princípios bioéticos, o paciente e seus familiares tem total direito de receber ou não esses 
cuidados cabem ao nutricionista estabelecer formas de cuidados adequados, trabalhando em 
conjunto com todos os profissionais que fazem parte da equipe multiprofissional, para 
proporcionar uma melhoria no estado nutricional sem provocar maior sofrimento ao paciente. 
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CUIDADOS PALIATIVOS: A IMPORTÂNCIA DA HUMANIZAÇÃO NO PROCESSO DE 
MORTE 

MARÍLIA CAIXETA DE SOUZA, CYNTHIA MARQUES FERRAZ DA MAIA, LUCIANO 
EDUARDO LOPES, INGRID CRISTINNE SOARES DA COSTA  
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Introdução: Pode-se entender como Cuidado Paliativo os conhecimentos que possibilitam 
oferecer uma assistência mais humanizada ao paciente e seus familiares, no período que 
antecede a morte. É tido como uma categoria de auxílio voltada à valorização da vida dos 
pacientes e de seus familiares, concedendo-lhes o suporte necessário para se relacionar com a 
doença de forma natural em sua fase terminal, mediante a prevenção e alívio do 
sofrimento. Objetivo: Mostrar de maneira clara e direta a importância do cuidado humanizado 
no processo de aceitação da morte. Método: Fundamenta-se em uma pesquisa de revisão 
bibliográfica, de caráter descritivo, transversal, tendo se alicerçado nas plataformas de 
pesquisa PePSIC e SCIELO, com os descritores: psicologia, cuidados 
paliativos. Resultados: Castro (2001) nem todo cuidado hospitalar para pacientes em estado 
terminal é humanamente adequado, tendo que aprender a calar-se diante do processo de 
morte. O acompanhamento adequado deve considerar a dignidade, a personalidade e a 
história do paciente, tratando-o para além de sua doença, portanto, como pessoa e ser humano 
aceitando seu verdadeiro estado de saúde e suas concepções sobre a vida e a morte, 
concentrando-se no bem-estar da pessoa. Conclusão: O cuidado paliativo adequado gera o 
sentimento de acolhimento e respeito no paciente e nos familiares; a equipe se baseará em 
princípios norteadores para facilitar e humanizar o cuidado com o paciente e não somente com 
a doença. A integração biopsicossocial auxilia no olhar holístico, fornecendo suporte para que 
os pacientes vivam de maneira mais ativa e com mais qualidade. 

Palavras-chave: Cuidados, Paliativos, Psicologia 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 559 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

CULTURA DE SEGURANÇA ENTRE OS PROFISSIONAIS DO CENTRO CIRÚRGICO. 
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Introdução: A segurança dos serviços de saúde tem sido um assunto bastante abordado, 
somente em 2013 foi criado o Programa Nacional de Segurança do Paciente visando 
estratégias para melhoria na qualidade dos serviços de saúde.¹ Os Centros Cirúrgicos (CC) 
são atualmente apontados como um cenário de alto risco e suscetíveis a erros devido as 
práticas complexas e interdisciplinares, dependendo de ações individuais e coletivas. Neste 
contexto faz-se necessário conhecer a cultura de segurança. Objetivo: Evidenciar a percepção 
da cultura de segurança do paciente entre a equipe multidisciplinar no centro 
cirúrgico Método: Revisão integrativa com buscas realizadas em Janeiro de 2018, nas bases 
Google Acadêmico, Scielo (Scientific Eletronic Library Online), Bireme (Biblioteca Virtual de 
Saúde ¿ BVS), com descritores de Ciência em saúde: Centro Cirúrgico, Enfermagem, 
Segurança do Paciente. Foram incluídos artigos publicados entre 2012 a 2017 e que 
atendessem a temática de maneira explicita. Foram excluídos relatos de 
experiências. Resultados: No total foram pesquisados 22 artigos, na qual destes foram 
utilizados 10. Após a leitura e análise identificou-se que a percepção da cultura de segurança 
entre os profissionais de saúde no bloco cirúrgico está abaixo das recomendações 
Internacionais, bem como a falta de adesão ao próprio protocolo de cirurgia segura na qual em 
sua maioria e seguida primordialmente pela equipe de enfermagem. Os estudos evidenciaram 
que há uma baixa percepção dos próprios profissionais relacionados a gerência da unidade e 
não percebem no bloco cirúrgico o compromisso da gestão com os fatores latentes da cultura 
de segurança. Conclusão: O Estudo permitiu inferir a necessidade de mudanças no processo 
de trabalho de modo que sejam realizadas intervenções para processos de educação 
permanente visando modelos de gestão com foco na segurança do paciente na qual toda a 
equipe participe. A percepção da cultura de segurança entre diferentes categorias permite 
inferir as fragilidades nos valores, atitudes e comportamentos que determinam a cultura de 
segurança do bloco cirúrgico³. 
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CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA: RELAÇÃO ENTRE O ENSINO MÉDIO E A ESCOLHA 
PROFISSIONAL 

CAMILLY LAMIM SANTOS, SELMA MARIA DA SILVA, GUILHERME DE OLIVEIRA, SELMA 
MARIA DA SILVA  
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Introdução: O ensino médio é a última etapa na educação básica no Brasil. Nessa etapa, 
muitos estudantes optam pelo ensino médio técnico, caracterizado por uma forte ligação com o 
mundo profissional. Nesse quesito, cabe destacar que o Instituto Federal de Educação tem tido 
papel relevante na formação de qualidade de jovens e adultos. Objetivo: Nesse contexto, o 
objetivo deste estudo é investigar a relação entre o ensino médio integrado de Química do 
Instituto Federal de Goiás com o ensino superior desejado pelos alunos do terceiro 
ano. Método: Quanto a metodologia, trata-se de um estudo de cunho descritivo, com 
abordagem quantitativa de dados primários coletados a partir de questionários aplicados aos 
alunos, bem como de dados secundários através de pesquisa bibliográfica. Resultados: O 
resultado da pesquisa permite traçar o seguinte perfil dos estudantes: predomínio do sexo 
feminino, idade média de 17 anos, a maioria pardos e com renda mensal de 1,5 até 2 salários 
mínimos. A maioria provém de escola pública e ingressaram no IFG pela qualidade do ensino. 
O principal interesse dos alunos é pelo ensino médio e não pela área técnica do curso. 
Entretanto, a maioria alega que pretende fazer o ensino superior na área de exatas, e que o 
ensino oferecido no IFG auxilia no alcance desse objetivo. Conclusão: O estudo permitiu 
concluir que a escolha do ensino médio técnico em Química tem relação com a vocação 
profissionais dos alunos, uma vez que a maioria pretende continuar na área de exatas. Tal 
resultado demostra a importância do ensino médio técnico para os alunos, o qual permite 
antecipar o desenvolvimento de habilidades relacionadas a área pretendida. 
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DEMOCRACIA PLENA NO CONE SUL: O CASO DO URUGUAI DESDE 2006. 
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Introdução: Este trabalho irá analisar o modelo democrático do Uruguai a partir dos critérios 
utilizados pela revista "The Economist" pra a formação do "democracy index 2017", a fim de 
entender os motivos que fizeram o Uruguai ser considerado uma democracia plena. Um dos 
elementos fundamentais é o da cultura política, que de acordo com a revista "The Economist", 
pode-se entender como o respeito da população em torno de suas instituições para o bom 
funcionamento da democracia. Objetivo: Analisar os critérios utilizados do "democracy index 
(2017)" da revista "The Economist" para definir uma democracia a partir do estudo do caso do 
Uruguai. Método: Este trabalho está baseado nos conceitos e definições utilizados pelo 
"democracy index (2017)" da revista "The Economist" para mensurar o nível democrático dos 
países. Desse modo, será utilizado uma pesquisa qualitativa que além de analisar dados irá 
buscar compreender os fatores diferenciais da democracia uruguaia a partir de um estudo de 
caso sobre o Uruguai Resultados: Os critérios usados pelo "democracy index (2017)" da 
revista "The Economist" foram: a) processo eleitoral e pluralismo; b) funcionamento do governo; 
c) participação política; d) cultura política; e) liberdades civis. Pode-se correlacionar o fato de o 
país possuir um modelo facultativo de voto com o baixo nível em participação política. 
Ademais, relacionar os altos índices no seu processo político e pluralismo como também em 
liberdades civis representam fatores para o país não ter apresentado crises desde sua 
redemocratização, diferentemente de seus vizinhos Brasil e Argentina. Conclusão: Os 
parâmetros utilizados pelo "democracy index (2017)" da "The Economist" se comprovam como 
um meio adequado e suficiente para se mensurar os níveis democráticos de um país, sendo 
assim, a classificação do Uruguai como única democracia plena entre os países do Cone Sul 
se mostra válida. Desse modo, pode-se analisar que a cultura política é o principal critério que 
diferencia o Uruguai de Brasil, Argentina e Chile. 
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DESAFIOS DA TERAPIA GÊNICA NO TRATAMENTO DA FIBROSE CÍSTICA: UMA 
REVISÃO INTEGRATIVA 

GEISIANE BARBOSA DE BASTOS, ANTONIO MARCIO TEODORO CORDEIRO SILVA, 
CARLA FRANCIELE SOUZA MATOS, XISTO SENA PASSOS, MILTON CAMPLESI JUNIOR  
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Introdução: A terapia gênica vem se destacando nos últimos anos como a principal 
possibilidade de cura ou ação paliativa em doenças genéticas. Neste contexto, pode-se citar a 
Fibrose Cística, doença autossômica recessiva, com falha no gene CFTR, que ocasiona a 
retenção e espessamento de muco, principalmente em superfícies respiratórias, 
gastrointestinais e do pâncreas, com obstrução dos canais destes órgãos, o que impacta na 
qualidade de vida dos portadores, levando-os ao óbito. Objetivo: Discutir as dificuldades da 
terapia gênica, com a utilização de vetores virais e não virais no tratamento da Fibrose Cística 
e as possíveis formas de superá-las. Método: Realizou-se uma revisão integrativa da literatura 
nas bases de dados PubMed, LILACS e SciELO, com aplicação dos seguintes critérios de 
inclusão e exclusão: artigos publicados entre os anos de 2013 a 2018, em idioma inglês, 
português e espanhol, com texto completo, com dados de estudos clínicos experimentais de 
vetores virais e não virais para a fibrose cística. Utilizou-se os descritores em inglês, ¿gene 
therapy¿, ¿cystic fibrosis¿ e ¿CFTR protein¿ e em português, verificados em MeSH e DeCS. 
As buscas, que ocorreram no período de julho a agosto de 2018, proporcionaram, inicialmente, 
3.266 artigos. Resultados: Dos 3.266 artigos, 860 foram publicados nos últimos 5 anos, 839 
foram incluídos nos idiomas elegidos, 378 apresentaram texto completo gratuito, após leitura 
do título restaram 82, com a leitura dos resumos, 50,e finalmente 25 artigos foram selecionados 
após a leitura do conteúdo na íntegra. Em geral, o grande desafio da terapia gênica no 
tratamento da fibrose cística, com vetores virais e não virais, é a barreira de muco que impede 
parcialmente a chegada destes vetores às células e a imunogenicidade após administrações 
recorrentes. Conclusão: Os vetores virais estudados são os adenovírus, vírus adenoassociado 
e lentivírus, que mediante modificações dos sorotipos e sua composição obtiveram tranfecção 
eficiente. Todavia, os estudos são pré-clínicos, em sua maioria. Por outro lado, as 
nanopartículas possuem composição lipídica, substâncias naturais ou peptídeos de interesse 
para oferecer maior eficácia na transfecção. Portanto, a terapia gênica se mostra promissora 
no tratamento da fibrose cística. 
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DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE COMPRIMIDOS DE 
GLUCOSAMINA E CONDROITINA DE LIBERAÇÃO IMEDIATA 

TATIANNE GONÇALVES BARBOSA, ANA LUCIA TEIXEIRA DE C ZAMPIERI  
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Introdução: A glucosamina e condroitina são utilizadas no tratamento de osteoartrite através 
de formulações com mecanismo de liberação imediata, os quais tem como princípio a absorção 
rápida dos fármacos. Já a granulação de pós é dirigida à melhora das propriedades de fluxo e 
das características de compressibilidade de uma mistura de pós, do mesmo modo, à 
prevenção da segregação dos constituintes, ao manejo da densidade e da distribuição 
granulométrica, da forma e das estruturas internas e superficiais. Objetivo: Produzir e 
caracterizar comprimidos de liberação imediata eficazes e seguros pelo método de granulação 
tradicional por via úmida. Método: Estudo laboratorial de caráter experimental. Serão 
preparados grânulos, que passarão por testes de caracterização química; aspecto físico e 
características organolépticas; umidade; determinação da densidade aparente e densidade 
compactada; determinação do índice de Carr; determinação da proporção de Hausner; 
determinação do tamanho da partícula; e ensaio de Dissolução. Em posterior esses grânulos 
serão compactados na máquina compressora monopunção, para obtenção dos comprimidos 
de liberação imediata. Resultados: Os resultados esperados são a obtenção de grânulos 
estáveis, que possam ser compactados pelo método de compreensão para obtenção de 
comprimidos de liberação imediata eficazes e seguros. E que o projeto contribua para novos 
desenvolvimentos de formas farmacêuticas. Conclusão: As formas farmacêuticas de liberação 
imediata possuem como vantagem a rapidez na liberação da dose total da substância ativa, 
havendo assim uma rápida absorção. Essa liberação é muito importante para os fármacos com 
efeito paliativo, pois é necessário um rápido efeito do fármaco, e assim visando melhor 
qualidade de vida através da prevenção e alivio do sofrimento imposto por uma determinada 
doença. 
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Introdução: Os cosméticos, misturas de substancias químicas, utilizados em salões de beleza, 
expõem a risco de contaminação os profissionais da área, bem como as presentes no local. A 
falta de conhecimento das propriedades físico-químicas das substâncias que compõem os 
produtos cosméticos pode levar a aplicações inadequadas, tornando um problema de saúde 
ocupacional e ambiental. Logo é necessário diagnosticar, identificar a composição química e 
avaliar os riscos ocupacionais e ambientais inerentes a esses. Objetivo: Esta pesquisa teve 
como objetivo diagnosticar os produtos cosméticos utilizados em salões de beleza de Goiânia, 
identificar a composição química e os riscos ocupacionais e ambientais dos efluentes 
gerados. Método: A pesquisa investigativa-quantitativa avaliou, por meio de entrevistas 
estruturadas aplicadas a profissionais da área, os produtos cosméticos utilizados em salões de 
beleza de médio porte. A partir destas informações, agrupou-se de acordo com o procedimento 
utilizado, em: Limpeza e Hidratação (LH), Alteração de cor (ACr) e Alinhamento Capilar (ACp). 
A composição química foi obtida por meio das informações contidas nos rótulos dos produtos. 
Os dados foram organizados em planilhas e complementados com as informações de riscos 
químicos, frases de risco e de segurança tendo como base informações fornecidas pela 
FISPQ, ANVISA e CETESB. A partir do consumo de cosméticos, foi possível estabelecer os 
riscos ocupacionais e ambientais decorrentes. Resultados: Os dados mostraram que um total 
de 349 substancias químicas diversas compõem os produtos cosméticos utilizados. Dentre 
estas, 142 (40,7%) estão incluídas na categoria dos Irritantes, 43 (12,3%) Nocivos, 45 (12,9%) 
Risco a Saúde, 49 (14%) Tóxicos e 36 (10,3%) Perigo Ambiental. Entre as substâncias 
identificadas destaca-se o Salicilato de benzila, Resorcionol, Ácido fosfórico e Persufato de 
potássio devido a toxidade ao ser humano e meio ambiente. De acordo com o Sindibeleza-GO, 
Goiânia possui cerca de dez mil estabelecimentos de médio porte. Baseado neste dado estima-
se o que o consumo de produtos cosméticos a cada 22 dias trabalhados é de cerca de 6000 Kg 
e 65500 L para LH, 22000 Kg e 28000 L para ACr e 5000 Kg e 17500 L para 
ACp. Conclusão: A situação detectada aponta para a necessidade de gestão adequada, pois 
estes produtos químicos descartados diretamente na rede de esgoto ou ainda em fossas 
sépticas, devido a diversidade, podem promover reações químicas adversas. É necessário o 
uso de equipamentos de proteção pelos profissionais e clientes, devido a quantidade 
substancias voláteis, corrosivas e toxicas manuseadas. Pesquisas na área possibilitam a 
redução de riscos ocupacionais e ambiental. 
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DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA : REVISÃO DA 
LITERATURA 

GIOVANA DE OLIVEIRA SANTOS, MILTON CAMPLESI JUNIOR, ANA CAROLINA VIEIRA DA 
COSTA, XISTO SENA PASSOS, ANTONIO MARCIO TEODORO CORDEIRO SILVA  
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Introdução: A leucemia linfóide aguda (LLA) é um câncer que acomete a medula óssea e o 
sangue circulante, de curso rápido, agressivo, mais comum na forma de câncer infantil. Neste 
contexto, os exames como hemograma, reações citoquímicas, imunofenotipagem, citogenética 
e biologia molecular fazem parte do diagnóstico laboratorial, possibilitando a abordagem 
terapêutica diferenciada. O tratamento adequado está associado a diminuição do número de 
óbitos por esta patologia. Objetivo: Discutir as técnicas laboratoriais iniciais e complementares 
empregadas na investigação da leucemia linfóide aguda. Método: Realizou-se uma revisão da 
literatura especializada, com aspecto descritivo, nas bases de dados BVS, SciELO e PubMed, 
com aplicações dos seguintes critérios de inclusão e exclusão: artigos com textos completos 
sobre os exames laboratoriais de investigação da leucemia linfóide aguda, publicados no 
período de 2000 a 2018, nos idiomas: inglês, espanhol e português. Utilizaram-se os 
descritores em inglês," acute lymphoblastic leukemia","diagnosis","childhood cancer" e em 
português, verificados em MeSH e DeCS. O período de busca de dados compreendeu os 
meses de junho a agosto de 2018. Resultados: No diagnóstico da LLA, o hemograma revela 
anemia normocítica, normocrômica e trombocitopenia; os leucócitos estão normais ou 
reduzidos. Omielograma tem células nucleadas com 25% ou mais de blastos na medula óssea. 
As reações citoquímicas MPO e SBB são negativas para linfoblastos, já a reação PAS é 
fortemente positiva em 40 a 70%. Na imunofenotipagem, os marcadores para o tipo B são 
CD19, CD22 e CD79a. Já para tipo T, consistem em CD1a até CD8 com exceção CD4 e CD6. 
Na citogenética e biologia molecular, a LLA-B infantil é caracterizada por translocações t(12;21) 
(TEL-AML|ETV6-RUNX1), t(1;19) (E2A-PBX1|TCF3-PBX1) e t(9;22) (BCR-ABL) e as fusões 
que envolvem o gene MLL. Na LLA-T há mutações em NOTCH1 e rearranjos em TLX1-HOX11 
e TLX3-HOX11L2. Conclusão: A leucemia linfóide aguda é uma doença de evolução 
acelerada, por isso, a necessidade de realizar o diagnóstico precoce e tratamento imediato. O 
diagnóstico conciso é feito a partir de exames clínicos detalhados e, posteriormente, por 
métodos sensíveis e específicos complementares. Os exames de investigação da LLA estão 
em constante avanço, isso propicia agilidade no diagnóstico e no tratamento, o que melhora as 
chances de cura, a qualidade de vida e diminui a taxa mortalidade. 
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DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM NA TRANSIÇÃO DE ALTA HOSPITALAR APÓS O 
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

VALQUÍRIA MIRANDA SILVA, VANESSA DA SILVA CARVALHO VILA  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O planejamento da alta hospitalar para pessoas que sobrevivem ao o acidente 
vascular cerebral (AVC) tem como meta promover uma transferência segura, evitando 
possíveis intercorrências aos pacientes, tais como, readmissões hospitalares não-planejadas. 
O plano de alta deverá ser construído centrado nos principais diagnósticos de enfermagem 
vivenciados nesse período de transição do cuidado hospitalar para o 
domiciliar. Objetivo: Identificar os diagnósticos de enfermagem relacionados à alta hospitalar 
de pessoas que sobreviveram ao AVC. Método: Estudo descritivo, retrospectivo, de natureza 
documental. Foram revisados os prontuários de pacientes com diagnóstico médico de AVC, 
idade superior a 19 anos e que estiveram internados, de janeiro de 2012 a dezembro de 2013, 
em uma unidade de internação para reabilitação, no município de Goiânia. Foram coletadas 
variáveis sociodemográficas; variáveis associadas associadas ao tipo de AVC, às 
complicações e as condições crônicas; variáveis associadas ao diagnóstico de enfermagem na 
alta hospitalar, segundo a Taxonomia da North American Nursing Diagnosis Association. Os 
dados foram analisados por meio de estatística descritiva. Resultados: Verificou-se a média de 
idade de 66,8 + 16,0 anos, sendo 52,2% do sexo feminino. A maioria dessas pessoas 
sobreviveu ao AVC isquêmico 36 (78,3%). Identificou-se que 84,8% eram hipertensos, 34,8% 
diabéticos, 71,7% tiveram complicações de cognição, 67,4% disfunção motora, 58,7% 
infecções do trato respiratório e 45,7% lesão por pressão. Entre 220 (76,9%) prontuários com o 
registro dos diagnósticos de enfermagem, apenas em 46 (16,1%) foram registrados os 
diagnósticos de enfermagem de alta hospitalar. Entre os diagnósticos de enfermagem na alta 
prevaleceram: mobilidade física prejudicada (80,4%), déficit no autocuidado para alimentação, 
banho e higiene íntima (78,2%), risco de infecção (67,3%) e risco de integridade da pele 
prejudicada (54,3%). Conclusão: Verificou-se que os diagnósticos de enfermagem 
identificados condizem com as limitações para o desempenho de atividades da vida diária, bem 
como o comprometimento do nível de independência funcional. Esse aspecto reforça a 
necessidade do planejamento efetivo da alta para preparar o paciente e a familiar para 
vivenciarem a transição complexa do cuidado e gerenciarem o cuidado em seu contexto de 
vida social e comunitária. 
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DISCRIMINAÇÃO POR GÊNERO E ETNIA? 
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BATISTA MILHOMEM, MELISSA VERÔNICA CARRIAS DE ALMEIDA  
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Introdução: Os estudos sobre formação de salários assumem como que o rendimento do 
trabalho seja função de um conjunto de características objetivas observáveis, determinantes da 
capacidade produtiva do indivíduo, tais como, escolaridade, experiência, número de horas 
trabalhadas por semana, dentre outras. A discriminação existe se grupos de trabalhadores com 
o mesmo conjunto de características produtivas, são remunerados à taxa de salários diferentes 
em decorrência da existência de atributos não produtivos. Objetivo: O objetivo do estudo é 
decompor os rendimentos do trabalhadores evidenciando a parte que se relaciona à diferenças 
de endowments de grupos de trabalhadores, daquela que é devida à discriminação, ou seja, 
remunerações diferentes a dois grupos de trabalhadores com mesma 
produtividade. Método: A metodologia utilizada consiste em decompor as diferenças de 
rendimentos médios de duas categorias de trabalhadores com base nos resíduos de equações 
de salários de forma contra factual. A metodologia proposta por Oaxaca-Blinder (Oaxaca 1973; 
Blinder 1973), consiste em dividir a diferença de salários observada entre as duas categorias 
de trabalhadores, considerado a parcela que é devida às características produtivas daquela 
que não pode ser explicada por diferenças de habilidades dos trabalhadores. Assim a parte 
residual que não pode ser explicada por diferenças de produtividade é considerada como 
medida de discriminação e de outras características não consideradas explicitamente na 
equação de salários. Resultados: Os resultados preliminares mostraram que a diferença 
média de rendimentos entre trabalhadores do sexo feminino em relação a trabalhadores 
masculinos ficou em torno de 24,68%, sendo que apenas 00,29% são devidas à diferença de 
produtividade entre os grupos de trabalhadores, enquanto que 24,68% são explicadas pela 
discriminação. Com relação à diferenças étnicas o estudo mostrou que os trabalhadores 
negros e pardos ganham em média 21,42% menos que trabalhadores brancos ou amarelos, 
sendo que, 10,12% são devidos à diferenças de produtividade, enquanto que 10,26% são 
explicados por discriminação contra estes trabalhadores. Conclusão: O estudo permite 
concluir que, a exemplo do mercado de trabalho brasileiro, a região Centro-oeste apresenta 
processos de discriminação no mercado de trabalho de bastante importância contra 
trabalhadores de etnias negros e pardos e contra as trabalhadoras. Enquanto para 
trabalhadores negros e pardos a metade das diferenças de salários são explicadas por 
diferenças de produtividade, para as trabalhadoras toda diferença media de salários é devida a 
discriminação. 
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DILUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM UNIDADE DE EMERGÊNCIA: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

MARIA LUÍSA ROSA SILVA, MILCA SEVERINO PEREIRA, SARA RIBEIRO VILLAÇA, 
FRANCILISI BRITO GUIMARÃES, JOYCE BENCHIMOL FONSECA  
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Introdução: O processo de medicação é uma atividade complexa, que envolve várias etapas, 
dentre elas o preparo de medicamentos. Qualquer erro associado ao preparo pode provocar 
danos ao paciente. A diluição de medicamentos é uma etapa importante e gera impacto sobre 
efetividade do medicamento. Desta forma, quais os erros de diluição de medicamentos em 
atendimentos emergência? O estudo justifica pela percepção dos erros relacionados a diluição, 
suas implicações e melhorias para segurança do paciente. Objetivo: Descrever a prática de 
diluição de medicamentos em atendimentos de emergência e identificar os erros no processo 
de diluição. Método: Relato de experiência fundamentado no resultado da observação direta 
do preparo de medicamentos durante o atendimento de emergência, realizada por estudantes 
de graduação do curso de enfermagem. O preparo das doses foi realizado por profissionais de 
enfermagem. A observação realizada foi direta e não participante, em um período de 240 
horas, no mês de Julho a Agosto de 2018, em uma Unidade de Emergência do município de 
Goiânia. Os dados observados foram registrados em Checklist e dispostos em planilha do 
Excel e categorizados. A experiência ocorreu durante a coleta de dados para a pesquisa 
aprovada pelo CEP (PUC/GO e HC) de Parecer sob número: 2.631.336, e obedeceu a todos 
os aspectos éticos da Resolução 466/2012. Resultados: Notou-se falhas na diluição de 
medicamentos por alguns profissionais, como: uso de diluente inadequado, quantidade 
inadequada, o não uso de diluentes, associação de medicamentos incompatíveis na mesma 
seringa, uso de diluente diferente do prescrito. Observou-se que alguns antimicrobianos 
específicos foram utilizados a quantidade de diluente errado, como também, falhas de diluição 
de medicamentos de alto risco ou potencialmente perigosos. A experiência em observar e 
relatar esse procedimento suscitou em nós o quanto a enfermagem carece de um programa de 
educação continuada sobre medicação, no serviço observado. Conclusão: A diluição é uma 
prática frequente no preparo de medicamentos, e erros relacionados a esta prática podem 
gerar danos aos pacientes. Espera-se a implantação de medidas que visem reduzir a 
ocorrência de erros, bem como, subsídios para o sistema de saúde e de medidas 
administrativas voltadas ao planejamento do sistema de medicação. As prevenções de erros 
são estratégias iniciais para o desenvolver uma cultura de segurança do paciente. 
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DIREITO AO ETNODESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS POVOS E 
COMUNIDADES TRADICIONAIS DO CERRADO GOIANO 

JULIETE PRADO DE FARIA, MARIA CRISTINA VIDOTTE B TARREGA  
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Introdução: O Brasil é detentor de rica sociobiodiversidade com territórios em que povos 
integrados à natureza resistem aos avanços de um sistema desenvolvimentista-utilitarista 
fundado na ¿assimilação¿ das gentes portadoras de identidade coletiva, na expulsão de seus 
territórios e na transformação da natureza em mercadoria. Nesse cenário é mister investigar 
acerca do direito ao etnodesenvolvimento, sobretudo no Estado de Goiás. Objetivo: O objetivo 
geral é promover análise crítica e propositiva sobre a implementação e a concreção, no Estado 
de Goiás, do direito ao etnodesenvolvimento como capacidade dos povos e comunidades 
tradicionais de autogestionar sua vida econômica, fortalecendo assim sua identidade 
cultural. Método: O projeto se orienta pela matriz teórica que propõe a construção de 
premissas para projetos político e jurídico de desenvolvimento autêntico, baseado na cultura 
dos povos, apresentada por Guillermo Bonfil Batalha, desenvolvendo-se em duas fases, uma 
relacionada a pesquisa e discussão, com o levantamento bibliográfico, documental e 
legislação, e outra de identificação das comunidades tradicionais em Goiás, observação e 
identificação dos seus modelos econômicos próprios, eventuais conflitos socioambientais 
relacionados ao etnodesenvolvimento e propostas de políticas públicas. Resultados: Como 
resultado inicial, foi elaborada uma cartilha contendo todas as Convenções, Tratados e demais 
documentos internacionais sobre o tema, além dos decretos que internalizaram esses Tratados 
no Brasil e os dispositivos constitucionais acerca do tema. Conclusão: O etnodesenvolvimento 
apresenta-se como via alternativa à relação de dominação colonial que não se desfez nos 
Estados nacionais latinoamericanos, configurando-se como um direito das sociedades 
culturalmente diferenciadas e um dever dos Estados nacionais e, não necessariamente diz 
respeito ou hipervaloriza o aspecto econômico, como pressuposto essencial e indispensável 
para uma vida digna, plena e feliz. 
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DISTRIBUIÇÃO DA ESTIMATIVA DA INCIDÊNCIA DE CÂNCER DE PRÓSTATA POR 
MACRORREGIÃO BRASILEIRA 

JOCÉLIA SANTOS SOUSA GONÇALVES, MARIO SILVA DE ARAUJO FILHO, ISABELA 
CRISTINA DA SILVA, BEATRIZ BARBOSA DIAS, SIRLENE GONÇALVES CARDOSO  
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Introdução: O câncer de próstata é o segundo tipo mais comum em todo mundo. No Brasil, 
sua incidência é de 61.200/100, sendo que o diagnostico precoce é dificuldade pela fase quase 
sempre assintomática da doença. Não se obteve um consenso exato acerca do surgimento 
desta neoplasia, mas sabe-se que alterações genéticas e os fatores de risco modificáveis que 
se referem aos hábitos de vida e, que são passiveis de mudanças, está envolvido no processo 
de formação das células cancerígenas prostáticas. Objetivo: Descrever a distribuição da 
estimativa da incidência de câncer de próstata, no período de 2018 a 2019. Método: Trata-se 
de um estudo descritivo, realizado mediante a coleta de dados secundários, divulgados pelo 
Instituto Nacional de Câncer (INCA). Incluiu-se a estimativa de incidência do Câncer de 
Próstata das macrorregiões brasileiras no biênio 2018-2019. Por se tratar de dados de domínio 
público, o estudo dispensou a apreciação e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas, 
conforme a Resolução Nº 466/2012 Resultados: A amostra foi composta pelas macrorregiões 
brasileiras. Posterior à tabulação e análise dos dados detectou-se a representação ajustada da 
incidência do CA de próstata. Sem levar em pauta os tumores de pele não melanoma, notou-se 
que a região Sul é a que possui maior estimativa de incidência desta neoplasia com 96,85/100 
mil, seguida pela região Sudeste com 69,83/100 mil. Na terceira posição aparece a região 
Centro-Oeste com 66,75/100 mil, na quarta colocação a região Nordeste com 56,17/100 e a 
região Norte em ultima posição com 29,41/100 mil. Conclusão: O estudo corroborou para 
auferir conhecimento acerca da incidência do CA de Próstata segundo a sua disposição 
geográfica. Neste contexto, a macrorregião sul galgou notoriedade em detrimento a sua 
posição em escala nacional por possuir a maior estimativa de incidência para esta neoplasia. 
Permitindo inferir que essa população possui hábitos modificáveis que desperta a necessidade 
da adoção e do desencadeamento de ações preventivas e promotoras de saúde que se 
adeque as suas necessidades. 
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Introdução: A dengue é uma doença tropical endêmica que tem como agente etiológico o 
vírus do gênero Flavivírus que se manifesta através do vetor Aedes Aegypti. Ela possui quatro 
sorotipos DEN- 1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4, onde os principais fatores de risco são as 
comorbidades, maiores de 65 anos, lactentes e crianças. É uma arbovirose negligenciada e 
considerado um grave problema de saúde pública no Brasil, requerendo monitoramento dos 
perfis epidemiológicos. Objetivo: Descrever a incidência de dengue nas capitais brasileiras da 
região centro-oeste, no período de 2007 a 2012. Método: Trata-se de um estudo descritivo, 
retrospectivo do tipo ecológico com descrição da incidência de dengue nas capitais da região 
Centro-Oeste, no período de 2007 a 2012 mediante levantamento de dados de registros 
secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). A taxa de incidência foi calculada pelo 
número de casos novos da doença em cada capital divido pelo número de população exposta 
ao risco de contrair a doença e multiplicado pela constante 100 mil. Foram inclusos todos os 
casos notificados e residentes nessas capitais nesse período. Por se tratar de dados de 
domínio público, o estudo dispensa a apreciação e aprovação pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa Resultados: Campo Grande apresentou 37.081 registros no sexo masculino e 
incidência de 2.008 casos; no sexo feminino 46.971 registros, com incidência de 2.306 casos, 
ambos na faixa etária de 15 a 19 anos. Goiânia registrou 55.901 casos no sexo masculino com 
incidência de 1.824 entre 60-69 anos; no sexo feminino houveram 61.153 notificações e 1.831 
casos com predominância entre 15 a 19 anos. Cuiabá, 13.823 notificações no sexo masculino 
e incidência de 966 casos; no sexo feminino 15.967 casos, com incidência de 978, ambos 
sexos em menores de 1 ano. Brasília, 9.967 notificações para o sexo masculino, predominando 
com 187 casos entre 20-39 anos; e no sexo feminino houveram 10.919 notificações com 
incidência de 1.469 casos em mulheres a partir de 80 anos. Conclusão: Os casos de dengue 
na região Centro-Oeste demonstram-se altos, o que exige maior atenção e cuidado da 
sociedade em geral e ações da vigilância epidemiológica de cada estado e município, a fim de 
diminuir essas altas taxas e favorecer um melhor campo de vivência a estes moradores, 
principalmente as pessoas com idades extremas e o sexo feminino, com variação apenas para 
Cuiabá que atingiu ambos sexos em período de lactência. 
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DISTRIBUIÇÃO DA INCIDÊNCIA DE ACIDENTES VASCULARES ENCEFÁLICOS 
SEGUNDO MACRORREGIÕES BRASILEIRAS 

LISA WILHELMS SANTOS, SANDRA MARIA DA FONSECA DINIZ, HUGO VAZ DE LIMA  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma das maiores causas de morte e 
incapacidade adquirida em todo o mundo,tendo sua mortalidade inteiramente relacionada com 
o grau de desenvolvimento sócio¿econômico da população atingida.O AVE pode ser 
classificado como isquêmico ou hemorrágico e, segundo a American Heart 
Association,aproximadamente 800 mil pessoas nos Estados Unidos sofrem com esse mal a 
cada ano,sendo essa a 5° maior causa de morte no país,acometendo cerca de 130 mil pessoas 
anualmente. Objetivo: Descrever a distribuição da incidência dos Acidentes Vasculares 
Encefálicos segundo macrorregiões brasileiras, no período de 2012 a 2017. Método: Trata-se 
de um estudo descritivo do tipo epidemiológico com dados secundários obtidos no DATASUS, 
Sistema de Informação Hospitalar do SUS(SIH/SUS) e Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).Foram utilizados todos os casos notificados de internações por Acidentes 
Vasculares Encefálicos (AVE), no período de 2012 a 2017 e excluídos os casos não residentes 
no Brasil e de duplicidade de dados. Para representar estatisticamente os valores calculou-se o 
coeficiente de incidência de AVE para cada macrorregião brasileira utilizando a constante de 
100 mil.Por se tratar de dados de domínio público, o estudo dispensa a apreciação e 
aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa conforme disposto na Resolução 
466/12. Resultados: O Brasil notificou 850.167 casos de AVE não específicos no período de 
2012 a 2017. A macrorregião Sul apresentou a maior incidência desse evento, com 
aproximadamente 530 casos para 100 mil habitantes. Seguida a ela encontram-se as 
macrorregiões Sudeste, Nordeste, Centro- Oeste e Norte com aproximadamente 456, 444, 379 
e 313 casos para cada 100 mil habitantes respectivamente. A incidência do total de AVE no 
país é de 445 casos para cada 100 mil habitantes. Conclusão: O Brasil apresentou incidência 
de 445 casos para 100 mil habitantes e, as regiões Sudeste e Norte representando os maiores 
e menores valores dessa respectivamente. Os estudos apontaram um grande quantitativo de 
casos não só em âmbito mundial, mas também nacionalmente. Assim, evidencia-se a 
necessidade de constantes estudos sobre sua expansão e incidência no Brasil a fim de revisar 
ou mesmo criar e reforçar as medidas preventivas e curativas para esse agravo a saúde. 
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DISTRIBUIÇÃO DA INCIDÊNCIA DE TRAUMATISMO INTRACRANIANO SEGUNDO 
MACRORREGIÕES BRASILEIRAS NO PERÍODO DE 2012 A 2017 
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SILVA, LISA WILHELMS SANTOS  
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Introdução: O traumatismo intracraniano é uma condição resultante de qualquer agressão de 
ordem traumática no couro cabeludo, crânio, meninges e encéfalo, que pode causar danos 
anatômicos e/ou funcionais no indivíduo¹, como nível de consciência alterado, cognição 
prejudicada e funcionamento físico afetado. Entre as causas mais comuns podem ser citado os 
acidentes de trânsito, quedas e agressões físicas.² No Brasil, o traumatismo intracraniano é 
uma das maiores causas de incapacidade e mortalidade. Objetivo: Descrever a distribuição da 
incidência de Traumatismo Intracraniano segundo macrorregiões brasileiras, no período de 
2012 a 2017. Método: Trata-se de um estudo descritivo do tipo epidemiológico com dados 
secundários obtidos no DATASUS, Sistema de Informação Hospitalar do SUS (SIH/SUS) e 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foram utilizados todos os casos 
notificados de traumatismo intracraniano, no período de 2012 a 2017 e excluídos os casos não 
residentes no Brasil e de duplicidade. A incidência do traumatismo intracraniano em cada 
região brasileira foi calculada utilizando a constante de 100 mil. Por se tratar de dados de 
domínio público, o estudo dispensa a apreciação e aprovação pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa conforme disposto na Resolução 466/12. Resultados: O Brasil notificou 633.836 
casos de traumatismo intracraniano, resultando em uma incidência de aproximadamente 332 
casos para cada 100 mil habitantes. A macrorregião responsável pelo maior coeficiente de 
incidência no período de estudo é a Sul, com 401 casos para 100 mil habitantes 
aproximadamente. A mesma é seguida pelas regiões Sudeste, Nordeste, Norte e Centro Oeste 
com aproximadamente 327, 322, 307 e 292 casos para 100 mil habitantes 
respectivamente. Conclusão: Diante da analise da temática, evidencia-se o total de 633.836 
amostras provenientes de traumatismo intracraniano, sendo que a macrorregião que apresenta 
maiores casos de incidência é a região Sul, salienta- se também que a região Centro-Oeste 
apresenta o menor coeficiente de incidência em relação ás outras macrorregiões. Deste modo, 
a implementação de medidas preventivas como foco na Politica Nacional de Promoção da 
Saúde pode fortalecer a diminuição da incidência de traumatismo intracraniano. 
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DO AEROPORTO À AEROTRÓPOLE 
PEDRO HENRIQUE MAXIMO PEREIRA  
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Introdução: A Aerotrópole é o estágio mais avançado do processo histórico de transformação 
do espaço aeroportuário. Sua constituição, identificada por John Kasarda em 2006, diz respeito 
aos novos modos de produção do espaço urbano, que têm, como centro irradiador de seus 
processos, o aeroporto. Portanto, este trabalho refere-se a uma revisão histórica, a partir de 
casos exemplares, de como se deu este processo. Objetivo: 1) Identificação das principais 
metamorfoses do espaço aeroportuário e de seu entono, em uma perspectiva histórica; 2) 
Identificação de exemplares que explicitem tais fases. Método: 1) Revisão da literatura; 2) 
Identificação de casos exemplares (Aeroporto Juscelino Kubitschek - Brasília; Malpensa Airport 
- Milão; Schiphol Airport - Amsterdam); 3) Análise urbana dos casos identificados; 4) Análise 
comparativa de casos exemplares; 5) Sistematização das informações extraídas dos estudos 
de caso. Resultados: Foram identificados três momentos dos Aeroportos, sendo: 1) Os 
aeroportos enquanto infraestruturas do transporte aéreo afastadas das áreas urbanas e 
compostas por redes de transportes que os interligam à região; 2) As Cidades-Aeroporto que 
se caracterizam pelo intenso processo de urbanização do eixo que os conectam ao centro das 
cidades. Esta urbanização é específica, surgida em meados de 1970 nos EUA, com atividades 
vinculadas às atividades aeroportuárias. 3) A Aerotrópole refere-se à metropolização do espaço 
que envolve os aeroportos dentro de um raio de 20 km a partir deles. Estes casos recentes, 
também com urbanização específica e vinculada às atividades aeroportuárias, foram 
identificados na Holanda em 2006 por John Kasarda. Conclusão: Esta análise possibilitou a 
identificação de três estágios de desenvolvimento dos Aeroportos. A partir dela será possível 
analisar com mais acuidade os casos dos Aeroportos Internacionais Tancredo Neves (MG), 
Viracopos (SP) e Guarulhos (SP), submetidos ao planejamento para que, a partir deles, se 
consolidem três Aerotrópoles no Brasil. Trata-se de uma estratégia de vinculação desta 
infraestrutura ao mercado internacional, atuando no território como facilitador de fluxos 
comerciais. 
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DOENÇAS DE PELE PÊNFIGO E PÊNFIGO FAMILIAR BENÍGNO: UMA REVISÃO DA 
LITERATURA 

KATE WINSLET SIQUEIRA DOS SANTOS, LORENA APARECIDA DE O A MARQUES, SARA 
RIBEIRO VILLAÇA, DÉBORA JULIANA DOS SANTOS, CECÍLIA MARIA BARBOSA DE 

SOUSA  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Pênfigos são doenças autoimunes, caracterizada pela formação de bolha na pele 
e mucosas, consequentemente causa a perda de aderência das células devido a ação de 
anticorpos sobre o próprio organismo¹-². Mundialmente, o pênfigo é considerado um importante 
problema de saúde dermatológico devido as suas complicações, entre elas, um índice de 
mortalidade de 5 à 10%³. Objetivo: Descrever as evidencias presente nas literaturas científicas 
sobre Pênfigo nos períodos de 2014 à 2017. Método: Trata-se de um estudo descritivo, 
retrospectivo de 2014 à 2017, do tipo bibliográfico. Utilizou-se como bases de dados o Scielo e 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) com o descritor Pênfigo, com limite de estudos em 
humanos, artigos disponíveis na íntegra, com os filtros Pênfigo e Pênfigo Familiar Benigno. 
Excluiu-se pesquisas de dissertação e tese. Resultados: No ano de 2013 foram publicados 
nove artigos acerca da temática. Cinco tratavam como assunto principal pênfigo e ressaltaram 
os tratamentos utilizados, e apenas um sobre pênfigo benigno e seus diagnósticos. Dentre 
eles, três apontavam cuidados de enfermagem. Em 2014 foram publicados 12 artigos acerca 
da temática pênfigo em humanos, dos quais oito deram ênfase na doença pênfigo, e nenhum 
abordava sobre pênfigo benigno. No ano de 2015 foram publicados três artigos, todos com foco 
na doença. Um estudo com ênfase em PV oral em idosos e um artigo sobre paciente com PV 
oral e seu tratamento medicamentoso. Nenhum dos artigos de 2015/2016 deram ênfase em 
cuidados de enfermagem. No ano de 2017 não foram encontradas publicações sobre 
pênfigo. Conclusão: Apesar dos estudos mostrarem um amplo entendimento sobre o processo 
fisiopatológico e suas complicações, o prognóstico do pênfigo ainda é incerto. Portanto, é 
necessário mais estudos, especialmente no idioma português, sobre os cuidados de 
enfermagem aos pacientes diagnosticados com Pênfigo, para assegurar uma qualidade na 
assistência prestada. 
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DOENÇAS RELACIONADAS A DEFICIÊNCIA DO SISTEMA COMPLEMENTO 
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MILTON CAMPLESI JUNIOR, JULIANA MENARA DE SOUZA MARQUES  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O sistema complemento é composto por diversas proteínas plasmáticas e é um 
importante mecanismo de defesa da imunidade inata e adquirida, que exerce funções 
homeostáticas e fisiológicas, como a remoção de células apoptóticas e complexos imunes. A 
deficiência neste mecanismo pode ser hereditária ou adquirida, e leva ao aumento da 
susceptibilidade a doenças infecciosas e não infecciosas, raras e fatais. Objetivo: Descrever e 
discutir as causas e consequências da deficiência do sistema complemento e relacioná-las com 
múltiplas patologias. Método: Trata-se de uma revisão bibliográfica de aspecto descritivo, 
tendo como base de dados artigos publicados em Literatura LatinoAmericana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS), PubMed, ScientificElectronic Library Online (SciELO) e NCBI que 
tenha sido publicado nos últimos 5 anos. Resultados: A associação do complemento e 
doenças foi observada em situações de deficiência deste mecanismo, o que leva a 
anormalidades na regulação imune e conseqüentemente na inflamação. Mutações genéticas 
ou aumento do consumo do complemento leva ativação impropria ou excessiva do 
complemento, podendo levar a consequências lesivas e ao desenvolvimento de diversas 
doenças como lúpus eritematoso sistêmico, síndrome urêmica hemolítica atípica, 
glomerulopatia C3, hemoglobinúria paroxística noturna, glomerulonefrite pós infecciosas, artrite 
reumatóide, entre outras. Conclusão: É evidente a participação do sistema complemento na 
patogênese e patogenia de diferentes doenças. O investimento em estudos que visão melhor 
entender o papel deste mecanismo pode contribuir para o desenvolvimento de intervenções 
terapêuticas ou a cura de diversas doenças, melhorando a qualidade de vida das pessoas 
acometidas. 
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EFEITO DO RESVERATROL NA QUIMIOPREVENÇÃO DA METÁSTASE: UMA REVISÃO 
DE LITERATURA CIENTÍFICA 

GABRIEL ALVES FERNANDES DE SOUZA, CAMILA KELLEN DE SOUZA CARDOSO  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O câncer se caracteriza por crescimento descontrolado e invasivo de células 
doentes. A metástase se caracteriza por células tumorais que se desprendem da massa 
tumoral primária percorrendo os vasos sanguíneos, podendo invadir outros tecidos. A alta 
prevalência de metástase em tumores avançados é preocupante, pois o câncer metastático 
tende a ser mais agressivo, logo estudos têm evidenciado a necessidade de prevenção da 
metástase, por meio de nutrientes funcionais, como o resveratrol Objetivo: O presente estudo 
teve como objetivo avaliar na literatura científica o efeito do resveratrol na quimioprevenção da 
metástase Método: Revisão de literatura, com buscas nas bases de dados Science Direct, 
PubMed, Scopus e Web of Science entre agosto de 2017 e maio de 2018. Sendo que os 
artigos utilizados foram de 2012 a 2017. Foram utilizados os seguintes descritores em saúde: 
cancer, metastasis, chemoprevention. Além disso, foram utilizados os termos de pesquisa: 
resveratrol, bioactivecompounds. Foram empregados como critérios de inclusão: estudos 
experimentais (in vitro ein vivo) e ensaios clínicos, além disso foram incluídos todos os tipos de 
câncer, com resveratrol isolado e associações, com metodologia bem delineada. Por outro 
lado, foram excluídos artigos transversais, caso-controle e coorte, bem como estudos com 
crianças,adolescentes e gestantes Resultados: Foram incluídos 10 estudos, desses 4 estudos 
em modelo in vitro e 6 estudos em modelo in vivo (animal). De forma geral, os estudos 
mostraram que o resveratrol tem efeito na quimioprevenção de metástase ao reduzir a 
migração, invasão e crescimento de células metastáticas, o crescimento e progressão tumoral, 
bem como reduzir as espécies reativas de oxigênio e favorecer a apoptose de células 
doentes Conclusão: Após análise dos estudos, o resveratrol possui um efeito positivo de 
quimioprevenção na metástase. Estudos mostram que o resveratrol pode reduzir a migração, 
invasão e crescimento de células metastáticas, o crescimento e progressão tumoral, reduzir as 
espécies reativas de oxigênio e favorecer a apoptose celular. Contudo, são necessários mais 
estudos, como um quimiopreventivo em humanos, a fim de comprovar sua eficácia, dosagem e 
segurança para ser utilizado na prática clínica 
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EFEITOS DADIAFIBRÓLISE PERCUTÂNEA NA FLEXIBILIDADE LOMBAR E EQUILÍBRIO 
DINÂMICO EM ATLETAS DE FUTEBOL EFFECTS OF PERCUTANEOUS DIAFIBROLYSIS 

IN LUMBAR FLEXIBILITY AND DYNAMIC BALANCE IN FOOTBALL ATHLETES 
JULIANA NUNES DE SOUSA, ADROALDO JOSE CASA JUNIOR, LUCAS MATHEUS 

PARREIRA CASTRO, MARCELO DA MOTTA PUCCA , IURI PATRICK DE GODOY SILVA  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: A Diafibrólise Percutânea é um método usado no tratamento de diversos 
distúrbios musculoesqueléticos no meio esportivo, uma vez que recupera tecidos lesados e 
combate as possíveis alterações miofasciais derivadas da sobrecarga muscular imposta pelos 
treinamentos, promovendo benefícios e maximizando o desempenho dos 
atletas. Objetivo: Avaliar os efeitos da Diafibrólise Percutânea na flexibilidade da coluna 
lombar e equilíbrio em atletas. Método: Trata-se de um ensaio clínico descritivo, realizado com 
19 atletas de base do Goiás Esporte Clube com idade entre 15 e 20 anos. Os participantes 
foram submetidos ao Teste de Schöber para avaliar a flexibilidade lombar e o Y Balance Test a 
fim de verificar o equilíbrio dinâmico. A intervenção consistiu em uma sessão de Diafibrólise 
Percutânea aplicada na fáscia toracolombar, sendo os participantes avaliados antes e 
imediatamente após a aplicação. Neste estudo foi adotado um nível de significância de 5% 
(p¿0,05). Resultados: A média de idade dos participantes foi 17,95 (±1,22) anos. A 
flexibilidade lombar foi significativamente aumentada (p=0,04), bem como o equilíbrio dinâmico 
do escore composto esquerdo (p=0,001) e direito (p<0,001). Conclusão: Obteve-se melhora 
significativa da flexibilidade lombar e do equilíbrio dinâmico com a aplicação de uma sessão de 
Diafibrólise Percutânea na fáscia toracolombar, sugerindo importante papel da referida técnica 
na prevenção e redução do índice de lesões em atletas de futebol. 
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EFEITOS DE UM TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NA BRONQUITE ASMÁTICA: 
RELATO DE CASO. 

IONARA GARCIA DA SILVA, DENISE MENDONÇA ANDREOZZI TONASSO, SILVANA 
SALES DE OLIVEIRA, MONARA BARRETO ABADIO, LUCIENE LEÃO ARAÚJO  
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Introdução: A bronquite asmática, doença inflamatória das vias aéreas por 
hiperresponsividade bronquica à estímulos provenientes da ação de fatores variados em 
indivíduos geneticamente predispostos é considerada no mundo, um problema de saúde 
pública, devido à alta prevalência e altos custos. Os sintomas são tosse, muco, chiados no 
peito, sensação de aperto e dor torácica, dispneia, contração da musculatura lisa, 
espessamento e remodelamento das vias aéreas. O tratamento fisioterapêutico atua nos 
sintomas. Objetivo: O objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos do tratamento 
fisioterapêutico nas manifestações clínicas de um paciente com bronquite 
asmática. Método: Estudo de caso, de JPCA, 14 anos, diagnóstico clínico de bronquite 
asmática desde 5 anos, queixa principal falta de ar, de acordo com a escala de índice de 
dispneia modificado MRC relatou falta de ar aos pequenos esforços,  a mobilidade torácica foi 
verificada pela cirtometria, considerando os três pontos anatômicos, na prega axilar, apêndice 
xifóide e linha umbilical. Realizada avaliação fisioterapêutica em 19/03/2018, tratado uma vez 
por semana até junho de 2018. Resultados: Também foi notado diminuição na dispneia, no 
começo relatava pela escala de índice de dispneia modificado MRC, falta de ar aos pequenos 
esforços e no final da avaliação apresentou um resultado da falta de ar ao realizar exercícios 
intensos, diminuição da hipersecretividade, aumento da mobilidade torácica pois na prega 
axilar no início, a inspiração máxima medindo com fita métrica resultou em 78 centímetros na 
reavaliação 79,5, na expiração máxima apresentou 67 centímetros e seu resultado final 68, 
apêndice xifóide no inicio na inspiração máxima 70 centímetros reavaliação 72 e na expiração 
máxima 63 centímetros 64,5 linha umbilical na inspiração máxima 64 centímetros e na 
expiração máxima 58 centímetros e no final não apresentou diferença. Conclusão: Conclui-se 
que as técnicas de expansão pulmonar (exercícios respiratórios e compressão com 
descompressão brusca), as técnicas de remoção de secreção (tapotagem e ciclo ativo), e 
exercícios de fortalecimento (paravertebrais, abdominais, peitorais, sentar e levantar da cadeira 
e prancha), foram eficazes no tratamento de um paciente com bronquite asmática, com 
melhora na mobilidade pulmonar, diminuição da dispnéia, auxílio na remoção de secreção e na 
redução dos quadros agudos da doença. 
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ENSAIO PARA OBTENÇÃO DA CURVA DE COMPACTAÇÃO E DO ÍNDICE DE SUPORTE 
CALIFÓRNIA 

HELLEM VICTORIA RIBEIRO DOS SANTOS, RODRIGO MARTINEZ CASTRO, GUSTAVO 
COUTINHO BORGES, DÉBORA SILVA SANTOS  
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Introdução: A compactação é o procedimento que almeja fornecer uma melhora às 
propriedades do solo e diminuir os vazios presentes no mesmo. Ocorre através de um 
processo mecânico ou manual, por meio de aplicação de forças externas como, por exemplo, 
alguma forma de energia, seja impacto, vibração ou compressão (PEREIRA, 2017). Pelo 
ensaio de compactação obtém-se a correlação entre o teor de umidade do solo e seu peso 
especifico seco (SANTOS, 2008). Objetivo: O objetivo deste experimento é determinar, 
através do ensaio de Proctor com energia intermediaria, a curva de compactação do solo em 
estudo e o Índice de Suporte Califórnia (ISC). Método: Em uma bacia metálica, colocou-se 
cascalho e, com o auxílio de uma balança, aferiu-se uma massa inicial de solo igual a 5,243kg. 
Este solo foi levado às peneiras de 25 e de 04,8mm e, como não houve material retido na 
primeira peneira, apenas o que foi retido na segunda peneira passou pelo destorroamento, que 
foi realizado em um almofariz, fazendo uso da mão de gral. A este solo foi adicionada uma 
quantidade de água destilada que corresponde a 9% de sua massa. Posteriormente, realizou-
se o ensaio para determinação do teor de umidade, seguido da expansão e do CBR. Fez-se 
uso de planilhas eletrônicas disponibilizadas pela disciplina, nas quais os dados foram 
dispostos para obtenção de resultados e composição de gráficos. Resultados: Apesar de 
utilizar uma menor quantidade de cápsulas de umidade que a requerida pelo material 
disponibilizado pela disciplina, o resultado não sofreu alterações significativas. Observa-se que 
o comportamento da massa específica adquirida após a compactação descreve uma função 
parabólica. Verificou-se que valores próximos a 12% de umidade gera a melhor compactação. 
Para este experimento, a umidade ótima foi de 12,55%, correspondente a uma massa 
específica seca 1,91g/cm³. Como estipulado pela norma ABNT NBR 9895, o ISC deve 
corresponder ao maior valor, sendo assim, ISC = 42,61%. Conclusão: Os resultados obtidos 
foram satisfatórios e os objetivos determinados ao início do experimento foram compridos, 
obteve-se a curva de compactação e o ISC encontrado foi de 42,61%. Ainda assim, nem todas 
as preconizações da ABNT NBR 7182, de 1986, foram seguidas, tais como utilizar o solo 
preparado de acordo com a ABNT NBR 6457 e a massa seca estipulada por esta. 
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EPIDEMIOLOGIA DOS CASOS DE DOENÇA AGUDA PELO ZIKA VÍRUS EM GESTANTES 
EM GOIÁS 

ALDENIRA MATIAS DE MOURA, HANSTTER HALLISON ALVES REZENDE, MURILO 
BARROS SILVEIRA, KAREN RIBEIRO DE OLIVEIRA, SARAH RIBEIRO DE OLIVEIRA  
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Introdução: Zika Vírus (ZKV) é transmitido pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. 
A problemática a respeito do ZKV está principalmente relacionada as gestantes. Estas, podem 
transmitir o ZKV para o feto durante a gravidez, na qual está relacionada a casos de 
microcefalia e outros defeitos cerebrais graves, além disso, alterações articulares, oculares e 
outras malformações vem sendo relacionadas à transmissão do ZKV da mãe para o feto e 
estão em estudo. Objetivo: O objetivo do presente estudo é descrever a epidemiologia dos 
casos de doença aguda pela Zika Vírus no estado de Goiás, no primeiro semestre de 
2018. Método: Trata-se de um estudo, retrospectivo, com análise de dados secundários do 
Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde - Conecta SUS Zilda Arns 
Neumann, através dos indicadores de saúde do Estado de Goiás, avaliando a epidemiologia 
dos casos de doença aguda pelo Zika Vírus no estado de Goiás. Os resultados foram descritos 
em forma absoluta. Resultados: No 1º semestre de 2018 foram notificados 1667 casos, dos 
quais 290 casos foram confirmados. Foram confirmados 13 casos de gestantes infectadas pelo 
Zika Vírus. Estas eram advindas das cidades goianas: Jataí, Aparecida de Goiânia, Goiânia, 
Itapaci, Luziânia, Anápolis, Joviânia e Piranhas. Dentre estes casos não houve nenhum óbito. 
A média da idade das gestantes confirmadas com Zika Vírus eram de 30 anos, todas estavam 
na primeira gestação, escolaridade em torno de 12 anos de estudos. Dentre os sintomas, todas 
as gestantes infectadas apresentaram sintomas característicos da doença como: febre, dor nas 
articulações, dor muscular, cefaleia, erupção cutâneas, etc. Para o diagnóstico utilizou-se a 
técnica de biologia molecular RT-PCR. Conclusão: Nota-se que o número de casos 
confirmados de gestantes com Zika Vírus no primeiro semestre de 2018 é relativamente baixo, 
porém surge a necessidade de acompanhamento correto do pré-natal, fora o acompanhamento 
das gestantes já infectadas, para diminuir os riscos de transmissão para o feto, evitando futuras 
sequelas. 
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ERROS DE PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM UNIDADES DE EMERGÊNCIA: 
RELATO DE AUXILIARES DE PESQUISA 

ESTÉFANY IZIDORIO LOPES DE OLIVEIRA, ADENICIA CUSTODIA SILVA E SOUZA, 
FRANCILISI BRITO GUIMARÃES, DAVID LENNON TELLES CAVALCANTE  
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Introdução: Os erros de medicação acontecem de forma sistêmica e são desencadeados por 
um comportamento de risco1.Estudos mostram que a ilegibilidade representa 50% de erro 
relacionado à prescrição2.Desta forma, indagamos quais os erros de prescrições de 
medicamentos que ocorrem em unidades de emergências? A identificação de fatores 
causadores de erros se torna primordial para elaborar estratégias de prevenção e melhorar a 
segurança do paciente. Objetivo: Descrever os erros de prescrição de medicamentos que 
ocorrem em unidades de emergência do município de Goiânia. Método: Relato de experiência 
de acadêmicos de enfermagem durante a coleta de dados para um estudo temático realizado 
em unidades de emergência que ocorreu por meio de observação direta da prescrição manual 
de medicamentos. A experiência ocorreu nos meses de Julho a Agosto de 2018, nos turnos 
diurno e noturno, em uma Unidade de Emergência do município de Goiânia. Durante o registro 
dos dados percebemos a alta frequência de diferentes tipos de erros na prescrição e 
registramos em um caderno de campo. Resultados: Observou-se que a maioria das 
prescrições estavam ilegíveis. Diante da ilegibilidade, os profissionais, se esforçaram, inclusive 
pedindo ajuda de colegas, para saber qual medicamento preparar, ao invés de solicitar 
esclarecimento com o prescritor. O nome do medicamento e a via de administração várias 
vezes foram prescritos de forma abreviada. Medicamentos que exigiam diluições, raramente 
traziam a especificação e a quantidade a ser usada. A ausência de registros de alergias 
predominou nas prescrições. Conclusão: O período vivenciado na coleta de dados sobre erros 
de medicação em emergência, mostrou-nos a importância de uma prescrição completa e 
legível, especialmente, porque os erros da prescrição podem induzir outros erros durante a 
preparação e administração de medicamentos pela equipe de enfermagem. Consideramos que 
a prescrição eletrônica e a capacitação podem diminuir esses erros e contribuir para a maior 
segurança do paciente. 

Palavras-chave: Serviço Hospitalar de Emergência, Erros de Prescrição, Segurança do 
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ERROS DE PRESCRIÇÃO EM UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

ISABELA GUIMARÃES PALAZZO, ADENICIA CUSTODIA SILVA E SOUZA, CRISLLAINE 
TENORIO DANTAS, FRANCILISI BRITO GUIMARÃES, JOYCE BENCHIMOL FONSECA  
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Introdução: A segurança do paciente é uma preocupação mundial e relacionada ao 
atendimento de qualidade. Envolve várias áreas da assistência, dentre elas a administração de 
medicamentos. Há evidencias de eventos adversos relacionados a administração de 
medicamentos, especialmente, na etapa da prescrição. Os erros de prescrição são comuns na 
área hospitalar e comprometem as demais etapas do processo de medicação. Questionamos 
se esses erros também ocorrem durante prescrições em unidades da Atenção 
Básica. Objetivo: Relatar a experiência sobre erros de prescrições em salas de injeção de 
Unidade Básicas de Saúde durante uma atividade voluntária. Método: Relato de Experiência 
de acadêmicas de enfermagem sobre erros de prescrição observados em salas de Injeção de 
unidades de Atenção Básica de três Distritos Sanitários do município de Goiânia. Este relato é 
o resultado da observação de prescrições manuscritas e digitalizadas de doses de 
medicamentos que foram encaminhadas para a sala de injetáveis. A observação foi realizada 
durante 10 dias nos períodos diurno e noturno. Os dados foram registrados em um diário de 
campo e foram utilizados para esse relato. Resultados: Durante o período vivenciado na sala 
de injeção das unidades foram encontrados erros de prescrições tanto na forma manual, 
quanto na digital. As prescrições manuais continham ilegibilidade e ambas as formas de 
prescrição apresentavam abreviações nas dosagens e vias de administração, ausência de 
registro sobre alergias e identificação do paciente. Utilizavam expressões não métricas para 
definir as dosagens e na maioria das vezes não prescreviam os diluentes necessários. Tais 
erros, podem confundir a equipe de enfermagem e potencializar outros erros durante a 
execução da prescrição. Esses erros somados a outros, específicos do preparo e 
administração desses medicamentos, expõem o paciente a eventos adversos com riscos para 
a sua segurança. Conclusão: Experienciar os erros de prescrição de medicamentos, em salas 
de injeções, mostrou a importância do papel da equipe de enfermagem como barreira para 
impedir que esses erros sejam perpetuados, potencializados e interfiram na qualidade do 
atendimento. Ainda, observamos a importância de estabelecer protocolos direcionados a cada 
etapa do processo de medicação para garantir a segurança do paciente. 
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ESGOTAMENTO PROFISSIONAL NA ENFERMAGEM CAUSAS E INTERVENÇÕES: UMA 
REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 

FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA, LUCAS COSTA ACIOLE DA SILVA, VICTOR 
AUGUSTO  
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Introdução: As constantes transformações organizacionais em ritmo acelerado exercem 
influência no processo saúde/adoecimento dos trabalhadores, principalmente na área da 
saúde. A exposição a estressores resulta no estresse ocupacional, gerando o aumento da 
exaustão emocional e a baixa realização profissional. Com base nas altas taxas de 
absenteísmo de profissionais da enfermagem e constantes afastamentos relacionados a 
transtornos mentais, foi feita esta pesquisa para compreender esta relação. Objetivo: O 
objetivo deste artigo foi caracterizar os estudos que relacionam o esgotamento profissional com 
estressores presentes no ambiente de trabalho da Enfermagem, e evidenciar os preditores 
para a síndrome de Burnout, os métodos utilizados para avaliação cognitiva e principais 
resultados encontrados. Método: Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura. A 
busca ocorreu na base de dados eletrônica da Scientific Electronic Library Online (SciELO), 
após a definição dos descritores que foram usados: "Esgotamento profissional na enfermagem" 
e "Síndrome de Burnout", permitiu a identificação de 17 artigos que após o critério de inclusão, 
com abordagem bibliográfica de artigos de coleções: Brasil, idioma: português, ano de 
publicação: entre 2014 e 2018, resultou em 6 artigos selecionados após análise de 
títulos/resumos e realizado uma tabulação com abordagem de autor/ano de publicação, título 
do trabalho, objetivos, resultados e conclusão. Resultados: Os estudos evidenciaram relações 
entre possíveis fatores estressores indicativos para síndrome do esgotamento profissional 
(SEP), tais como: sociodemográficos, ambiente de trabalho e relações interpessoais. A 
avaliação com instrumentos direcionados aos colaboradores é indispensável para prevenção, 
como aplicação do QUESTIONÁRIO MASLACH BURNOUT INVENTORY - MBI, que avalia três 
fatores: exaustão emocional, despersonalização e realização profissional. Foi identificado que 
em hospitais são mais propensos a manifestação da SEP, devido à diversidade de setores de 
enfermagem. Apesar de escasso estudos interventivos, a maioria das publicações ressalta a 
importância de avaliar as causas e implantar ações de prevenção da SEP na 
enfermagem. Conclusão: Este estudo apresenta contribuições relevantes para compreender 
as relações na interação do profissional de enfermagem para com os processos de trabalho no 
ambiente organizacional, e sugerir a implementação de métodos de avaliação e sondagem, 
viabilizando a comunicação entre as áreas de gestão dos serviços, saúde ocupacional e 
recursos humanos para adequação e restruturação necessárias a fim de prevenir e evitar o 
surgimento de graves consequências do estresse no trabalho. 
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ESTIMATIVA DA INCIDÊNCIA DO CÂNCER DE MAMA EM MULHERES NA REGIÃO 
CENTRO-OESTE 

MATHEUS CAIXETA ARAUJO, SILVIA ROSA DE SOUZA TOLEDO, BEATRIZ BARBOSA 
DIAS, ISABELA CRISTINA DA SILVA  
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Introdução: O câncer representa um importante problema de saúde pública por afligir distintos 
segmentos da vida humana1. Trata-se de uma doença crônico-degenerativa e se configura 
como a segunda causa de morte no Brasil, com 190 mil óbitos anualmente2. Nas mulheres, o 
câncer de mama será um dos mais frequentes, com 59.700 casos novos, refletindo o perfil de 
um país que possui uma elevada estimativa de incidência para esse tipo de 
neoplasia3. Objetivo: Descrever a distribuição da estimativa da incidência de Câncer de Mama 
na região Centro-Oeste, no período de 2018 a 2019 Método: Estudo descritivo, realizado 
mediante a coleta de dados secundários, divulgados pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA). 
Incluiu-se a estimativa de incidência do Câncer de Mama na região Centro-Oeste no biênio 
2018-2019. Por se tratar de dados de domínio público, o estudo dispensou a apreciação e 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas, conforme a Resolução Nº 
Nº466/2012. Resultados: Obteve-se como estimativa ocorrência de 4.200 novos casos de 
câncer de mama na região Centro-Oeste para cada 100 mil habitantes. Observou-se a 
estimativa da incidência desta neoplasia nas Unidades Federativas (UF) segundo a projeção 
do INCA e foi evidenciado que as maiores taxas serão detectadas no Estado de Goiás com 
1.670 casos, seguida do Distrito Federal com 1.020, Mato Grosso do Sul com 830 novas 
ocorrências e Mato Grosso com 680 casos. Conclusão: O estudo ilustrou acerca as 
disparidades existentes quanto a estimativa da incidência do câncer de mama na região 
Centro-oeste, onde o Estado de Goiás galgou notoriedade. Dessa forma, pode-se inferir a 
necessidade imprescindível do desencadeamento de ações preventivas e promotoras de saúde 
que se adeque as necessidades desta população. 
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Introdução: O Câncer Gástrico (CG),importante problema de saúde pública,é caracterizado 
pela multiplicação celular desordenada no estômago.No Brasil,estima-se incidência de 13.540 
casos de câncer de estômago entre homens para o biênio 2018-2019¹.Os fatores etiológicos 
envolvidos na oncogênese do CG não são integralmente conhecidos.Todavia,sabe-se que a 
infecção pela bactéria Helicobacter pylori é um dos principais fatores de risco para a 
doença,sendo classificada como agente cancerígeno classe I para o CG². Objetivo: Descrever 
a estimativa da incidência do câncer gástrico por macrorregião brasileira nos homens, para o 
biênio 2018-2019. Método: Estudo descritivo, mediante a coleta de dados secundários, 
divulgados pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA). Incluiu-se a estimativa de incidência do 
Câncer de Estômago nas macrorregiões brasileiras no biênio 2018-2019. Por se tratar de 
dados de domínio público, o estudo dispensou a apreciação e aprovação do Comitê de Ética 
em Pesquisas, conforme a Resolução Nº 466/2012. Resultados: Observou-se que a maiores 
taxas de CG nos homens serão observadas na região Norte (12,35/100 mil), seguida da região 
Nordeste (11,17/100 mil). A macrorregião Sul (17,12/100 mil) e Centro-Oeste (11,52/100 mil) 
ocupam a quarta posição e a macrorregião Sudeste (13,46/100 mil) a quinta 
colocação. Conclusão: O estudo corroborou para a obtenção de conhecimento acerca da 
incidência do câncer gástrico, segundo a sua disposição geográfica no sexo masculino. A 
região norte apresentou a maior estimativa de incidência desta neoplasia. Por se tratar de um 
câncer com alto potencial de prevenção, ressalta-se a importância do aumento de medidas 
preventivas de saúde. 
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ESTUDO DAS PROPRIEDADES DE REFLEXÃO DAS SEÇÕES CÔNICAS E SUAS 
APLICAÇÕES UTILIZANDO O SOFTWARE GEOGEBRA 

LUCAS MENDONÇA PEREIRA CUNHA, REGINA CÉLIA BUENO DA FONSECA, HERCILIA 
CRISTINA MENDONÇA PEREIRA DE ARAÚJO, ANDRÉ TELLES CAMPOS  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: As seções cônicas são curvas obtidas através da interseção de um plano com um 
cone circular de duas folhas, variando a inclinação do plano. As superfícies de revolução das 
cônicas, denotam propriedades de reflexão que podem ser aplicadas em diversas áreas do 
conhecimento. O estudo dessas curvas utilizando o recurso do software de matemática 
dinâmica GeoGebra, proporciona o entendimento que justificam suas 
aplicações. Objetivo: Apresentar e analisar as propriedades de reflexão das seções cônicas 
utilizando o software GeoGebra e aplicar nas áreas do conhecimento. Método: A forma de 
abordagem do estudo é pela pesquisa qualitativa, pois o objetivo da pesquisa é apresentar e 
analisar as propriedades de reflexão das cônicas, a partir dos conceitos apresentados na 
literatura de geometria analítica. Utilizar o software de matemática dinâmica GeoGebra para 
visualizar as formas geométricas dessas curvas, otimizando a compreensão das aplicações 
das propriedades na solução de problemas, inovando a metodologia de 
visualização. Resultados: A assimilação da modelagem matemática das seções cônicas e 
suas formas algébricas e geométricas. E assim, compreender a aplicabilidade das 
propriedades de reflexão dessas curvas em diversos problemas das áreas do 
conhecimento. Conclusão: O estudo das seções cônicas utilizando o software de matemática 
dinâmica GeoGebra mostrou o entendimento e a interpretação das propriedades de reflexão 
dessas curvas e suas aplicações nas áreas do conhecimento. 
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FATORES RELACIONADOS À ADESÃO DO PRÉ-NATAL NO BRASIL: REVISÃO 
NARRATIVA 

DÉBORA DA SILVA DE ARAÚJO, LARISSA SILVA MAGALHAES, MARINA ROSA 
MENEGON  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O pré-natal promove ações de promoção da saúde materna-infantil, além da 
prevenção de doenças e agravos que podem ocorrer na gestação-parto-puerpério. Embora 
várias mudanças positivas tenham acontecido no modelo assistencial voltado ao ciclo 
gravídico-puerperal no âmbito da Saúde Pública, ainda existem lacunas relacionadas a 
assistência e gestão dos serviços. Uma vez que interferem diretamente na adesão das 
gestantes ao pré-natal de baixo risco na atenção básica. Objetivo: Identificar quais são os 
fatores que interferem na adesão das gestantes ao pré-natal na atenção básica, disponíveis na 
literatura. Método: Trata-se de uma revisão narrativa, foram incluídos artigos nacionais e 
internacionais indexados à base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), nos 
idiomas português e inglês, publicados nos últimos 5 anos. A busca dos artigos foi realizada 
mediante a combinação dos descritores selecionados na base Descritores em Ciências da 
Saúde (DeCS). A seleção dos artigos foi feita a partir da combinação dos descritores. Foi 
realizada uma leitura exploratória de títulos, resumos e artigos na íntegra. Para a análise dos 
dados coletados foi realizado um fichamento dos artigos. Resultados: Foram identificados 178 
estudos relacionados, após a leitura crítica e criteriosa de títulos, resumos e textos na íntegra 
foram incluídos 6 artigos. A partir da analise do conteúdo foi possível identificar que dentre os 
fatores citados como influenciadores da adesão ao pré-natal estão: 1) As barreiras de acesso ¿ 
que foram categorizadas entre A Busca Pelo Atendimento e As Barreiras Funcionais; 2) 
Fatores pessoais ¿ idade, raça, escolaridade, número de gestações, desejo de 
engravidar. Conclusão: Sumarizando os fatores relacionados a não adesão do pré-natal foram 
o acesso (geográfico e funcional) ao serviço de saúde, acolhimento e organização do serviço. 
Fatores que estão permeados tanto no cenário de organização e administração da unidade, 
bem como capacitação e preparo dos profissionais para lidarem com a abordagem desse 
grupo específico de pacientes. Bem como fatores relacionados com o próprio perfil 
biopsicosocial da mulher grávida. 
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GERENCIAR PESSOAS E PROCESSOS: O QUE AS CIÊNCIAS SOCIAIS TÊM A VER COM 
ISSO? 

FATIMA REGINA ALMEIDA DE FREITAS  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: As disciplinas da área de ciências sociais (sociologia e antropologia) estão 
presentes em todas as Escolas da PUC Goiás, trazendo debates que subsidiam uma 
compreensão mais ampla dos contextos sociais e culturais a partir da imaginação 
socioantropológica e também uma formação dialogada com alunos da Escola de Gestão e 
Negócios, das quais fazem parte os cursos de administração, ciências aeronáuticas, contábeis 
e ciências econômicas. Objetivo: Mapear a produção de conhecimentos elaborada sobre a 
temática da diversidade cultural a partir das monografias dos cursos de graduação na Escola 
de Gestão e Negócios (EGN) da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC 
Goiás). Método: Buscando refletir sobre como acontece o diálogo entre as ciências sociais e 
os cursos de graduação (neste caso sobre a EGN) criei o projeto de pesquisa ¿Mapeamento 
dos conhecimentos produzidos nas graduações da PUC Goiás sobre as temáticas de gênero, 
sexualidade e relações étnico-raciais nas diferentes Escolas entre os anos de 2009 e 2014¿. 
Trazendo uma compreensão a partir dos debates do campo de sociologia e antropologia das 
organizações, das ementas das disciplinas das áreas de ciências sociais nestes cursos, das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação, dos temas das monografias 
defendidas entre os anos de 2009 e 2015 e de minha própria atuação como professora nestes 
cursos. Resultados: A disciplina Teorias sociológicas é responsável por trazer este debate nos 
cursos de administração, ciências contábeis e ciências econômicas. No curso de ciências 
aeronáuticas temos a disciplina antropologia social. Na matriz curricular anterior (2008) dos 
cursos de administração e ciências contábeis, havia também a disciplina de Antropologia das 
organizações, mas com a mudança na matriz a disciplina deixou de ser ofertada. Há vasta 
produção sobre sociologia e antropologia das organizações no Brasil e estas áreas dialogam 
com os cursos da EGN, mas isso é pouco refletido nas monografias pois o debate acerca da 
diversidade cultural não aparece nestas. Conclusão: Concluímos que é necessário que as 
contribuições das ciências sociais para o campo da gestão e negócios sejam mais visibilizadas 
e tenham a possibilidade de ser ampliados, não apenas por compormos os conteúdos de 
formação básica, mas por compreendermos que os debates que trazemos são essenciais para 
uma atuação profissional mais qualificada e mais ampla diante de uma sociedade em 
constantes mudanças e cada vez mais desigual. 
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GRUPO DE EDUCAÇÃO EM SEXUALIDADE (FACULDADE DE MEDICINA DA UFG): UM 
RELATO DE EXPERIENCIA 

ANA PAULA ESTEVAM MELO PIMENTEL, ANDRÉ MARQUEZ CUNHA, CAROLINE CABRAL 
QUIXABEIRA  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O presente trabalho permite lançar um olhar mais claro e amplo sobre as questões 
relacionadas concepções de gênero, sexo e sexualidade, a partir da observação holística de 
um grupo acadêmico. Com a intenção de fazer uma interlocução entre a teoria e a prática 
buscou-se participar das reuniões do grupo de ¿Educação em sexualidade¿, vinculado à 
Faculdade de Medicina da UFG e a Liga Acadêmica de Sexualidade (LaSex). Objetivo: O 
trabalho buscou investigar o referido grupo que agora se estabelece como um serviço de apoio 
à comunidade local (Goiânia), tendo como objetivo compreender a dinâmica e o funcionamento 
do grupo de modo a enriquecer a visão acerca dos conteúdos relacionados a sexualidade 
humana. Método: O grupo existe a um ano e meio e se estabeleceu com encontros semanais, 
mas após um ano de estudos passou a ser quinzenal, as reuniões são as terças-feiras das 
17:00 às 19:00 na Escola de Medicina da UFG. O primeiro ano foi de estudos e discussões 
somente com a participação dos estudantes universitários e após este primeiro ano de 
consolidação o grupo se abriu a comunidade, dando início a seu projeto piloto de capacitação 
de multiplicadores. Sendo assim, as observações aconteceram desde o primeiro dia de 
funcionamento do grupo, pois as autoras deste estudo são graduandas em psicologia (PUC) e 
integrantes fundadoras. Resultados: O grupo realiza discussões acerca de fundamentações 
teóricas e leituras diversas, com o objetivo de nortear o crescimento de pesquisas científicas, a 
reestruturação de conceitos e, por conseguinte, a promoção de saúde na comunidade. O grupo 
é composto por pessoas dos gêneros masculino e feminino, com média de idade de 25 anos. 
Todos são estudantes universitários, dos cursos de medicina, psicologia e enfermagem tendo 
como mediador um professor do curso de Medicina do departamento de Ginecologia e 
Obstetrícia. Já, os participantes convidados são representantes de órgãos da gestão pública e 
alguns professores e coordenadores de escolas públicas de Goiânia. A proposta do grupo é 
realizar encontros que abordem a temática da sexualidade humana. Conclusão: Frente as 
observações realizadas no Grupo de ¿Educação em sexualidade¿ da Faculdade de Medicina 
da UFG podem-se constatar a importância da dinâmica estabelecida, visto que muitas 
questões que se apresentam relacionadas a sexualidade humana são tabus e ficam restritas a 
pequenos grupos de interesse. Sendo assim, este espaço de integração e escuta busca 
aproximar a comunidade, os gestores públicos e a ciência. 
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HEMATÚRIA ENZOÓTICA BOVINA - RELATO DE CASO 
JUAREZ TOMAZI FILHO, RODRIGO DORNELES TORTORELLA, SIBELEN LANGUER 

VIEIRA, JOÃO VITOR STRAPAZZON  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: As principais causas mortis que acometem bovinos, especialmente na região sul 
do Brasil, são doenças inflamatórias, parasitárias, neoplasias e intoxicações (Mello et al., 
2017). Já as intoxicações mais comuns estão relacionadas ao Pteridium aquilinum 
(Samambaia do campo). Esta planta perene que apresenta alto potencial de toxicidade, pode 
ocasionar três quadros clínicos distintos: síndrome hemorrágica aguda, hematúria enzoótica e 
os carcinomas das vias digestivas superiores (Lucena et al., 2011) Objetivo: O trabalho tem 
por objetivo relatar as alterações clínicas e macroscópicas encontradas em um bovino atendido 
pelo serviço veterinária que tinha como possível diagnóstico a intoxicação por Pteridium 
aquilinum. Método: No dia 21 de setembro de 2017, foi atendido em uma propriedade no 
município de Saudade do Iguaçu- PR, uma fêmea bovina da raça Tabapuã, com 4 anos de 
idade, nulípara, estando em terço final de gestação. A principal queixa do produtor era de que o 
animal apresentava perda de peso e urina avermelhada. Desta forma, optou-se por fazer a 
colheita de sangue através de punção de veia jugular em tubo com EDTA e de urina em pote 
estéril, para realização do hemograma e urinálise. Após 7 dias, a fêmea entrou em trabalho de 
parto e o filhote veio a termo com sinais de subnutrição, pesando em torno de 12 Kg. No quinto 
dia pós-parto a fêmea veio a óbito, sendo realizado a necropsia e coleta de fragmentos de 
vesícula urinária para exame histopatológico. Resultados: No hemograma demonstrou-se 
alterado os valores de eritrócitos 3.560.000 µL (5.000.000 a 10.000.000 µL), hemoglobina 5,2 
g/dL (8 a 15 g/dL), hematócrito 16,6% (24 a 46 %) e proteínas totais 2,5 g/dL (6,5 a 7,5 g/dL). O 
leucograma apresentou-se dentro dos parâmetros (González; Silva, 2008). A urina colhida 
possuía cor avermelhada e após a centrifugação foi confirmada a hematúria. Na necropsia da 
fêmea foi observado aumento de volume no rim esquerdo e pelve renal dilata, ureter 
hemorrágico, vesícula urinaria repleta e distendida, com líquido sanguinolento e coágulos 
sanguíneos. No laudo histopatológico constatou o desenvolvimento de carcinoma de epitélio de 
transição, sugerindo hematúria enzoótica bovina. Conclusão: A partir dos sinais clínicos, laudo 
histopatológico e das observações da necropsia, o animal foi diagnosticado com um 
crescimento carcinogênico no trato urinário devido intoxicação crônica por Pteridium aquilinum. 
Apesar do não crescimento desta planta na propriedade, os animais haviam sido adquiridos a 
11 meses de uma fazenda que possuía em grande escala a presença da Samambaia do 
campo, desenvolvendo então a hematúria enzoótica bovina. 
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HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E A SUA IMPORTÂNCIA NA ROTINA HOSPITALAR 
ELANY MAGALHÃES BARBOSA DA SILVA, MAURO MEIRA DE MESQUITA, AMANDA 
ENEAS PRADO, NATALIA NERYS SIQUEIRA, DIEGO ANDRÉ CASTILHO AZEVEDO  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: A higienização das mãos é uma medida para prevenir a propagação de infecções 
ligadas a assistência à saúde. Esta abrange a higienização simples, antisséptica, a fricção 
antisséptica e a antissepsia cirúrgica das mãos. As mãos podem servir de reservatório para 
microrganismos, logo transmitem doenças durante a assistência prestada aos clientes, pois 
estes podem transferir-se de uma superfície para outra, através do contato direto ou 
indireto. Objetivo: Avaliar a capacidade de remoção de microorganismos das mãos utilizando 
substâncias diferentes visando investigar sobre a eficácia da antissepsia das mãos realizada 
com água, sabão e álcool 70% e os riscos que pode trazer quando um profissional da área da 
saúde não fazer os procedimentos corretos. Método: Através de um estudo exploratório 
realizado com uma aluna do curso de enfermagem 3º ciclo. Utilizou-se instrumentos do 
laboratório de microbiologia, como: agár, placa de petri e água deionizada. Por conseguinte, a 
1º placa é para o controle da água, 2º possuía matérias colhidos das mãos não lavadas, 3º 
placa mãos lavadas com água e sabão e na 4º placa havia matérias das mãos lavadas com 
álcool 70%. Para que houvesse o crescimento de microorganismos, essas placas na qual foi 
inoculado os agentes foram levadas para estufa 370 por 24 horas, por ser o local mais viável 
para crescimento de colônias. Resultados: Na primeira placa que era utilizada para controle 
da qualidade da água não tiveram crescimentos, , mas nas seguintes houveram crescimento 
de varias colônias. Outrossim, teve crescimento na terceira placa que era da antissepsia com 
álcool ainda possuíam crescimento de colônias e quanto na quarta que utilizou-se o álcool 70% 
para higienização a quantidade de microoganismos era mínima. Conclusão: Entende-se, 
portanto que a higienização das mãos com água e sabão pode não ser tão eficaz, tornando-se 
necessário higieniza-lás com álcool 70%, porém deve-se levar em consideração pequenos 
detalhes que são a presença ou não de sujidades visíveis. Por conseguinte, a higiene das 
mãos deve ser algo consistente, pois as mãos é um dos principais veículos de bactérias. 
Quando trata-se de um profissional da área da saúde é mais sério, pois pode acarretar 
complicações na vida de pacientes vulneráveis. 
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IDADE PREVALENTE DE ALUNOS DE HIDROGINÁSTICA EM UMA CIDADE DE GOIÁS 
SIDNEI SANCHES NASCIMENTO DA SILVA, YARA CRISTINA MARTINS MONTEIRO  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Ultimamente se tem falado bastante em prática esportiva, nos benefícios que esta 
proporciona para o corpo humano, e consequentemente na necessidade desta na vida das 
pessoas. A cidade de Goianésia está em ascensão, e com isso, tem se apresentado como uma 
boa apoiadora no que tange à prática esportiva, anteriormente citada. Com isso, a justificativa 
do presente estudo, se dá pelo fato da necessidade de se saber qual a idade de prevalência 
nas aulas de hidroginástica. Objetivo: Identificar a faixa etária dos praticantes de 
hidroginástica em uma cidade do interior, bem como a predominância das 
idades. Método: Trata-se de um estudo quantitativo transversal de caráter descritivo. A 
amostra contou com 90 indivíduos, de ambos os sexos, com idade acima de 18 anos. Como 
critério de inclusão, os alunos tinham que ter idade igual o superior a 18 anos, serem ativos, e 
praticando aulas de hidroginástica há mais de 6 meses. Como critério de exclusão, foram 
descartados os dados de alunos ingressados nas instituições a partir de fevereiro de 2018. De 
acordo com critério de inclusão, todos os dados de uma das academias foram excluídos, por se 
apresentarem de forma incompleta. Os dados apresentados foram lançados e tratados no 
Microsoft Office Excel 2016. Resultados: os resultados evidenciaram que, dentre os alunos 
matriculados nas aulas de hidroginástica, aqueles que praticam a modalidade há mais tempo, 
desde o ano de 2007, possuem idades entre 60 e 69 anos. Por coincidência, ou não, é nesta 
mesma faixa etária que, se encontram a maior quantidade de alunos 
matriculados. Conclusão: Conclui-se que, a faixa etária de prevalência nas aulas de 
hidroginástica é a de 60 a 69 anos, o que deixa claro que, muitas vezes, os idosos preocupam-
se também com a saúde, porém, novos estudos devem ser feitos, voltados para essa temática, 
a fim de, se saber quais motivos induzem os idosos a praticarem este tipo de modalidade. 
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IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOS AMBIENTAIS EM CASA DE APOIO A PACIENTES 
ONCOLÓGICOS EM GOIÂNIA/GO 

DENISE MARCIANA DE ARAUJO SOUZA, FABIO SILVESTRE ATAIDES, MILTON LUIZ DA 
PAZ LIMA , LUCAS LUIZ DE LIMA SILVA, ANTONIO MARCIO TEODORO CORDEIRO SILVA  
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Introdução: De acordo com a distribuição da microbiota ambiental, o ar atmosférico é pouco 
colonizado quando comparado com solo e água. No entanto, o contato com fungos 
atmosféricos, pelo mecanismo da respiração, é mais comum do que o contato com fungos do 
solo e da água. Neste contexto, é frequente a ocorrência de vários problemas de saúde 
associados a altos índices de mortalidade em pacientes oncológicos em tratamento, devido a 
maior predisposição às infecções fúngicas oportunísticas. Objetivo: O objetivo deste estudo foi 
isolar e identificar fungos ambientais em diferentes ambientes em uma casa de apoio a 
pacientes oncológicos em Goiânia, Goiás, Brasil. Método: O estudo foi realizado em uma casa 
de apoio a pacientes oncológicos em tratamento quimioterápico, localizada na região Leste de 
Goiânia/GO, durante o mês de março de 2018. Os ambientes analisados foram a cozinha, sala 
de TV e o quarto. A coleta dos fungos em cada setor foi feita por meio do método de exposição 
ao ar de placas de Petri contendo Ágar Sabouraud durante um período de 15 minutos, situadas 
a 1 metro acima do piso e distante das paredes. Em seguida, as placas foram transportadas 
até o laboratório de análises clínicas da UNIP e incubadas de 7 a 14 dias à temperatura 
ambiente. A identificação do fungo foi realizada pela caracterização macroscópica e 
microscópica, pela realização do microcultivo em lâmina, do crescimento 
fúngico. Resultados: Nesse estudo, foram detectados e identificados seis gêneros fúngicos, 
entre as três placas expostas e distribuídas uma em cada cômodo da casa. Na sala de TV 
foram identificados Stachybotrys sp, Gliocladium sp, Colletotrichum sp e Penicillium sp; na 
cozinha foram encontrados Aspergillus sp e no quarto foram isolados Penicillium sp e 
Cladosporium sp. Conclusão: Os fungos identificados neste estudo são capazes de provocar 
infecções oportunísticas com variados graus de complexicidade no hospedeiro predisposto, 
como pacientes imunodeprimidos e hospitalizados, crianças e idosos. Desta forma, os fungos 
identificados estão relacionados com alergias respiratórias, infecções cutâneas e pulmonares; 
além da capacidade de contaminarem alimentos e, consequentemente, produzirem 
micotoxinas, que se ingerido pode provocar intoxicações denominadas de micotoxicoses. 
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IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES INTERFERENTES NA BUSCA DOS SERVIÇOS DE 
ATENÇÃO PRIMÁRIA PELOS HOMENS 
VIVIANE SANTOS MENDES CARNEIRO  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Os homens tem se mostrado cada vez mais vulneráveis às doenças. Apesar 
disso, os homens não procuram os serviços preventivos e adentram o sistema pela atenção 
hospitalar. Essa atitude tem gerado como consequência o agravo das morbidades, que poderia 
ser evitado caso os homens realizassem medidas de prevenção primária. O aprofundamento 
de estudos sobre fatores que dificultam a procura dos serviços pode fornecer ferramentas que 
possibilitem a construção de um caminho para solucionar esse desafio. Objetivo: Identificar os 
fatores que dificultam e/ou impedem a procura da população masculina pelos serviços de 
atenção primária. Método: Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa, 
realizada em uma rodoviária localizada em Brasília ¿ DF, durante o período de agosto a 
outubro de 2014. A população do estudo constituiu-se de homens com faixa etária entre 18 e 
59 anos. Para o cálculo amostral, considerou-se um erro de 5% e um intervalo de confiança de 
95%, totalizando 384 indivíduos. As informações foram coletadas através de um questionário 
estruturado com perguntas objetivas. Os dados foram inseridos em planilha no programa Excel, 
e os resultados foram obtidos através de frequência simples. O projeto foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Católica de Brasília sob o número CAAE 
5380013.4.0000.0029. Resultados: A amostra da pesquisa constitui-se de 384 homens. A 
maioria (33,85%) possuía idade entre 18 e 24 anos, eram solteiros (53,90%), de cor branca 
(34,37%), com ensino superior completo (32,81%), e trabalhavam (83,59%). Os seguintes 
motivos foram apontados como dificultadores: não conhecem nenhuma UBS (6,77%), preferem 
se automedicar a buscar assistência médica (31,77%); não se sentem à vontade na UBS 
(21,35%); acreditam que a UBS é um espaço mais feminino (9,63%); falta de tempo (22,39%); 
relataram outros motivos (14,32%), como não ter necessidade de procurar esse tipo de serviço, 
atendimento de má qualidade, falta de estrutura e filas, além de acreditar que ir à UBS não 
resolverá o problema. Conclusão: Para a adoção da APS como porta de entrada dos homens 
no SUS, é preciso mudar o comportamento da população masculina acerca da própria saúde. 
É necessário mudar a visão de que os serviços de saúde têm como único propósito tratar as 
doenças, mas também preveni-la. Motivos como falta de tempo e visão de que a UBS é um 
espaço mais voltado para as mulheres devem ser considerados, verificando-se a necessidade 
de estender o horário de atendimento e realizar campanhas voltadas para os homens. 
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IDENTIFICANDO OS 5 ESTÁGIOS DO LUTO: PSICOEDUCAÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA 
LUCIANO EDUARDO LOPES, CYNTHIA MARQUES FERRAZ DA MAIA, INGRID CRISTINNE 

SOARES DA COSTA  
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Introdução: Para Parker o luto é entendido como uma importante transição psicossocial, com 
impacto em todas as áreas de influência humana, assim, tornando mais pesada a travessia 
pelo processo de luto em casos de forte vínculo afetivo-emocional. Elisabeth Kubler-Ross em 
¿Sobre a morte e o morrer¿ onde a autora nos apresenta 5 estágios do luto, os quais são 
enfrentados nesse processo de travessia. Esses estágios são: Negação e Isolamento; A Raiva; 
Barganha; Depressão e Aceitação. Objetivo: Apresentar de forma clara as cinco fases do luto 
a profissionais e acadêmicos da área da saúde, para que assim possa ser realizada uma 
compreensão melhor acerca do tema abordado para que, a partir desta, possa ser realizado 
um acolhimento e suporte adequado. Método: Constitui-se a pesquisa sobre o viés da revisão 
bibliográfica, de cunho descritivo, transversal, tendo como base de pesquisa as plataformas 
Scielo, PePSIC e Lilacs com os descritores: luto; Kubler Ross; Psicoeducação. Resultados: A 
psicoeducação quanto a temática pode ser um fator determinante para uma possível 
identificação das fases, possibilitando, um acolhimento e um possível encaminhamento para 
profissionais da saúde mental. O acolhimento ao enlutado pode de grande valia no processo de 
transição dos estágios iniciais até a aceitação. Esse acolhimento deve ser entendido como um 
ouvir com atenção, o compreender a dor do outro por meio da empatia e o respeito pelo 
outro. Conclusão: Pensar em luto é, quase sempre, pensar em dor. Somos seres passivos de 
perdas, seja material ou imaterial, um animal de estimação ou algum ente querido. Vivemos os 
processos de perda de forma singular, sendo esse influenciado pelo nível de apego àquilo que 
se dá para nós como perda. Reconhecer os estágios que estão presentes no luto nos fornece 
um olhar diferente quanto ao processo como um todo, podendo assim, fornecer à profissionais 
a prestação de ajuda mais efetiva. 
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IMPACTOS DO USO INCORRETO E INDISCRIMINADO DE ANTIBIÓTICOS 
GUILHERME BARBOSA DE SOUZA, NEUSA MARIANA COSTA DIAS, SAMARA RABELO 

GONÇALVES, KLESSIO DE PAULA XAVIER, FLÁVIA RAQUEL LINA DE SOUZA  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Resistência aos antibióticos é um problema de saúde pública. O uso 
indiscriminado faz com que as bactérias desenvolvam defesas aos agentes antibacterianos, 
com o consequente aparecimento de resistência. Compreender os fenômenos a cerca desta 
temática é imprescindível para adequar o manejo dos antibióticos, contribuindo desse modo 
para o conhecimento científico. O trabalho se justifica pela necessidade de literatura sucinta 
com base científica sobre o assunto. Objetivo: Compreender a importância do uso racional de 
antibióticos para o bem-estar do indivíduo e descrever os impactos sobre o uso indiscriminado 
de antibióticos e resistência bacteriana. Método: Estudo exploratório e descritivo do tipo 
revisão de literatura. Os dados foram coletados nas seguintes bases de dados virtuais: 
Biblioteca Virtual de Saúde ¿ Bireme, Sistema Latino-Americano e do Caribe de informação em 
Ciências da Saúde, LILACS, National Library of Medicine ¿ MEDLINE, Scielo, banco de teses 
Universidade de São Paulo (USP) utilizando os descritores: antibióticos, resistência bacteriana, 
uso indiscriminado. Os critérios de inclusão foram: artigos originais disponibilizados na íntegra 
e na forma online, publicados na língua portuguesa, com recorte temporal de 2005 a 2015. 
Quanto aos critérios de exclusão, foram artigos que foram publicados antes de 2005 e que não 
foram publicados em língua portuguesa. Utilizado 19 artigos. Resultados: Em todos os artigos 
incluídos, destaca-se a importância do uso de antibióticos sob orientação médica e os diversos 
malefícios que trazem ao indivíduo quando tomam medicamentos indiscriminadamente. A 
resistência bacteriana encontra-se presente em praticamente todas as espécies de bactérias. 
As classes de antibióticos, mais prescritos atualmente na rede pública foram as penicilinas 
(51,7%), seguidas das cefalosporinas (39,6%), sendo as menos prescritas, os 
aminoglicosídeos. O uso incorreto e indiscriminado de antibióticos, além de provocar o impacto 
da era das bactérias resistentes, causa no paciente alguns efeitos adversos como náuseas, 
diarreia, reações alérgicas, nefrotoxicidades afetando diretamente sua qualidade de 
vida. Conclusão: Os antibióticos possuem efeitos adversos que afetam diretamente o bem-
estar do indivíduo. A resistência bacteriana aos antibióticos é um fenômeno que tende a 
aumentar, seja pela utilização de forma indiscriminada nos hospitais e/ou em casa, seja pela 
utilização de drogas de amplo espectro para combater infecções de forma empírica e 
descontrolada. 
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IMPORTÂNCIA DA HUMANIZAÇÃO NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA 
POLYANA CAMILO GOMES, DÉBORAH CRISTINA REDON CUNHA, MAYRA SANTOS 

MATOS  
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Introdução: O trabalho da enfermagem obstétrica é essencial para implementação da 
assistência humanizada as gestantes. Esse trabalho está diretamente associado com a 
diminuição de procedimentos invasivos e desnecessários durante o trabalho de parto, como a 
episiotomia. (COFEN, 2017). O estudo contribui para o conhecimento e a melhora do processo 
de assistência à saúde. Expondo evidências científicas sobre a humanização, contribuindo 
para o incentivo e a melhora do cuidado de enfermagem as gestantes. Objetivo: Identificar e 
ressaltar a importância do cuidado humanizado da equipe de enfermagem a mulher 
gestante. Método: Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura. A busca ocorreu 
na base Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), após a definição dos descritores em saúde 
(DECS): parto humanizado, enfermagem obstétrica e saúde da mulher, no período de 30 de 
agosto a 06 de setembro de 2018, e permitiu a identificação de 161 artigos que após os 
critérios de inclusão: disponível na íntegra, português e entre os anos de 2014 a 2018, resultou 
em 13 para análise de títulos e resumos. Após leitura sistemática e interpretativa, selecionou-
se para os resultados somente 4. Resultados: Desde que o trabalho da enfermagem 
obstétrica tem sido ressaltado nos ambientes hospitalares no Brasil, percebe-se o aumento 
progressivo das taxas de partos normais. (VARGENS,2017). Oferecer atenção primária de 
qualidade, um ambiente acolhedor, serviço especializado, respeitar os direitos da mãe e da 
criança, respeitar suas decisões, atuar com educação em saúde, são exemplos de como a 
assistência de enfermagem obstétrica pode contribuir para a atuação humanizada. 
(MONTEIRO,2017) e (COELHO,2015). As enfermeiras obstetras contribuem para o processo 
de humanização durante o parto. Sendo evidente a redução de intervenções desnecessárias e 
o encorajamento das mulheres ao serem atendidas. (TEIXEIRA,2016). Conclusão: O trabalho 
realizado pelos enfermeiros obstetras colabora com a humanização do cuidado prestado a 
mulher no ciclo gravídico puerperal. Os cuidados prestados com embasamento científico 
proporcionam confiança e empoderamento às mulheres para poderem participar ativamente do 
seu trabalho de parto, tomando decisões e fazendo valer os seus direitos. Diminuindo assim os 
riscos causados por intervenções desnecessárias tanto a elas quanto aos bebês. 
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INCIDÊNCIA DA ELA EM UMA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR 
ANDRIELLY CORREIA BATISTA NEVES, TALITA MARIANA SILVA TOLEDO RAMOS, 

SORAIA DE SOUZA FAGUNDES AZEVEDO, ANA CLAUDIA NASCIMENTO DE SOUSA  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa 
progressiva que afeta as células nervosas do cérebro e da medula espinhal. Incurável e de 
causa e patogênese ainda desconhecidas, evolui rapidamente para o cuidado paliativo. Desde 
meados de 2014, quando a ELA se tornou foco de uma campanha mundial de conscientização 
por meio de redes sociais, tem-se observado uma crescente incidência de pacientes atendidos 
em internação domiciliar apresentando esse diagnóstico. Objetivo: Conhecer a ocorrência da 
Esclerose Lateral Amiotrófica na atenção domiciliar de uma instituição de 
saúde. Método: Levantamento de dados sobre a incidência da ELA (esclerose lateral 
amiotrófica) realizado por profissionais de enfermagem atuantes em internação domiciliar de 
uma instituição de saúde na cidade de Goiânia. Resultados: Durante a coleta de dados foi 
observado que houve um crescente número de casos de pacientes portadores da ELA em 
internação domiciliar, onde essa incidência era de 5% por volta do ano de 2015 e atualmente 
no ano de 2018 é de 12%, levando-se em consideração um total de 100 pacientes da 
instituição, observamos que a ELA tem sua predominância relativamente significativa se 
comparada à outras patologias. Conclusão: É evidente o crescente aumento da ocorrência da 
ELA, o que nos faz questionar sobre a incidência geral da patologia no Brasil e no mundo. 
Transferindo os cuidados desses pacientes para o domicilio, obtemos uma atenção mais 
humanizada, mas para isso, cada vez mais é fundamental que as instituições invistam na 
Educação Permanente de suas equipes, para que os profissionais possam estar qualificados a 
cuidar desses pacientes que necessitam de uma assistência singularizada. 
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INCIDÊNCIA E FREQUÊNCIA DA DOENÇA MENINGOCÓCICA NO ESTADO DE GOIÁS 
DAYANE DE LIMA OLIVEIRA, PEDRO IVO DA SILVA, JEFFERSON DO CARMO DIETZ, 

MARIELLY SOUSA BORGES, ROBERTA ROSA DE SOUZA  
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Introdução: A doença meningocócica (DM) é uma infecção bacteriana aguda e grave, 
caracterizada por um processo inflamatório do espaço subaracnóideo e das membranas 
leptomeninges que revestem o encéfalo e a medula espinhal, causada pela Neisseria 
meningitidis (meningococo) que é um diplococo gram-negativo, intracelular. Os casos de 
meningite são de abrangência mundial, o que a caracteriza como um importante problema de 
saúde pública. Objetivo: Trata-se de um estudo do tipo transversal de caráter epidemiológico, 
com o objetivo de descrever a incidência e frequência dos casos confirmados da DM em Goiás, 
no período de 2015 a 2017. Método: Estudo observacional descritivo usando dados dos casos 
notificados e confirmados da doença meningocócica no estado de Goiás no período de 2015 a 
2017, extraídos do banco de dados do SINAN, os quais foram disponibilizados pela Secretaria 
Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO). Os dados obtidos foram tabulados pelo programa 
TabWin (Departamento de Informática do SUS) o qual foi adaptado para as variáveis 
selecionadas. Resultados: No período de 2015 a 2017, obteve 85 casos confirmados de 
doença meningocócica no estado de Goiás, sendo 27, 19 e 39 casos nos anos 2015, 2016 e 
2017, respectivamente. A incidência encontrada no estudo foi 0,40/100 mil habitantes no ano 
de 2015, 0,28/100 mil habitantes em 2016 e 0,57/100 mil habitantes em 2017. No cálculo da 
incidência por faixa etária em cada ano, encontrou-se uma maior incidência nas crianças de 
zero a quatro anos de idade no ano de 2015 e 2016, sendo 1,73 por 100 mil habitantes e 1,31 
por 100 mil habitantes respectivamente, diferentemente no ano de 2017 a maior incidência foi 
na faixa etária compreendida de 10 a 14 anos com 1,30 por 100 mil 
habitantes. Conclusão: Diante do exposto, é possível direcionar as investigações por DM a fim 
de reduzir tanto a incidência quanto a mortalidade decorrente da infecção meningocócica. 
Sendo assim, a redução do impacto das meningites depende da formação continuada dos 
profissionais para de manuseio terapêutico rápido e adequado, aliado a manutenção de uma 
vigilância epidemiológica eficaz. 
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INDUÇÃO DA ANGIOGÊNESE POR CÉLULAS TUMORAIS DE EHRLICH 
SARA CRISTINA PUGA, CRISTIENE COSTA CARNEIRO, LEE CHEN CHEN, XISTO SENA 

PASSOS, CLEVER GOMES CARDOSO  
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Introdução: O crescimento de novos vasos sanguíneos, processo conhecido como 
angiogênese, é de grande importância para processos fisiológicos, especialmente quando se 
trata da fase embrionária. Entretanto, existem algumas patologias que se beneficiam desse 
mecanismo, como por exemplo, as células cancerosas, que utilizam os vasos sanguíneos para 
se nutrirem e desenvolver metástases. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo avaliar a 
angiogênese induzida por células tumorais de Ehrlich no modelo experimental MCA, através da 
análise de expressão do fator de crescimento vascular endotelial (Vascular Endothelial Growth 
Factor ¿ VEGF) nos tecidos tratados. Método: Optou-se pelo método imunohistoquímico 
utilizando-se cortes histológicos de membranas corioalantóides previamente tratadas com 
células tumorais de Ehrlich, fixados em lâminas silanizadas, submetidos aos processos de 
recuperação antigênica e bloqueio de peroxidase. Este material foi tratado com anticorpos 
primários (mouse monoclonal IgG, ¿ Santa Cruz Biotecnology) e posteriormente incubados por 
12 horas com VEGF. No dia seguinte, foi realizada a coloração utilizando Kit True Blue e 
contracoloração com hematolixina. Por fim, essas lâminas foram montadas, com uma gota de 
Enterlan e lamínulas para melhor visualização microscópica e para evitar perda do 
material. Resultados: No grupo tratado apenas com células tumorais (CT) observou-se um 
aumento significativo da expressão de VEGF quando comparados ao controle negativo (p< 
0,05), indicando assim, uma indução do mecanismo angiogênico por meio das células tumorais 
de Ehrlich. Conclusão: As células tumorais foram capazes de impulsionar o crescimento de 
novos vasos sanguíneos possivelmente através da indução do aumento de expressão de 
VEGF, correspondendo às expectativas do estudo, uma vez que a angiogênese é essencial 
para o desenvolvimento neoplásico. Desse modo, fica assegurado que as células tumorais de 
Ehrlich podem ser utilizadas como alternativa na indução de angiogênese no modelo MCA. 
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INFECÇÃO POR H. PYLORI E USO DE AINES COMO PRINCIPAIS FATORES 
ETIOLÓGICOS DA ÚLCERA PÉPTICA 

LIDIANE CARDOSO MARTINS, LUCAS LUIZ DE LIMA SILVA, JULIANA MENARA DE SOUZA 
MARQUES, ARISNEIDI KASUE IKEDA RÊDE, SANDRA RIBEIRO DE MORAIS  
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Introdução: Úlcera péptica é caracterizada pela perda de porções da parede dos órgãos do 
trato digestório que estão em contato com o ácido gástrico. As principais causas do 
aparecimento de úlcera péptica é a infecção por H. pylori (Helicobacter pylori) e o uso de 
AINES (anti-inflamatório não esteroidal), porém acredita-se que existam fatores genéticos e 
que outros fatores menos frequentes também podem estar relacionados ao aparecimento da 
úlcera péptica. Objetivo: O presente estudo objetivou discutir a fisiopatologia da úlcera péptica 
e descrever suas principais causas. Método: Trata-se de uma revisão bibliográfica sobre a 
fisiopatologia da úlcera péptica e suas principais causas. Para isso realizou-se a coleta de 
dados de artigos científicos de 2012 a 2018 das principais bases de dados (Lilacs, Medline, 
SciELO, Periodicos CAPES e Pubmed). As Palavras chaves utilizadas para a busca dos artigos 
foram: AINES, H. pylori e úlcera péptica. Analisou-se 37 artigos para a obtenção dos 
resultados. E não foi realizado nenhum teste estatístico. Resultados: A primeira causa da 
úlcera péptica é a infecção por H. pylori. Não são inteiramente esclarecidos os mecanismos 
pelo qual a H. pylori colabora para o aparecimento de uma úlcera, porém fatores que parecem 
influenciar são: aumento da secreção gástrica, resposta imune e diminuição de fatores 
defensivos. A segunda causa mais comum de úlcera péptica é o uso do AINES que inibem a 
COX-1, que inibem a síntese de prostaglandinas, que são protetoras da mucosa gástrica, 
provocando o aparecimento das lesões. Dos 37 artigos analisados, 72% indicaram que H. 
pylori é a principal causa e o uso de Aines é a segunda causa de úlcera péptica e 10% 
afirmaram existir causas menos comuns com predisposição genética, stress, problemas 
dietéticos, entre outros. Conclusão: Conclui-se que a infecção por H. pylori e o uso de AINES 
são as principais causas de aparecimento de úlcera péptica. Portanto há a necessidade de 
aprofundamento sobre o assunto para melhor orientar os indivíduos sobre os meios de 
transmissão da H. pylori e sobre o uso indiscriminado de AINES. 
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INFECÇÕES NO CUIDADO À SAÚDE: TRANSMISSÃO DE INFECÇÃO CRUZADA 
RELACIONADA AOS ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES 

MARINA ROSA MENEGON, DENISE PINHEIRO MARQUES ALVES, GABRIELA MOREIRA 
MELO, AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES, ALINE DE JESUS BERNARDES  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Artigos médico hospitalares são os equipamentos utilizados para diversas 
finalidades, que entram em contato com sistemas estéreis, pele e mucosas. São classificados 
em críticos, semicríticos e não críticos, de acordo com seu potencial de causar infecção. A 
identificação e reprocessamento desses instrumentos representa grande importância para o 
controle das infecções relacionadas a assistência à saúde e quando feito de forma inadequada 
pode acarretar sérios dados aos pacientes e para a unidade. Objetivo: O objetivo deste estudo 
foi identificar os artigos médico hospitalares com o maior potencial para transmissão cruzada 
de infecções relacionadas a assistência à saúde e os principais patógenos envolvidos de 
acordo com a literatura. Método: Trata-se de uma revisão de literatura, na qual buscou-se 
incluir artigos publicados nos idiomas português e inglês nos últimos cinco anos, indexados à 
base de dados Public Medline (PUBMED). A busca dos artigos foi realizada mediante a 
combinação dos descritores escolhidos na plataforma Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCS) vinculada à Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Após a cominação dos descritores na 
base de dados, identificou-se 83 estudos relacionados ao tema central da pesquisa. Foi 
realizada então a leitura exploratória, a qual seguiu-se pela leitura crítica e criteriosa de títulos 
da qual selecionou-se 11 artigos e após a leitura minuciosa na íntegra foram incluídos 6 artigos 
para na presente revisão. Resultados: Após a análise dos dados encontrados foi possível 
identificar que a negligência de limpeza adequada dos artigos não críticos e semicríticos é a 
principal responsável por grande parte das infecções cruzadas no cenário de cuidados em 
saúde, por se acreditar serem menores vetores de infecção quando comparados aos artigos 
críticos. Além disso, observou-se que os equipamentos identificados como maiores 
reservatórios de patógenos foram: estetoscópio, telefones, teclados de computadores, bombas 
de infusão, cabos de ECG, termômetros, oximetros e endoscópios. Entre os patógenos mais 
frequentes estão: Clostridium difficile, Staphylococcus, Acinetobacter spp, Enterococcus spp, 
Staphylococcus, Pseudomonas e Staphylococcus aureus. Conclusão: Os artigos hospitalares 
mais comumente contaminados são os não críticos e semi-críticos, também foram identificados 
fômites, que embora não façam parte do processo de cuidar estão presentes na realidade das 
instituições de saúde, como contribuintes para a transmissão de microrganismos, favorecendo 
a disseminação de infecções, comprometendo quadros clínicos e aumentando o tempo de 
internação hospitalar. 
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INFLUENCIA DE VARIÁVEIS CONTEXTUAIS VERBAIS E NÃO-VERBAIS NO 
COMPORTAMENTO VERBAL DE ESCRITA 

LETÍCIA NUNES DE PAULA, LORISMARIO ERNESTO SIMONASSI, THAISSA NEVES 
REZENDE PONTES, LETÍCIA NUNES DE PAULA, LUIZA MACEDO FERREIRA  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: A pesquisa básica da psicologia, de embasamento Behaviorista, tem como seu 
objeto de estudo o comportamento e seus determinantes, antecedentes e consequentes. 
Dentre os antecedentes encontra-se o Contexto, ele é definido por Simonassi et al. (2010) e 
por Carrara (2004) como um conjunto de condições, verbais ou não, sob os quais o 
comportamento acontece. Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo mensurar como os 
contextos, verbal (instrução) e não-verbal (figuras), exerceram controle nas respostas verbais 
em um episódio verbal total e mensurar se o participante é capaz de discriminar a função que 
uma mesma palavra pode adquirir em diferentes contextos. Método: Participaram deste 5 
universitários. O procedimento foi dividido em três fases, na primeira manipulou-se o contexto 
¿Laranja¿, na segunda ¿Ponto¿ e na terceira ¿Tênis¿. Todas as fases continham três 
Situações Experimentais (SE), na SE-1, SE-4 e SE-7 manipulou-se apenas o contexto verbal e 
nas SE-2, SE-3, SE-5, SE-6, SE-8 e SE-9 manipulou-se contextos verbal e não-verbal. O 
contexto não-verbal se deu por figuras e o verbal pelo pedido de relato usado como registro 
das respostas.  A análise foi feita entre sujeitos e um intra sujeito, classificando as respostas 
em acordo ou desacordo com contexto ou ainda como estímulo discriminativo figura (SD), por 
meio de classes de respostas possíveis pré-estabelecidas. Resultados: Verificou-se que os 
diferentes contextos exerceram controle no significado das palavras no comportamento de 
escrita. Em todas as fases e em todas as Situações Experimentais (SE) os controle contextual 
se sobrepôs consideravelmente em relação a outros tipos de controle. Conclusão: Com os 
dados obtidos neste estudo, verificou-se que as variáveis manipuladas, estímulos contextuais 
verbais e não verbais, foram determinantes para o episódio verbal total, assim, as instruções e 
os estímulos contextuais figuras controlaram o comportamento do ouvinte, corroborando com 
Gomes et al. (2017) e Simonassi et al. (2010). 
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INTERESSES EDUCACIONAIS DOS ESTUDANTES DE EDIFICAÇÕES DO ESINO MÉDIO 
INTEGRADO DO IFG - ANÁPOLIS 

HALANNA SOUSA SANTOS, SELMA MARIA DA SILVA, SINNARA LUSTOSA CAETANA, 
ANNA LEONORA DO CARMO GODINHO, ANA BEATRIZ ALVES BEZERRA  
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Introdução: Através da Lei nº 11892/2008, foram criados os Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia, os quais, com qualidade e eficácia, visavam promover a integração e a 
verticalização da Educação Básica à educação profissional e superior. Com o decorrer da 
história notou-se que os IFs têm desempenhado um papel relevante na formação educacional 
dos estudantes do ensino médio integrado e, ainda, nas pretensões acadêmicas dos 
mesmos. Objetivo: À vista disso, esse estudo teve como objetivo investigar os fatores que 
influenciaram os estudantes do curso técnico em Edificações do IFG (campus Anápolis) 
escolherem tal curso e compreender os interesses educacionais destes. Método: A 
metodologia utilizada na orientação da pesquisa envolve a abordagem quantitativa de dados 
primários coletados a partir de questionários aplicados aos alunos do terceiro ano de 
Edificações. A pesquisa adota a forma descritiva, utilizando da pesquisa bibliográfica para a 
composição da mesma. Resultados: Os resultados da pesquisa apontam que há uma 
predominância do sexo masculino no curso de Edificações. Averiguou-se também que a faixa 
etária média dos alunos é de 17 anos e que a maioria desses procederam de escolas públicas. 
No que diz respeito aos interesses educacionais, observou-se que uma grande parcela dos 
estudantes ingressaram no IFG visando o aproveitamento do ensino médio oferecido. Para a 
maioria, a educação formal disponibilizada pela instituição tem grande influência no alcance da 
aprovação dos alunos nas universidades que desejam ingressar. Constatou-se, ainda, que os 
cursos superiores mais almejadas pelos alunos foram o de Engenharia e Arquitetura - ambos 
relacionados ao curso de Edificações. Conclusão: Conclui-se então que os alunos do terceiro 
ano de edificações pretendem seguir a carreira acadêmica na área das exatas e que o IFG 
desenvolve um papel fundamental para o alcance dos objetivos acadêmicos e profissionais dos 
estudantes. 
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INTERFACES ENTRE PSICOLOGIA DA SAÚDE, PSICOLOGIA HOSPITALAR E 
PSICOLOGIA PEDIÁTRICA 

MARIANA NUNES DOS SANTOS, ANDRÉA BATISTA MAGALHÃES, ALINE ALVES 
RESENDE DORNELES, CAMILA DO VALE VIAL, LEILA FATIMA BERNART HOEHN  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O papel do psicólogo hospitalar que atua junto à Pediatria se mostra de extrema 
relevância, pois cabe a este humanizar o contexto hospitalar, no sentido de tratar o paciente 
como pessoa, considerando todos os seus sentimentos, olhando para o paciente como um 
todo e não apenas como uma criança que está doente. A Psicologia pediátrica é o campo que 
aplica os conhecimentos da Psicologia da saúde às crianças e adolescentes com problemas de 
saúde e tem como objetivo prevenir, compreender e tratar. Objetivo: Conhecer a atuação do 
profissional de Psicologia em Pediatria, compreendendo o processo de restabelecimento da 
saúde da criança hospitalizada por meio da vivência do psicólogo hospitalar da área 
pediátrica. Método: Entrevista semiestruturada, com profissional da área, composta de 25 
perguntas, divididas em identificação, formação profissional e atuação profissional, que 
envolvem questões condizentes com a escolha pela área Hospitalar, especializações na área, 
além das nuances que envolvem a Psicologia Pediátrica diante da experiência da 
profissional Resultados: Enfoque levantado pela psicóloga foi a importância do pronto 
atendimento não só no contexto pediátrico, mas no contexto geral de saúde e hospitalar. Ao 
escutar, o psicólogo acolhe a angústia do paciente durante um tempo suficiente em que ele 
possa refletir e realizar a elaboração simbólica desse sofrimento. Conclusão: A realização do 
trabalho permitiu confirmar o que foi abordado na literatura, como a ação de profissionais de 
Psicologia no âmbito pediátrico; a atuação da equipe interdisciplinar; o acompanhamento à 
criança e à família; o desenvolvimento de atividades ocupacionais voltadas para amenizar o 
sofrimento gerado em torno do adoecimento e da hospitalização. 
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INTERFERÊNCIA BIOPSICOSSOCIAL NA QUALIDADE DE VIDA E NA AUTO-ESTIMA DO 
PACIENTE COM ÚLCERA VENOSA 

GABRIELA MOREIRA MELO, LEONARDO MARTINS DA SILVA MACHADO, XISTO SENA 
PASSOS, AMANDA PAIVA BERNARDES ALVES  
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Introdução: As úlceras crônicas de perna atingem em média de 1 a 3% da população mundial. 
Destes, 70 a 75% são úlceras venosas. A úlcera venosa é uma incapacidade de retorno 
venoso do fluxo sanguíneo comprometendo o membro e provocando o aparecimento da úlcera 
venosa. Os aspectos psicossociais interferem diretamente na evolução da cicatrização destas 
úlceras. Elas regridem quando o indivíduo se mantém desmotivado, se torna incapaz para o 
autocuidado, para atividades do cotidiano e para viver em sociedade. Objetivo: Identificar 
quais são os fatores que influenciam na auto-estima e qualidade de vida das pessoas 
portadoras de úlceras venosas. Método: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e de aspecto 
descritivo, com abordagem qualitativa, foram incluídos artigos nos idiomas português e inglês, 
de 2014 á julho de 2018, disponíveis na íntegra gratuitos. A coleta foi realizada através das 
bases de dados Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e PubMed. Os descritores foram 
selecionados pelo Medical SubjectHeadings (MeSH) e pelo Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCS) sendo eles: self concept AND ulcer AND quality of life. Foram encontrados 5762 
artigos, após a leitura e análise dos títulos 93 artigos, após a leitura dos resumos 51 artigos e 
após da análise e leitura na íntegra foram identificados 13 artigos para compor este 
estudo. Resultados: Indivíduos com úlceras venosas tem seu cotidiano totalmente alterado, 
pois precisam se adequar a uma rotina de curativos diários, que provocam dor, produzem 
secreções e odores desagradáveis, além de poder alterar a deambulação. Essas mudanças na 
vida do indivíduo podem levar a fatores prejudiciais afetando não só sua qualidade de vida, 
mas também, a de seus familiares. O profissional de enfermagem geralmente está no contato 
direto com esses pacientes na realização de curativos, e com esse estudo percebe-se que ele 
deve lidar não só com o tratamento da úlcera mas também com orientações lidando com os 
aspectos emocionais e sociais. Conclusão: O objetivo deste estudo foi identificar os fatores 
biopsicossociais que influenciam diretamente na qualidade de vida e auto-estima, sendo eles: 
baixa auto-estima, depressão, isolamento, dependência, ansiedade, sentimentos de 
inferioridade e desmotivação para o auto cuidado. Diante disso, os profissionais devem estar 
preparados para lidar com todas as dimensões dos cuidados. Notou-se a necessidade de 
pesquisas no Brasil que abordem esses aspectos e como isso modifica o cotidiano dos 
pacientes. 
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INVESTIGAÇÃO TEÓRICA ACERCA DA PRESENÇA DE NITROSAMINAS EM 
PREPARADOS DE CARNE CONSUMIDOS PELA POPULAÇÃO GOIANA 

LORRAINE ARIEL DUARTE DE OLIVEIRA, FATIMA MRUE, DIEGO FERREIRA SANTANA  
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Introdução: Câncer gástrico está associado a dieta inadequada em cerca de 20% dos casos 
em países em desenvolvimento. Em Goiás acomete, a cada 100 mil habitantes, 10,5 homens e 
5,7 mulheres. Dieta rica em nitrosamina tem sido associada com tal câncer, e está presente em 
alimentos cárneos ingeridos cotidianamente pela população goiana. Buscamos avaliar a 
existência de regulamentações e normativas que limitem o teor de nitrosaminas na dieta dos 
goianos e assim ajudem a conter tal fator de risco. Objetivo: Investigar a literatura existente 
acerca da presença de nitrosaminas em alimentos cárneos comercializados em 
Goiás. Método: 1. Pesquisa de material científico nas seguintes bases de dados bibliográficos: 
PubMed, Web of Science, LILACS e Scielo ¿ com exclusão das referências duplicadas ao final 
da pesquisa. 2. Seleção de artigos publicados entre 2012 e 2017 cujos idiomas sejam 
português ou inglês. 3. Pesquisa de materiais que contemplem os aspectos regulatórios acerca 
do tema em bases de dados secundárias. 4. Fichamento dos artigos selecionados durante a 
pesquisa. 5. Redação do trabalho proposto. Resultados: A pesquisa em bases de dados 
científicas mostra escassez de materiais que avaliem o teor de nitrosaminas contido nos 
alimentos derivados de carne para a região de Goiás. A ANVISA elabora legislação acerca do 
uso de aditivos alimentares e também a fiscaliza. Busca-se a padronização de produção para 
que haja segurança e qualidade final. Quanto as nitrosaminas há um limite máximo de 
0,015g/mL para nitritos de potássio e de sódio e máximo de 0,03g/mL para nitratos de potássio 
e de sódio. Porém o Brasil apenas adapta tal norma de outros países, que possuem seus 
próprios padrões de produção alimentícia. Além disso a fiscalização não alcança sempre todos 
os tipos de produtores, como os caseiros. Conclusão: A literatura é escassa e necessita de 
atualização científica para corroborar os níveis ideais para presença de nitrosaminas e seus 
precursores em alimentos cárneos. É necessária a adaptação para a realidade brasileira, 
inclusive levando em conta as nuances dos processos de produção e comercialização 
específicas do país. É importante realizar estudos práticos com amostras cárneas para 
atualização de dados científicos que permitam atualização das legislações referentes ao teor 
de nitrosaminas. 
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LUTO SOBREPOSTO E MAL ELABORADO E SUAS CONSEQUÊNCIAS NO DESEMPENHO 
DAS HABILIDADES SOCIAIS 

ELAINE BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA, ANDRÉA BATISTA MAGALHÃES  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O luto é um período fundamental para a saúde emocional. Essencial passar por 
esse processo de forma saudável conservando dessa forma a saúde mental. O luto pode 
decorrer tanto de uma perda real como imaginária, de um ser ou de uma coisa. O aumento de 
patologias associadas ao luto é resultado de uma má elaboração desse processo, afetando as 
relações e habilidades sociais desses indivíduos. De fato, o tema morte ainda é considerado 
como um tabu, e as vezes é tido como um fracasso. Objetivo: Proporcionar uma reflexão 
acerca da mal elaboração e sobreposição de lutos e suas implicações. Impulsionando o 
paciente a agir de forma assertiva em suas interações sociais e resolução de problemas. 
Desenvolvendo de forma empática, autocontrole; habilidade de trabalhar de forma 
independente. Método: Foram utilizadas técnicas projetivas e psicoeducativas. O total de 
encontros foram 8 sessões com a duração de 1 hora, onde foram trabalhadas questões de 
caráter biopsicossocial, impulsionando a criança a agir de forma assertiva em suas interações 
sociais. O paciente participante trata-se de uma criança de 11 anos, masculina, cursando o 
quinto ano do primeiro grau, do acompanhamento psicológico no Cepsi, apresentando baixo 
desempenho escolar, dificuldade na leitura, agressividade, timidez e falta de interação social. 
Instrumentos utilizados canetas, papel folha A4, roteiros de entrevistas, borracha, lápis, 
brinquedos pedagógicos, termo de consentimento livre e esclarecido, computador e protocolo 
de registro de observação. Resultados: A criança não permitiu adentrar no contexto do luto 
paternal. Com relação às habilidades sociais, a criança apresenta escores de assertividade, 
agressividade e passividade, dentro do esperado, sem muita discrepância às habilidades 
sociais de empatia e civilidade, assertividade de enfrentamento, autocontrole, participação. 
Tais resultados indica que a criança é capaz de ter bom desempenho social. Conclusão: A 
análise do caso foi realizada e ficou evidente que as teorias e técnicas utilizadas foram 
eficazes, promovendo a compreensão do caso clinico e contribuindo para o tratamento. 
Contudo, a presença do terapeuta e sua atitude de acolhimento são fundamentais no processo 
terapêutico, auxiliando na reestruturação do paciente e na elaboração do luto. 
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MACHISMO E SUA INFLUÊNCIA NO ESTUPRO DE MULHERES 
CAROLINA SILVA NAVES, MARISÂNGELA BALZ  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O estupro envolve o fato de que um indivíduo do sexo masculino usando da 
intimidação sobre a mulher, na qual, é considerada um ser fraco e frágil, torna-a submissa aos 
seus desejos, utilizando como meio, o medo e a coerção. As atitudes machistas, que envolvem 
a diferenciação dos papeis de gênero, impondo grande opressão sobre a mulher, tirando sua 
liberdade, bem como o julgamento da sociedade a partir de crenças religiosas morais, que 
acabam por culpar a vítima por terem sofrido o ato violento. Objetivo: O presente trabalho tem 
como objetivo demonstrar como a cultura do machismo influência no estupro de mulheres. 
Entre as características principais desta cultura estão a culpabilização da vítima, banalização e 
normalização da violência sexual contra a mulher. Método: A elaboração deste estudo envolve 
uma revisão bibliográfica, tendo como bases teóricas livros, dissertações, e artigos, 
referenciando autores como, Freitas (2016) expondo sua concepção do que é estupro, Priore 
(2017) mostra a ideia da transferência geracional de valores e atitudes machistas, Peixoto e 
Nobre (2015) falam sobre naturalização do estupro, Maia (2017) discute sobre a culpabilização 
da vítima de estupro, Cerqueira e Coelho (2014) descrevem sobre as consequências do 
estupro, e Garcia e Bolsoni-Silva (2015) discorrem da importância de uma escuta psicológica e 
uma intervenção psicológica à pessoas que sofreram de violência sexual. Resultados: A partir 
do presente estudo verificou que em pleno século XXI a sociedade ainda perpassa por atitudes 
de culpabilizar a mulher, vítima, como responsável por ter sido violentada. O referido trabalho 
detectou que na construção histórica, por meio de análise, pesquisas e livros que a 
culpabilização frente a própria violentada, compete mecanismo de defesa para evitar punições 
físicas, morais, dentre outras. Sendo assim, o machismo impera como doutrina de segregação 
para aceitação cultural do estupro. Conclusão: Visualizamos a possibilidade de compreender 
quanto comprovar que a avaliação psicológica se faz fundamental como procedimento técnico 
para detectação de quadros de mulheres estupradas. Além claro, de que por meio da mesma 
ao identificar as consequências psicológicas, facilita-se o uso da análise do comportamento 
como abordagem intervencionista. Assim, consideramos que a cultura do estupro potencializa 
o adoecimento nas mulheres, em pleno século XXI. 
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Introdução: Diabetes mellitus é um transtorno metabólico heterogêneo, caracterizado por 
hiperglicemia resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da insulina. Há um número 
crescente de indivíduos diagnosticados usando insulina, o que acarreta maior geração de RSS 
em domicílios. Assim geração de resíduos nas sociedades industriais modernas é um grave 
problema ambiental e é responsabilidade de toda a sociedade. Objetivo: Verificar e descrever 
as formas de descarte dos resíduos de serviços de saúdes pelos diabéticos 
insulinodependentes com relação aos insumos gerados em seus domicílios. Método: Trata-se 
de um estudo do tipo bibliográfico descritivo exploratório. Para o desenvolvimento da pesquisa 
foi realizado um levantamento a partir de artigos publicados anteriormente sobre temática em 
bases de dados na Biblioteca Virtual de Saúde, no banco de dados do Sistema Latino-
Americano e do Caribe de informações em Ciências da Saúde (LILACS), bancos de dados em 
enfermagem (BDENF). Resultados: O descarte inadequado de resíduos tem produzido 
impactos ambientais; o gerenciamento desses RSS constitui-se em um conjunto de 
procedimentos de gestão, planejamentos e implementação, visando à proteção dos 
trabalhadores, preservação da saúde pública e meio ambiente. Em pesquisa realizada com o 
objetivo de avaliar a forma de descarte das seringas e agulhas usadas na aplicação de 
insulina, verificou-se que, 51,4% das pessoas descartavam no lixo doméstico; 34,3% das 
pessoas responderam que colocavam em uma garrafa pet ou em uma caixa e levavam para 
UBS; e 14,3% das pessoas queimam. Sobre às orientações dos serviços de saúde relacionado 
ao descarte desses resíduos, os entrevistados foram unânimes em apontar a inexistência 
dessas informações. Conclusão: Assim com o intuito de oferecer segurança aos 
trabalhadores, comunidade, ambiente e cliente faz-se uso desse instrumento a necessidade de 
uma ampla divulgação dos cuidados para que o descarte seja mais correto possível evitando 
possíveis contaminações. Há uma necessidade de maior abrangência de tais conhecimentos 
por meio de uma divulgação e conscientização dos profissionais que atuam nos serviços de 
saúde em especial o enfermeiro para que o PGRSS seja implantado de forma adequado. 
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Introdução: Biofilme é o crescimento bacteriano em superfícies bióticas e abióticas, 
constituindo microcolônias bacterianas de fenótipos diferenciados aderidas, formando 
comunidades complexas envoltas por matriz extracelular. Staphylococcus aureus é uma 
bactéria gram positiva com capacidade de formar biofilme em superfícies orgânicas (mucosas) 
e inorgânicas (próteses e cateteres). Conhecer esta realidade e dotar-se de conhecimento 
científico é importante para o manejo dos artigos hospitalares. Objetivo: Descrever os 
principais antimicrobianos que a espécie bacteriana apresenta resistência e os mecanismos de 
resistência. Método: Revisão bibliográfica com recorte temporal de 2007 a 2018, a respeito da 
produção de Biofilme por Staphylococcus aureus e seus mecanismos de resistência aos 
possíveis antibióticos contra esse microrganismo. Para o qual, foram consultados sítios 
eletrônicos, livros e revistas sobre microbiologia que abordassem a temática. Resultados: Mais 
de 90% das cepas de Staphylococcus aureus são resistentes à meticilina, penicilina, 
aminoglicosídeos, macrolídeos, lincosaminas e até outros beta-lactâmicos. A vancomicina é 
opção para infecções de Staphylococcus aureus meticilina resistente. A resistência de biofilmes 
a agentes antimicrobianos pode ser explicada por: bactérias em biofilmes presentes nas 
camadas internas que possuem reduzidas taxas metabólicas e de crescimento; matriz de 
polímeros extracelulares com função adsorvente, reduzindo o antimicrobiano disponível; matriz 
de substâncias poliméricas extracelulares que reduzem a penetração do agente 
antimicrobiano; e bombas de efluxo. Conclusão: Diante os inúmeros mecanismos de 
resistência, nota-se que o tratamento empírico é arriscado, no entanto, essa intervenção 
terapêutica torna-se inevitável, uma vez que a infecção causada por biofilme de 
Staphylococcus tem caráter severo e a espera pelo tratamento tende a agravar seu 
prognóstico. A realização de testes de sensibilidade é indispensável, auxilia no esclarecimento 
acerca das características epidemiológicas das bactérias. 
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Introdução: As meningites virais (MV) representam a grande maioria das meningites presentes 
em nosso meio. Os principais causadores dessa doença são os enterovírus. O quadro clínico 
caracteriza-se por cefaleia, fotofobia, sinais de irritação meníngea, náuseas, vômitos e febre. 
Os quadros de MV são autolimitados na grande maioria dos casos, necessitando apenas de 
medidas de suporte clínico, sem tratamento específico algum. Objetivo: Trata-se de um estudo 
do tipo transversal de caráter epidemiológico, com o objetivo de descrever os casos de 
meningites virais no estado de Goiás, no período de 2015 a 2017. Método: Estudo 
observacional descritivo usando dados dos casos notificados e confirmados de meningites 
virais no estado de Goiás no período de 2015 a 2017, extraídos do banco de dados do SINAN, 
os quais foram disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO). Os 
dados obtidos foram tabulados pelo programa TabWin (Departamento de Informática do SUS) 
o qual foi adaptado para as variáveis selecionadas. Resultados: Foram notificados e 
confirmados 246 casos de meningite viral, com 80 casos no ano de 2015, 99 em 2016 e 67 em 
2017.No estado de Goiás, a faixa etária mais acometida foram os de 1 a 4 anos, com 56 
(22,76%) pacientes. A co-infecção com HIV ocorreu em 11,81% (17) dos pacientes. A 
internação hospitalar ocorreu na grande maioria, sendo 224 (91,06%) ocorrendo 2 óbitos pela 
doença e 3 óbitos por outras causas. A confirmação dos casos foi principalmente por meio do 
exame quimiocitológico (94,31%). Na punção lombar, o líquor encontrava-se límpido em 141 
(57,32%) pacientes. Em relação ao gênero 146 (56,91%) eram do sexo masculino. A maioria 
dos casos são em pacientes que residem em Goiânia, sendo 95 (38,78%) dos 
casos. Conclusão: O diagnóstico de meningite viral reduz a utilização de antibioticoterapia 
empírica bem como o tempo de internação. Houve grande porcentagem de casos com 
internação, sendo que estas são excepcionais, apenas para evitar a desidratação provocada 
pelos vômitos, diminuir a cefaléia e melhorar as condições gerais. Os resultados encontrados 
podem subsidiar a vigilância epidemiológica da doença, alertando para o manejo correto, 
implantando ações adequadas em tempo oportuno. 
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Introdução: O estudo tem como principal objetivo mostrar que o MERCOSUL está se 
comportando de forma contraditória, pois a Venezuela foi suspensa do bloco por ir contra uma 
das regras impostas, em especial o protocolo de Ushuaia (2004). Entretanto, a Bolívia se 
encontra em um processo de integração mesmo tendo ações comportamentais parecidas com 
as que estão sendo usadas como justificativa para a retirada da 
Venezuela. Objetivo: Compreender o comportamento do bloco (MERCOSUL) quanto a sua 
ambiguidade a respeito de decisões de integração e suspensão dos países. Método: O 
método usado é o comparativo, logo que faremos um estudo sobre o contraste existente no 
MERCOSUL, sendo ele referente a suspensão da Venezuela e integração da Bolívia. Outro 
método de pesquisa usado é a leitura do protocolo de Ushuaia, para identificar as exigências 
que não estão sendo cumpridas por esses dois países. Resultados: A Venezuela foi suspensa 
por não cumprir uma das exigências do protocolo de Ushuaia, em específico a livre circulação 
de pessoas entre os países, que tem retido a atenção da mídia por bloquear a entrada de 
estrangeiros no país. O que observamos é uma ambiguidade que ocorre com certa frequência 
em grandes blocos econômicos ou políticos, onde os interesses as vezes superam as normas 
a serem seguidas para a integração de um novo país, isso gera um "padrão duplo", que acaba 
dando uma impressão de contradição, mas que no final, apenas supre a necessidade de certo 
país, mesmo que ele não obedeça as normas impostas. Conclusão: O que se nota é a perca 
de interesse político a respeito da Venezuela, e a visualização de novas oportunidades com a 
integração da Bolívia, que é rico em minério e gás natural. O que de fato aconteceu foram 
mudanças de necessidades, que a Bolívia supre muito bem. Mesmo que ambas não sigam 
alguns quesitos do tratado de Ushuaia, não é isso o fator decisivo na tomada de decisão dos 
países membros, e sim, um motivo político maior. 
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MIGRAÇÃO INTERNACIONAL: OS DIREITOS DOS MIGRANTES EM SOLO BRASILEIRO 
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Introdução: A migração internacional caracteriza-se com deslocamentos humanos de um país 
com destino à outro país que lhe seja mais favorável, quer seja nos aspectos sociais, 
tecnológicos, econômicos etc, independente de ser com animus temporário ou definitivo. 
Desde o descobrimento do Brasil, os fluxos migratórios no país eram intensos já que a coroa 
portuguesa necessitava de mão de obra para desenvolver suas riquezas. No estado de Goiás, 
a migração intensificou-se no ano de 1.700 com a expansão do ouro. Objetivo: Apontar quais 
são os direitos dos migrantes que escolheram o Brasil como destino, frente ao 
desconhecimento que a nova Lei de Migraçãopode causar nos migrantes que ao país 
adentram, tendo em vista que foi sancionada em maio/2017. Método: Trata-se de estudo e 
interpretação sistemática de normas relativas à migração a partir da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, Declaração Universal de Direitos Humanos e Lei 13.445/17, 
vulgarmente conhecida como Lei de Migração. A busca foi realizada em agosto de 2.018 no 
portal online da Presidência da República. Resultados: Verifica-se que são inúmeros os 
direitos que contemplam os migrantes em solo brasileiro frente a Lei 13.445/17, dentre os 
quais: a) equiparação dos direitos fundamentais; b) Regularização migratória passa a ser regra; 
c) possibilidade de requerer, em território brasileiro, autorização de residência, sem que o 
migrante tenha que sair do país para solicitar; d) isenções de taxas para requerimento e 
regularização de vistos em caso de hipossuficiência, e) acesso igualitário e livre dos migrantes 
a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica 
integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social etc. Conclusão: O 
conhecimento a serviço da vida reduz a desigualdade entre os povos. A partir do momento que 
os migrantes adquirem conhecimentos relacionados aos direitos que lhes são previstos, 
direitos estes que são pouco difundidos, promove a igualdade e independência dos migrantes 
frente aos brasileiros, possibilitando a redução de possíveis sofrimentos e angústias na 
expectativa de ultrapassar as fronteiras do território brasileiro. 
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IRRIGAÇÃO 

CECÍLIA DE CASTRO BOLINA, CECÍLIA DE CASTRO BOLINA, GISELE MARIA BATISTA 
PEREIRA, MARCELUS ISAAC LEMOS GOMES, DANIELLE FABÍOLA PEREIRA DA SILVA  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Com a demanda hídrica alta para irrigação tem-se a necessidade de lançar mão 
de novas ações, tais como o aproveitamento da água pluvial no meio rural para suprir este 
consumo com o tratamento adequado e que não onere o agricultor. As precipitações na cidade 
de Jataí são caracterizadas como do tipo convectivas típicas das regiões tropicais, de grande 
intensidade e curta duração, concentradas em pequenas áreas (HILDEU et. al., 
2010). Objetivo: O objetivo geral do presente trabalho é de realizar análise da série histórica 
de precipitação na cidade de Jataí de forma a favorecer o aproveitamento de águas pluviais no 
meio rural para fins de irrigação. Método: Para realizar o estudo de monitoramento de chuva 
para o sistema de aproveitamento da água pluvial foi obtidos dados de precipitação da cidade 
de Jataí junto ao Instituto Nacional de Meteorologia da série histórica de chuva mensal dos 
últimos 15 anos. O volume diário de chuva durante o desenvolvimento do projeto nos anos de 
2017 e 2018 foi registrado também por meio de um pluviômetro. Resultados: A média anual 
de pluviosidade de Jataí é de 1.541 mm e para a presente pesquisa verificou-se que ao longo 
de 15 anos foi de 1.487,18 mm. Considerando o índice de pluviosidade dos últimos 15 anos na 
cidade de Jataí, observa-se que em momentos de chuvas de moderadas a intensa durante o 
ano pode ser armazenada para uso de fins de irrigação em momentos de estiagens desde que 
obedeça aos padrões de qualidade preconizados em normas. Conclusão: Considerando o 
índice de pluviosidade dos últimos 15 anos na cidade de Jataí, observa-se que em momentos 
de chuvas de moderadas a intensa durante o ano pode ser armazenada para uso de fins de 
irrigação em momentos de estiagens desde que obedeça aos padrões de qualidade 
preconizados em normas. A irrigação é apontada em diversos estudos como responsável pela 
escassez hídrica, portanto, fazem-se necessários ajustes no seu planejamento e manejo 
acompanhando a demanda de consumo de forma sustentável 
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MONITORIA UNIVERSITÁRIA: A EXPERIÊNCIA NA DOCÊNCIA EM EXAMES 
COMPLEMENTARES NO CURSO DE FISIOTERAPIA 

NAYRA LÍGIA QUIRINO GARCIA, ANA VICTORIA FIGUEREDO AGUIAR, NAYRA LÍGIA 
QUIRINO GARCIA  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: A monitoria pode ser compreendida como um auxiliador dos processos de ensino 
e aprendizagem para os discentes e docentes, devendo adaptar-se ao contexto atual 
oferecendo ao aluno abordagens dinâmicas que facilitem a captação de diversos conteúdos 
(ASSIS, 2006). Para Wiezzer (2014), a disciplina de exames complementares é primordial na 
formação do fisioterapeuta, pois sua interpretação é um diferencial na elaboração de 
diagnóstico e tratamento adequados, ressaltando a importância da disciplina. Objetivo: Este 
trabalho tem por objetivo relatar a experiência de acadêmicas na docência de uma disciplina de 
nível superior evidenciando a importância da disciplina e os benefícios da monitoria para 
monitores e alunos do curso de Fisioterapia - UEG Método: Este trabalho foi realizado com 
base em um relatório de monitoria na disciplina de Exames Complementares do curso de 
Fisioterapia, da Universidade Estadual de Goiás ¿ Câmpus ESEFFEGO, conforme 
regulamentação. Durante as monitorias, a presença dos alunos era realizada através de uma 
lista de assinaturas, sendo a frequência opcional ao aluno, sem acrescentar nota na disciplina. 
O conteúdo programático passado em sala pelo professor era debatido entre alunos e 
monitores para que, assim, as dúvidas surgissem. As aulas incluíam projeção de slides com o 
conteúdo teórico acompanhado de imagens, radiografias exibidas em negatoscópio, 
tomografias computadorizadas e ressonâncias magnéticas além correção de lista de atividades 
sobre a matéria. Resultados: O exercício da monitoria garante o desenvolvimento de 
habilidades relacionadas aos aspectos de aprendizagem e descoberta da docência. (SANTOS, 
2015). Observou-se que os alunos que frequentavam a monitoria, possuíam maior rendimento 
na disciplina, assim como no estudo de Junior (2017), que concluiu que as atividades de 
monitoria apresentaram grande sucesso, melhora das notas, maior engajamento dos alunos e 
mudança do comportamento em sala de aula. A realização da monitoria em grupos de alunos 
mostrou-se eficiente para que os mesmos desenvolvessem o conteúdo com maior facilidade, 
segundo O¿Donnell (1986), a aprendizagem em grupos de alunos no mesmo nível de 
conhecimento, facilita o desenvolvimento, quando comparado com o 
individual. Conclusão: Evidencia-se a importância desta monitoria e disciplina no curso visto 
que, o COFFITO reconhece a competência do fisioterapeuta para solicitação de exames 
complementares, a fim de lhe proporcionar condições de avaliação sistemática do paciente e 
adequação das condutas empregadas quando necessário. Observou-se que os alunos 
frequentadores da monitoria adquiriram melhor conhecimento e rendimento na matéria, 
enquanto os monitores apresentaram melhor oratória além do despertar para com a docência. 
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Introdução: Os genes BRCA1 e BRCA2 atuam na manutenção da integridade celular e 
estabilidade do genoma. Dessa forma, mutações nesses genes podem levar ao reparo ineficaz 
de danos ao DNA e possibilitar a carcinogênese. Essas mutações têm sido pesquisadas na 
tentativa de buscar melhora no prognóstico da doença, diminuição dos custos com tratamento, 
direcionamento de terapias farmacológicas e o aconselhamento genético, que permite aos 
pacientes o conhecimento sobre suas mutações e a tomada de decisões. Objetivo: O presente 
estudo objetivou caracterizar as mutações mais frequentes nos genes BRCA1 e BRCA2 e 
discutir como são aplicadas no contexto do prognóstico do câncer de mama. Método: Trata-se 
de uma revisão bibliográfica, baseada em literatura especializada, por meio da consulta de 
artigos científicos selecionados das bases de dados do Google Acadêmico, Periódicos CAPES, 
SciELO (Scientific Electronic Library Online) e MEDLINE® (Medical Literature Analysis and 
Retrieval System Online). Foram selecionados para a realização deste estudo 36 artigos, os 
quais estavam nos idiomas inglês e português, e foram publicados entre o período de 2012 a 
2018. As palavras chave usadas para pesquisa de bibliografia foram: mutações, prognóstico e 
câncer de mama. Resultados: As mutações fundadoras de Judeus Ashkenazi 185delAG, 
c.5266dupC em BRCA1 e a mutação 6174delT em BRCA2 estava presente em 10% dos 1253 
pacientes, entre judeus e etnias mistas. A mutação c.5266dupC está presente em 56% dos 232 
pacientes portadores de mutações em BRCA no Brasil. Têm-se também a 
2808_2811delACAA, que apresentou na Colômbia uma frequência de 3,8% nos pacientes com 
histórico familiar de câncer de mama. Outrora, a mutação em BRCA1 c.3331_3334delCAAG 
apresentou frequência de 0,9% no Chile e 9,4% na Colômbia. As mutações nesses genes são 
responsáveis por 5 a 10% de todos os casos de cânceres de mama hereditários e há 50% de 
chance de os descendentes terem risco aumentado para o desenvolvimento da 
neoplasia. Conclusão: Apesar das mutações em BRCA1 e BRCA2 apresentarem-se 
significativamente associadas a determinadas regiões geográficas e acometendo grupo étnicos 
específicos, a identificação das mutações patogênicas mais frequentes podem facilitar o 
prognóstico e auxiliar na tomada de decisões, além de revelar a origem étnica mista desses 
países. 
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NICARÁGUA: OS PROBLEMAS DOMÉSTICOS E A INTERVENÇÃO ESTRANGEIRA 
CAROLINY ELIAS MACÁRIO, DANILLO ALARCON, BRUNA RIBEIRO CANEDO, CLARICE 

CARVALHO RODRIGUES SILVA, RAQUEL RODRIGUES DA ROCHA CRUZ  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: A Nicarágua, cujo presidente é Daniel Ortega, atualmente se encontra em um 
cenário de crise, especialmente sócio-humanitária, devido a diversos fatores domésticos, como 
a governança política e questões econômicas, além da interferência estrangeira, 
principalmente da parte dos Estados Unidos da América. A Nicarágua já foi previamente vítima 
de intervenção militar em seu território pelos Estados Unidos, além de passar por vários 
períodos de instabilidade tanto política quanto econômica. Objetivo: Analisar a crise de 2018 
na Nicarágua a partir da relação entre os fatores domésticos e internacionais. Método: Fazer 
uma relação entre os fatores domésticos e internacionais, utilizando o método histórico, 
analisando acontecimentos que contribuíram para a crise atual. Para tal, vale-se do uso de 
notícias e dados provenientes de organizações internacionais, como a ONU e a 
OEA Resultados: O resultado esperado é perceber o nível de interdependência entre os 
problemas domésticos, como a crise política, principalmente a discordância entre a sociedade 
civil e medidas tomadas pelo governo, e os internacionais como a insatisfação por parte da 
OEA com o atual presidente, Daniel Ortega. Conclusão: A crise atual da Nicarágua se deve, 
portanto, a questões internas, como o abuso do poder por parte do governo, evidente em 
medidas impopulares e uso de repressão violenta generalizada, e internacionais, como a 
ingerência dos Estados Unidos e da OEA em assuntos domésticos, relacionadas 
intrinsecamente e que dificultam o crescimento do país. 
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NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E APTIDÃO AERÓBIA DE INGRESSANTES E 
CONCLUINTES DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA PUC GOIÁS 

RYCHARD SANTOS DE SOUSA, ADEMIR SCHMIDT  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Introdução: A inatividade física se associa com o declínio funcional, 
comorbidades, mortalidade precoce, redução da aptidão aeróbia, com o desenvolvimento da 
obesidade, diabetes mellitus, infarto do miocárdio, doença arterial coronariana e câncer. Logo, 
destaca-se a importância de estudar os hábitos relacionados à saúde, principalmente a prática 
de atividade física e a aptidão aeróbia, de estudantes de educação física que atuarão na 
propagação de estilos de vida ativo na sociedade. Objetivo: Objetivo: Estimar o nível de 
atividade física habitual e a aptidão aeróbia dos acadêmicos ingressantes e concluintes do 
curso de educação física da PUC Goiás. Método: Método: Estudo de caráter transversal. A 
amostra foi composta por 91 acadêmicos de ambos os sexos, sendo 35 ingressantes (26 do 
sexo masculino e 09 do feminino) e 56 concluintes (35 do sexo masculino e 21 do feminino). 
Todos os voluntários assinaram o TCLE. O nível de atividade física foi estimado com base no 
Questionário Internacional de Atividades Físicas (IPAQ), versão curta. A aptidão 
cardiorrespiratória foi estimada através do teste submáximo de esteira proposto por Machado 
(2012), que consiste no avaliado correr durante 6 minutos a uma velocidade de 8 km/h, sendo 
sua frequência cardíaca mensurada através de um frequencímetro e registrada a cada 30 
segundos. Resultados: Resultados: Em relação ao nível de atividade física, 72,1% dos 
homens apresentaram atividade física suficiente, contra apenas 53,4% das mulheres. Além 
disso, em 40% das mulheres avaliadas se registrou prática de atividade física insuficiente e 
6,7% foram classificadas como sedentárias. Já na aptidão aeróbia, 47,5% dos homens se 
enquadraram na categoria considerada excelente, contra 93,3% das mulheres. Registra-se, 
contudo, que 6,7% das mulheres não conseguiram concluir o teste. Conclusão: Conclusão: 
Constatou-se que os ingressantes (homens e mulheres) são fisicamente mais ativos que os 
acadêmicos concluintes do curso. Entretanto, na comparação entre os gêneros, os homens 
mostraram ser mais ativos que as mulheres, enquanto as mulheres mostraram melhor aptidão 
aeróbia que os homens. 

Palavras-chave: Exercício Físico, Aptidão Aeróbia, Doenças Crônicas não Transmissíveis 
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NÍVEL DE PRÁTICA ESPORTIVA DE IDOSOS DE UMA CIDADE DO INTERIOR DE GOIÁS 
SIDNEI SANCHES NASCIMENTO DA SILVA, YARA CRISTINA MARTINS MONTEIRO  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Que a estimativa de vida está aumentando, todos sabem. O que não se sabe até 
então, é se os idosos estão envelhecendo de forma saudável. Assim, a justificativa do presente 
trabalho, se dá pelo fato de haver um crescimento, tanto demograficamente, quanto 
populacional, nas cidades, ressaltando a necessidade de pesquisar, a respeito da faixa etária 
em questão. Objetivo: OBJETIVO: Verificar a quantidade de idosos praticantes de exercícios 
físicos de forma institucionalizada em uma cidade do interior. Método: Trata-se de um estudo 
quantitativo transversal de caráter descritivo, no qual consta dados do IBGE, e de instituições. 
A população foi composta por idosos com idade igual ou superior a 60 anos, da qual foi retirada 
a amostra, que foi constituída de idosos de matriculados em 2 centros de convivência e 10 
academias, sendo duas delas de hidroginástica. Todos os dados coletados foram tratados no 
Microsoft Office Excel 2016. Conforme fora dito, como critério de inclusão, foram incluídos 
idosos, com idade igual ou superior a 60 anos, que praticassem alguma modalidade 
institucionalizada, e que estivessem matriculados em alguma instituição há mais de seis 
meses. Foram excluídos dados incompletos. Resultados: Como resultados, foi encontrado 
que, existem 5800 idosos, e destes, apenas 920 estão matriculados em instituições que 
ofertam algum tipo de exercício físico. Do total de idosos ativos, apenas 41 homens praticam 
atividades, o que induz a crer que há uma procura maior por parte das mulheres, seja por 
estética, prescrição médica, ou apenas para manutenção da saúde. Se comparada as demais 
atividades, na musculação há menos idosos matriculados. Conclusão: Conclui-se que, por 
mais que se tenha uma quantidade expressiva de idosos praticantes de exercícios físicos 
matriculados em instituições, trata-se de uma quantidade pequena se comparada ao total. Ao 
analisar os praticantes de treinamento resistido, observa-se também que, estes são uma 
minoria, em relação aos demais. Assim, vê-se a necessidade de um trabalho do profissional de 
Educação Física voltado para a conscientização do restante da população. 

Palavras-chave: Idosos;, Exercício Físico;, Saúde. 
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NOVO QUADRO GEOPOLÍTICO: ESTREITAMENTO DAS RELAÇÕES ENTRE CHINA E 
AMÉRICA LATINA E A CONSTRUÇÃO DO CANAL INTEROCEÂNICO DA NICARÁGUA 

LARA CAROLINA CARVALHO DE SOUZA, ADRIANO PIRES DE ALMEIDA, LARA SOARES 
SILVA, JÚLIA ASSUNÇÃO OLIVEIRA COSTA  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Após o fracasso da adoção das reformas econômicas liberais, que acarretaram 
em um cenário de crise, implementadas nos países da América Latina na década de 1990 e o 
advento da República Popular da China (RPC) na Organização Mundial do Comércio 
acompanhada de sua crescente inserção no comércio internacional, criou-se um novo quadro 
geopolítico global, a partir de 2001, em que há relações comerciais e investimentos de 
relevância ente os países da América Latina, África e RPC. Objetivo: Explicitar a mudança da 
relação entre os Estados Unidos e América Latina, assim a importância da RPC para a região, 
e a concorrência comercial entre China e Estados Unidos. Analisar o caso do canal 
interoceânico na Nicarágua e formular consequências da presença chinesa à região latino-
americana. Método: Através do estudo dos artigos de Javier Vadell ¿ A China na América do 
Sul e as implicações geopolíticas do Consenso do Pacífico¿ e o texto do Gabriel Galdino 
Gomes ¿ O Canal Interoceânico da Nicarágua: um empreendimento da China junto com a 
Russia na América Latina¿ produzir pôster que transmita a transição geopolítica abordada, que 
se iniciou em 2001. Resultados: Por meio de um estudo de caso acerca do histórico político e 
econômico da Nicarágua, foi possível compreender a atual situação do país e seu incentivo em 
construir relações comerciais com outros países, principalmente com a China, entendendo os 
interesses de cada um, assim como a colocação dos dois países no cenário internacional. A 
possível construção do canal interoceânico na Nicarágua foi analisado a partir de relatórios 
governamentais e notícias, podendo-se entender os prováveis impactos ocasionados caso a 
obra se consolide. Conclusão: Através do presente estudo pode-se perceber a mudança no 
cenário internacional, no qual os Estados Unidos da América, considerada a principal potência 
mundial, tem cedido lugar à República Popular da China, que vem estreitando suas relações 
com os demais países, com foco em suas relações com a América Latina. Também foi possível 
compreender a conjuntura política e econômica da Nicarágua, bem como seu contato bilateral 
com a China, além de entender o projeto do canal interoceânico no país. 
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O CAMPO DE LUTA DAS MULHERES DO CAMPO LATINOAMERICANO 
JULYANA MACEDO REGO  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O patriarcalismo culminou na inferiorização da mulher,no entanto,alguns fatos 
históricos oportunizaram a ocupação dos espaços sociais por essa minoria,destacando-se o 
ativismo dos movimentos feministas. Contudo,ainda é possível perceber a necessidade de 
fortalecimento desse grupo,em especial, no tocante às mulheres camponesas, que ainda são 
subjugadas, a despeito de representarem 45% da agricultura familiar no Brasil e somarem 14 
milhões de trabalhadoras na agricultura¿segundo dados oficiais. Objetivo: Analisar o papel da 
mulher do campo,bem como debater acerca da necessidade de fortalecimento e propagação 
do feminismo nesse ambiente, ante os elevados índices de violência contra a mulher rural, bem 
como estudar os prováveis impactos sociais e econômicos do aludido 
fortalecimento. Método: O trabalho realizado pautou-se em uma análise bibliográfica, a partir 
da leitura de obras especializadas, artigos científicos e reportagens que abordam o tema, bem 
como a partir de estudos etnográficos, com enfoque nas memórias de algumas camponesas 
ativistas. Resultados: A partir dos estudos realizados, percebeu-se que a mulher já avançou 
muitíssimo no tocante a ocupação de espaços sociais, contudo, quando observa-se, tão 
somente, as mulheres camponesas, nota-se que, infelizmente, nesse ambiente, que ainda é 
sobremaneira influenciado por ideias e ideais machistas e patriarcais , as mulheres continuam 
a ser subjugadas, violentadas e, não poucas as vezes, esquecidas ¿ até mesmo pelo Poder 
Público. Por esta razão, deve-se promover um fortalecimento das mulheres do campo, visto 
que isso culminará em um crescimento da própria agricultura familiar, da economia local e 
impactará em outros espaços da sociedade. Conclusão: Há, ainda, uma diferença gritante 
entre o tratamento das mulheres que vivem no ambiente urbano para aquelas que continuam 
no seio rural. Por ocasião disso, deve-se fortalecer as mulheres que encontram-se no campo, 
já que tal fato implicará em diversos desdobramentos, dentre os quais cita-se: fortalecimento 
da agricultura familiar, da economia local, agroecologia e soberania alimentar. 
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O DIFÍCIL CONTROLE DA SÍFILIS E SUAS CONSEQUÊNCIAS MATERNO-FETAIS: 
REVISÃO INTEGRATIVA 

ANNA KAROLINA SILVANO RIBEIRO DA SILVA, PRISCILLA DOS SANTOS JUNQUEIRA 
NUNES, XISTO SENA PASSOS  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: A sífilis é uma doença mundialmente conhecida, apresentando agente etiológico, 
prevenção e tratamento bem definidos, entretanto continua apresentando grande impacto na 
saúde pública devido aos elevados casos de gestantes acometidas. É responsável por diversos 
desfechos graves na gravidez, com consequências para mãe e concepto, dentre eles a 
infecção congênita. Objetivo: Identificar a ocorrência da sífilis na gestante, suas complicações, 
desenvolvimento e o papel da enfermagem neste cenário. Método: Revisão integrativa da 
literatura, sendo incluídos artigos publicados de 2013 a 2018, em português e inglês, nas bases 
de dados BVS, Periódicos Capes, Scielo e PubMed. O estudo seguiu algumas etapas do 
processo metodológico, incluindo a busca, exclusões e seleção de artigos que iriam compor o 
estudo. Após a análise descritiva e quantitativa foram elaborados quadros com informações 
referentes aos artigos e feito a separação das categorias da etapa de discussão sendo elas: 
ocorrência da sífilis na gestação, características e anormalidades congênitas no recém nascido 
e prevenção, rastreamento, diagnóstico e tratamento da sífilis em gestantes apresentando a 
atuação do enfermeiro. Resultados: O difícil controle da sífilis materna se dá devido a procura 
tardia do acompanhamento pré-natal, déficit na capacitação dos profissionais envolvidos na 
assistência, falhas na estrutura e insumos das unidades prestadoras de serviço e tratamento 
ineficaz na gestante e no parceiro, resultando assim no aumento da transmissão vertical da 
doença. Dos 25 artigos inclusos no estudo os principais desfechos adversos no feto foram o 
óbito fetal e perinatal, prematuridade, baixo peso ao nascer e aborto espontâneo e as principais 
dificuldades encontradas foram o tratamento do cônjuge e a realização tardia do teste para 
rastreio da sífilis em gestantes. Conclusão: A doença pode ser eliminada mundialmente, 
porém para isso será necessária a implantação de políticas públicas eficaz, engajamento dos 
profissionais pré natalistas para prestar uma assistência de qualidade, promovendo saúde 
através de ações de prevenção, tratamento e redução dos agravos e a participação da 
gestante. A busca ativa dos companheiros de gestantes infectadas e o tratamento adequado 
mostram-se efetivos para redução da sífilis congênita. 
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O ENFERMEIRO NA DETERMINAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DE PACOTES ESTÉRIL 
REINALDO ALVES PEREIRA FILHO, MEIRY DIAS BATISTA CHAVES, FRANCI JUNIOR 

GOMES DA SILVA  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O Centro de Material e Esteriliza¿¿o (CME) ¿ a unidade funcional destinada ao 
processamento de produtos para sa¿de que s¿o considerados sujos e contaminados, onde o 
enfermeiro ¿ respons¿vel em planejar, coordenar, executar e avaliar todas as etapas. A data 
de vencimento dos pacotes esterilizados no CME ¿ um dos itens que devem estar no r¿tulo 
dos pacotes est¿reis, exigido pela Ag¿ncia Nacional de Vigil¿ncia Sanit¿ria (ANVISA), de 
acordo com a RDC N¿ 15. Objetivo: Objetivou-se esse trabalho demonstrar como estipular a 
data de validade, os crit¿rios que deve ser avaliado para a utiliza¿¿o dos artigos est¿ril e 
mostrar os embasamentos cient¿ficos. Método: Trata-se de estudo revis¿o integrativa da 
literatura. A busca ocorreu nas bases: Scientific Electronic Library Online (SciELO) com o 
descritor ¿Processo de Esteriliza¿¿o¿ onde foi encontrado 5 publica¿¿es sendo exclu¿dos 4 e 
na base de dados Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) com o 
descritor ¿Esteriliza¿¿o de Materiais Cir¿rgico¿ sendo encontrado 7 e exclu¿dos 5 no per¿odo 
de 2010 a 2018 resultou em 3 artigos para an¿lise. Foram analisados atrav¿s de uma leitura 
sistem¿tica e interpretativa os 3 artigos juntamente com as RDC 15, 50, 156 e a Resolu¿¿o 
2605. Resultados: Atualmente n¿o existe uma normativa que determina o tempo de validade 
dos pacotes est¿reis, assim ent¿o exigindo do enfermeiro conhecimento t¿cnico cient¿fico 
para determinar o prazo de validade dos artigos, juntamente, com o Comit¿ de Processamento 
de Produtos para Sa¿de ¿ CPPS. Conclusão: Conclui-se ent¿o, que as datas de validade dos 
pacotes est¿reis s¿o elaboradas com base em artigos cient¿ficos, onde estudos mostram que, 
se o pacote for est¿ril uma vez, ele sempre ser¿. Na hora de termina o tempo de validade, as 
etapas de reprocessamento devem ser de qualidade transmitindo confian¿a. Outros fatores de 
extrema relev¿ncia s¿o: qualidade, resist¿ncia e integridade das embalagens a serem 
utilizadas. Assim, todos esses crit¿rios ajudam a estipular o tempo de validade dos artigos. 
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O PAPEL DAS PROTEÍNAS SUPRESSORAS DE METÁSTASE, KAI-1 E BAX, NO CÂNCER 
DO COLO UTERINO 

BÁRBARA LOBO CHADUD, FÁBIO MARQUES ALMEIDA, MONISE RIBEIRO SILVA  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O câncer do colo uterino é uma doença que, ao ser diagnosticado, o mais breve 
possível, há uma grande chance de cura. Genes supressores do tumor são genes normais que 
retardam a divisão celular, reparam erros do DNA ou indicam quando as células devem morrer. 
A proteína Kangai-1 (KAI1) é conhecida como supressora de metástases e a BAX como 
proteína controladora das vias de apoptose celular no câncer do colo 
uterino Objetivo: Apresentar o papel e a importância das proteínas KANGAI-1 (KAI1) e BAX 
supressoras de metástase no câncer do colo uterino Método: Trata-se de uma revisão 
descritiva da literatura, tendo como base de dados a Scientific Electronic Library Online 
(SciELO), a Medical Literature Analysis and Retrieval System On-line (MEDLINE), a 
PubMed/PMC (US National Library of Medicine National Institutes of Health), e a Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS). Para a busca foram utilizadas as palavras chaves: Câncer do colo 
Uterino, Protein KAI1 and BAX, Supressor proteins, Divisão Celular, Cellular apoptosis, Câncer 
of the uterine cérvix,e Cell division.: .Foram considerados artigos publicados no período de 
2002 a 2018. Resultados: No total foram encontrados 36 artigos, sendo 9 artigos excluídos e 7 
repetidos. Onde a proteína KAI1 obteve um melhor prognóstico em pacientes com câncer que 
apresentaram tumores sólidos malignos e obteve uma diminuição da sua expressão em 
pacientes que se encontravam com câncer clinicamente avançados. Já a proteína BAX 
preveniu apoptose e prolongou o ciclo de vida celular Conclusão: Alterações genéticas 
cumulativas em oncogenes e genes supressores de tumor acarretam mutações que resultarão 
em mudanças pleiotrópicas do estado celular a partir do acúmulo de alterações genéticas e 
epigenéticas, capaz de desorganizar os eventos celulares normais. Destaca-se então o papel 
das proteínas KAI1 e BAX, onde a proteína KAI1 inibi a migração celular, se expressando 
melhor em tumores sólidos malignos e a proteína BAX interage com outras proteínas para 
promover atividade apoptótica 
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O PAPEL DOS PARQUES NA CRIAÇÃO E EXPANSÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE 
CURITIBA E O CASO DO JARDIM BOTÂNICO 

MARCOS PAULO DE ASSIS TEIXEIRA NONATO, PEDRO HENRIQUE MAXIMO PEREIRA, 
LORENA FERNANDES LIMA, ISABELA TONELLI URSULINO BORGES, LORENA FERREIRA 

BORGES  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O trabalho consiste em uma análise da evolução histórica dos parques urbanos, 
fazendo a integração com o sistema viário e de transporte de Curitiba ao longo das décadas de 
60 a 90, através de uma análise cronológica e gráfica. Esse trabalho é importante para a 
compreensão do processo de formação dos parques e como isso reflete no sistema viário, no 
surgimento das linhas de transporte coletivo da cidade e na lógica de distribuição dos vários 
terminais. Objetivo: Assimilar o papel dos parques na criação e expansão do transporte 
coletivo de Curitiba e analisar o caso do Jardim Botânico, para compreender melhor essa 
relação no desenvolvimento da cidade. Método: Para que esse trabalho fosse realizado, 
inicialmente foi feito um estudo da cronologia da cidade a partir da década de 60 até 90, 
correlacionando arquitetura, urbanismo e politica, para assim fazer um recorte do principal 
ponto em que essa tríade foi maior enfatizada, definindo a essência deste trabalho. Para isso, 
foram realizados mapas com o intuito de entender e comparar a criação e desenvolvimento dos 
mesmos nas décadas de 60 até 90. Resultados: As análises realizadas possibilitaram 
constatar a relação intrínseca dos parques urbanos e o transporte coletivo de Curitiba, e como 
isso refletiu na mobilidade pela cidade, uma vez que foi demonstrado nas análises gráficas que 
as principais linhas de ônibus surgiram em função da criação desses espaços verdes, 
principalmente do Jardim Botânico, que auxiliaram na expansão da cidade de Curitiba, entre as 
décadas de 60 a 90. Conclusão: Neste trabalho entendemos que realmente existe uma forte 
relação entre a criação dos parques e a expansão da rede urbana de transporte, trazendo bem-
estar social, acessibilidade e inclusão. A partir disso, percebemos que Curitiba tem como ponto 
chave o transporte urbano e os parques urbanos, então considerada cidade "referência". 
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O PROCESSO DE ENFERMAGEM NO TRATAMENTO DE QUEIMADURAS: REVISÃO 
INTEGRATIVA 

GIANNANDRÉA DARQUES E CRUZ, AGLAID VALDEJANC QUEIROZ NEVES, ISABELA 
CRISTINA DA SILVA, KATE WINSLET SIQUEIRA DOS SANTOS, BEATRIZ BARBOSA DIAS  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é um método científico 
que tem a finalidade de organizar o trabalho através da utilização de um instrumento nomeado 
Processo de Enfermagem (PE), que direciona a tomada de decisão de um cuidado contínuo e 
humanizado. As queimaduras são feridas traumáticas causadas, às vezes, por agentes 
térmicos, químicos, elétricos ou radioativos. O queimado necessita de cuidados específicos, a 
fim de garantir uma recuperação física, funcional e psicossocial. Objetivo: Descrever os 
achados literários que contemplem a utilização do processo de enfermagem no tratamento de 
pacientes com queimaduras. Método: Trata-se de uma revisão integrativa, em que foi utilizada 
a Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) como base de dados para busca. Os descritores 
controlados foram: Queimaduras, Cuidados de Enfermagem e Processo de Enfermagem. 
Foram incluídos os artigos disponíveis na íntegra; em português, inglês e espanhol; com um 
recorte temporal entre 2000 e 2018 e que tenham alusão ao tema no título e resumo. Foram 
excluídas as citações, teses e dissertações. Os artigos que se encaixaram nos critérios foram 
lidos na íntegra. Resultados: Foram encontrados 1.438 trabalhos, que após aplicação dos 
critérios de inclusão e exclusão, totalizaram em 119 artigos. A utilização do PE direciona o 
paciente para uma assistência segura e de qualidade. É significativo o registro e documentação 
de forma clara e precisa, para acompanhar a dinamicidade e individualidade do tratamento. As 
características emocionais como dor, medo e ansiedade interferem diretamente no processo 
cicatricial, assim cabe ao profissional de enfermagem ter o conhecimento técnico-cientifico 
acerca dos impactos gerados pelos tipos de queimaduras, a fim de conseguir planejar os 
cuidados individualmente. Assim, a avaliação das características físicas e emocionais indicará 
as reais necessidades de cada paciente queimado. Conclusão: O cenário ilustrado permite 
refletir acerca do papel preponderante do PE no planejamento do cuidado ao paciente 
queimado. Uma vez que os cuidados específicos com o alívio da dor, da diminuição do trauma 
psicológico e risco de infecções e complicações, maximizam a qualidade, a segurança e 
minimizam o tempo de internação e os custos para o sistema de saúde. Consequentemente 
melhoram os indicadores de assistência, e permitem que o paciente queimado e sua família, 
voltem a ter qualidade de vida. 
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O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM E AS PRÁTICAS SOCIOCULTURAIS 
ANGELINA CARLOS COSTA  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Esta pesquisa aborda uma das questões básicas do campo da didática, a ligação 
entre o processo de ensino-aprendizagem e as vivências cotidianas dos alunos. Considerando-
se o papel das escolas na formação de conceitos científicos, é preciso verificar como se dá a 
interface entre esses conceitos e os conceitos espontâneos. Objetivo: Realizar levantamento 
bibliográfico (artigos, livros, capítulos de livros) visando agrupar estudos e pesquisas sobre a 
inter-relação entre o processo de ensino-aprendizagem e as práticas socioculturais dos 
alunos; Método: Em termos de metodologia, esclarecemos que a presente pesquisa utilizou 
procedimentos da pesquisa bibliográfica, com a finalidade de contribuir para melhor 
conhecimento do tema de estudo e, especialmente, para tomar conhecimento de pesquisas já 
realizadas. Resultados: Para que o aluno estabeleça essas relações, é necessário partir dos 
conhecimentos prévios que traz consigo do ambiente cotidiano para que, assim, possa 
submetê-los ao crivo dos conhecimentos científicos. Sendo assim, as práticas socioculturais 
devem ser inseridas no interior do processo de ensino-aprendizagem dos 
alunos. Conclusão: A escola enfrenta muitos desafios para inserir no trabalho pedagógico 
essas práticas socioculturais visto que as causas dessas dificuldades envolvem algumas 
questões como: a formação do professor, a conexão entre teoria e prática pedagógica, o 
conhecimento das condições sociais concretas do cotidiano dos alunos. 
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O SOFRIMENTO DECORRENTE DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS TÉCNICOS 
ADMINISTRATIVOS EM UMA UNIVERSIDADE FEDERAL 

LILA DE FÁTIMA DE CARVALHO RAMOS, KATIA BARBOSA MACEDO, SIMONE MARIA 
MOURA MESQUITA  
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Introdução: Os servidores públicos federais são submetidos a Avaliação de Desempenho 
Individual (ADI), ferramenta que prioriza aspectos de produtividade, privilegiando resultados 
individuais, em detrimento de trabalho cooperativo e reflexivo. A sistemática da ADI envolve o 
monitoramento contínuo da atuação individual do servidor, tendo como referência as metas do 
órgão de sua lotação. Estudos recentes feitos com vários trabalhadores indicam que a ADI tem 
sido fator de sofrimento e adoecimento laboral. Objetivo: Analisar criticamente a avaliação de 
desempenho de servidores públicos, e avaliar sua contribuição para o processo de 
adoecimento. Nesse sentido, torna-se importante entender os meios para que sirvam a 
avaliação de desempenho do servidor público, como esta é importante para sua 
carreira. Método: A abordagem teórico e metodológica utilizada foi a Psicodinâmica do 
Trabalho desenvolvida por Dejours. Participaram da pesquisa seis trabalhadores (um homem e 
cinco mulheres, com idade entre 26 a 52 anos) que atuam como técnicos administrativos em 
instituição de ensino superior federal, em suas diferentes unidades. Foram realizadas oito 
sessões de escuta clínica coletiva, com duas horas de duração. Todos assinaram o Termo de 
Consentimento Livre Esclarecido. As falas foram gravadas e transcritas, as verbalizações foram 
submetidas à análise clínica do trabalho proposta por Dejours. Para garantir a validade do 
material coletado, recorreu-se à triangulação de dados feita por três pesquisadoras e a 
validação dos dados com os participantes. Resultados: Identificou-se que a sistemática da 
aplicação da ADI e em via única pode gerar dados que influenciam no plano de carreira e na 
vida profissional dos servidores. Podem ainda propiciar atos de assédio moral, perseguição, 
falta de reconhecimento, fatores que podem leva ao adoecimento e dificuldade na vida pessoal. 
Há uma ameaça invisível para quem está em estágio probatório, tratamento diferente dado 
pelos gestores (quando da avaliação), desvalorização, descontentamento com a forma de ser 
avaliado, todos esses aspectos constituindo fatores de sofrimento relacionado ao 
trabalho. Conclusão: O andamento das instituições públicas, seu desenvolvimento 
profissional, laboral faz-se jus um planejamento conjunto com gestores e técnicos para que ao 
definirem metas e estabelecer os elementos da ADI tenha comprometimento, equidade, 
seriedade. Quanto maior for o comprometimento do servidor, maior será seu empenho para 
alcançar o objetivo desejado. Para evitar desconfortos laborais vindos da ADI tem que 
estruturar o espaço coletivo de discussão. 
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O USO DO NARGUILÉ E SEUS EFEITOS NOCIVOS À SAÚDE: UMA REVISÃO 
SISTEMÁTICA 

RAQUEL VAZ RESENDE, AURELIO RODRIGUES SILVA  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O narguilé é uma espécie de cachimbo de água de origem oriental, utilizado para 
fumar tabaco aromatizado durante longas sessões. A sua fumaça, de odor agradável e 
atraente, contém inúmeras substâncias que preocupam a saúde, contudo os usuários 
(geralmente jovens) acreditam erroneamente que esse método de fumar é menos prejudicial e 
viciante. Atualmente é considerado uma epidemia global e porta de entrada para o consumo de 
cigarros tradicionais. Objetivo: O presente trabalho teve por objetivo realizar uma revisão 
sistemática a respeito de pesquisas científicas realizadas na última década sobre o hábito de 
se fumar narguilé enfatizando seus efeitos nocivos à saúde. Método: Os artigos foram 
pesquisados em três bancos de dados - Medline, Google Scholar e Pubmed, sendo utilizados 
três descritores de busca bibliográfica: waterpipe, dependence e effects on health. A amostra 
final se constituiu de 30 artigos, provenientes de diferentes países. Resultados: Os estudos 
indicaram que nas análises químicas da fumaça oriunda do narguilé, foram identificados 
diversos carcinógenos e substâncias tóxicas, tais como nitrosanimas (provenientes do tabaco), 
alcatrão, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP) (benzo[a]pireno e antraceno), aldeídos 
voláteis (formaldeído, acetaldeído e acroleína), benzeno, óxido nítrico e metais pesados 
(arsênico, cromo e chumbo). O carvão contribui com altos níveis de monóxido de carbono (CO) 
em relação ao cigarro industrializado comum. Tais compostos aumentam o risco de câncer de 
pulmão, doença respiratória, baixo peso ao nascer, doença periodontal e 
leucemia. Conclusão: Estes dados comprovam que o uso do narguilé não é tão inofensivo 
como os usuários afirmam. As substâncais utilizadas, geralmente, possuem altos níveis de 
nicotina e altratrão,o que eleva o risco de várias doenças além de gerar dependência física e 
química. 
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OBESIDADE E CÂNCER DE MAMA UM FATOR EPIDEMIOLÓGICO NO BRASIL 
ANA CLAUDIA ABREU DE MELO, SANDRA OLIVEIRA SANTOS, SORAIA DE SOUZA 

FAGUNDES AZEVEDO, GEOVANA PEREIRA PEDRON  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O estudo dos fatores de risco possibilita a identificação de situações passíveis de 
modificação nos hábitos de vida das mulheres que corroborarão para menores incidências do 
câncer de mama. Dentre esses tem-se etilismo, tabagismo, sedentarismo e obesidade. A 
obesidade tem sido um dos fatores de preocupação visto que a alimentação calórica e a 
diminuição de práticas de atividades físicas colaboram para o ganho de massa corporal, 
principalmente após 50 anos de vida. Objetivo: Este estudo vem de maneira sistematizada 
revisar sobre a percepção do câncer de mama, as causas mais prováveis, dando ênfase ao 
diagnóstico desse câncer associado à obesidade. Método: Revisão sistemática de artigos 
científicos que abordem a relação causal entre câncer de mama e obesidade que corroboram 
para uma epidemiologia de risco, onde o aumento de peso e o sedentarismo podem ser fatores 
desencadeantes da carcinogênese do câncer de mama. Resultados: Vários estudos apontam 
que a obesidade aumente em até 20% o risco para o câncer, inclusive o de mama. Na 
obesidade há aumento dos níveis de estrógeno circulante que se originaria da molécula de 
androstenediona, por ação da enzima aromatase presente nos adipócitos. As células da 
gordura visceral possuem taxas mais altas de lipólise, produzindo assim ácidos graxos livres, 
que além de propiciar competição aos receptores de insulina, ainda podem danificar o material 
nuclear, permitindo a ocorrência do câncer de mama. Outro ponto seria o aumento do nível de 
insulina plasmática contribuindo para desaceleração do amadurecimento de folículos 
ovarianos, mesmo em mulheres jovens que aumenta os fatores de risco. Conclusão: Conclui-
se que a obesidade é um agravante fator à predisposição ao câncer de mama, e essa associa-
se ao sedentarismo e em alguns casos ao elitismo, para mulheres acima dos 50 anos que já 
possuem a susceptibilidade do envelhecimento celular, poderá ser factual ao câncer de mama. 
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OCORRÊNCIA DE CASOS DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE OCASIONADA 
PELO VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO NO ESTADO DE GOIÁS 

PEDRO IVO DA SILVA, MURILO BARROS SILVEIRA, MARIELLY SOUSA BORGES, 
DAYANE DE LIMA OLIVEIRA, JEFFERSON DO CARMO DIETZ  
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Introdução: Vírus sincicial respiratório é um pneumovírus responsável por inúmeros casos de 
infeções do trato respiratório em crianças, principalmente nos três primeiros anos de vida, 
porém outras faixas etárias podem ser acometidas. A Síndrome Respiratória Aguda Grave é 
caracterizada como agravo de um quadro de Síndrome Gripal, onde o indivíduo de qualquer 
idade apresente os seguintes sinais e sintomas: febre alta, tosse, dispneia, mialgia, dor de 
garganta, saturação O2 <95% e desconforto respiratório. Objetivo: O objetivo do presente 
estudo é descrever a ocorrência de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave ocasionada 
pelo Vírus Sincicial Respiratório no Estado de Goiás. Método: Estudo do tipo transversal, 
desenvolvido a partir de 691 resultados notificados e fichas de notificação de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave, no período de 2015 a 2017 do estado de Goiás. Para a coleta de 
dados utilizou-se o software Epi info 3.5.4. As variáveis incluídas foram: sexo, gestação, 
escolaridade, vacinação, sinais e sintomas, diagnóstico etiológico, hospitalização, raio x, 
suporte ventilatório (SV), unidade de terapia intensiva (UTI), amostra coletada e 
comorbidades. Resultados: A média de idade foi 34 anos. Quanto ao perfil epidemiológico 
70% eram do sexo feminino, não gestantes, escolaridade maior que 8 anos e 80% não 
vacinados. As amostras biológicas 100% eram de secreção da oro e nasofaringe. A principal 
comorbidade foi pneumopatia crônica em 9% dos casos. Os principais sinais e sintomas 
observados foram: tosse, febre, desconforto respiratório, saturação <95%. A hospitalização 
ocorreu em 94% dos casos. O principal padrão radiológico foi o infiltrado intersticial em 56% 
dos casos. O uso de UTI em 26% e não houve a utilização de Suporte Ventilatório em 57% 
casos. Dentre a etiologia diagnosticada, o vírus Sincicial Respiratório apresentou em 64 casos, 
sendo que em 50 casos eram crianças menores que cinco anos. Conclusão: O fato do Vírus 
Sincicial Respiratório ser mais prevalente em crianças, como foi visto em nosso estudo, surge a 
necessidade de uma vigilância laboratorial e epidemiológica destes casos, para evitar a 
evolução para o óbito destas crianças. A vigilância laboratorial dos vírus respiratórios é de 
suma importância para a saúde pública e se tornou o fator fundamental para a prevenção, 
contenção, vigilância e manejo terapêutico de pacientes. 
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OCORRÊNCIA DE CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS NAS EXCRETAS DE POMBOS 
URBANOS, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, NO SUDESTE DO PARÁ, BRASIL 

JOICY ARAUJO GOMES ALVES, EDLAINNY ARAUJO RIBEIRO  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Atualmente, o ecossistema urbano tem se tornado cada vez mais propício para 
permanência de pombos e o aumento de suas colônias decorre principalmente da quantidade 
de alimentos fornecidos pelos seres humanos e em alimentos naturais sazonais em menor 
medida, proporcionando o acúmulo de excretas em diversos locais públicos, sendo 
considerado uma importante fonte de infecção para homens e animais (MARENZONI et al, 
2016). Objetivo: Descrever a ocorrência de Cryptococcus neoformans nas excretas de pombos 
em locais públicos no município de Redenção, no sudeste do Pará, Brasil. Método: Trata de 
um estudo do tipo descritivo prospectivo transversal e quantitativo. Foram selecionados 10 
bairros, onde foram coletadas 5 amostras de cada, totalizando 50 unidades do material. A 
identificação do fungo foi realizada através das excretas suspensas com solução estéril de 
cloreto de sódio a 0,9%, com posterior semeadura em ágar Sabouraud Dextrose acrescido de 
cloranfenicol e incubação em estufa a 30°C por 5 dias. Após esse tempo realizou em triplicata 
o exame direto das colônias com tinta da China para observação da sugestiva micromorfologia 
do C. neoformans. A prova confirmatória de identificação foi realizada pelo teste da produção 
de urease. Resultados: Das 50 amostras examinadas, (n=8) foram positivas para C. 
neoformans, sendo que dos 10 bairros estudados, (n=6) apresentaram positividade para o 
fungo. Já com relação ao total de culturas positivas e análise por grupos investigados detectou-
se com maior frequência a presença do fungo em áreas abertas (n=4). Enquanto em unidades 
de saúde e instituições de ensino, verificou-se uma menor positividade. Por outro lado, em um 
grupo (praças), as amostras resultaram em cultivos negativos. Conclusão: Mediante os 
resultados obtidos verificou-se que apenas dois bairros detiveram a metade das amostras 
positivas, sugerindo que a presença de Cryptococcus neoformans em locais públicos, pode ser 
considerada uma importante fonte de infecção para homens e animais. 
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OCORRÊNCIA DE EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAIS EM PEDIATRIA 
NARA RÚBIA BATISTA DE SOUZA, PRISCILLA DOS SANTOS JUNQUEIRA NUNES, 

KHAWANY RHAYANE FONTENELE LIMA, XISTO SENA PASSOS  
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Introdução: A terapia imunobiológica configura-se como prática inserida em âmbito pediátrico, 
destinada ao controle e erradicação de doenças. Objetivando imunidade e êxito a conduta, a 
atividade vacinal, prioriza técnicas adequadas nos períodos pré e pós-aplicação. Apesar de sua 
eficácia, numerosos são os eventos adversos pós-vacinais (EAPV) relacionados, podendo 
levar a reações graves e ao óbito infantil. Diante disso, a implantação de ações eficazes torna-
se primordial ao refreamento de EAPV em pediatria. Objetivo: Identificar os eventos adversos 
posteriores à imunização em crianças e ressaltar a importância das ações de enfermagem 
visando à prevenção e manejo adequados de manifestações clínicas pós-vacinais em 
pediatria. Método: Trata-se de uma revisão integrativa de caráter quantitativo, dispondo-se de 
artigos nacionais e internacionais disponibilizados gratuitamente e indexados nas bases de 
dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Literatura Internacional em Ciências da 
Saúde (Medline) e US National Library of Medicine (PubMed) consultados no site da Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS), entre 2013 a 2018, excluindo-se, protocolos e livros, e utilizando a 
combinação dos descritores ¿vaccine¿, ¿child¿, ¿nursing¿ e ¿adverse effects¿. Realizada 
leitura exploratória, foram identificados 97456 artigos referentes ao tema central. 
Posteriormente a leitura de títulos, resumos e introduções selecionou-se 16 artigos analisados 
por meio de tabelas e 2 categorias. Resultados: A discussão foi estruturada por 2 eixos, os 
quais, tematizaram: 1) Eventos adversos pós-vacinais, abordando os principais EAPV 
sistêmicos e locais em pediatria bem como os possíveis fatores intervenientes a sua 
ocorrência, tais como, erros de imunização (que podem afetar a eficácia da vacina, reduzindo a 
proteção a doenças imunopreviníveis com surgimento de manifestações clínicas nos pacientes) 
e componentes presentes na vacina e 2) Papel da enfermagem, ressaltando que esses 
profissionais são os principais responsáveis pelo manejo e administração dos imunos, sendo 
necessária a capacitação para otimização das notificações dos EAPV, contribuindo com 
intervenções que visem à saúde do paciente e reduzam a perda de oportunidade de 
vacinação. Conclusão: Através dos estudos analisados o EHH (episódio hipotônico 
hiporresponsivo) foi o EAPV de maior incidência em crianças menores de 1 ano. Falhas 
humanas e técnicas corroboram para a ocorrência de manifestações clinicas, fazendo-se 
necessário a melhoria da capacitação dos profissionais envolvidos na prática de imunização, 
desenvolvendo educação continuada sobre os EAPV, investigação, diagnóstico, notificação e 
tratamento, evitando falsas contraindicações de imunos e otimizando a cobertura vacinal. 
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OCORRÊNCIA DE RESÍDUOS DE ANTIBIÓTICOS EM LEITE E SEUS DERIVADOS 
NATHÁLIA DIAS BATISTA, MURILO FERREIRA DE CARVALHO, XISTO SENA PASSOS, 

MILTON CAMPLESI JUNIOR, ALLANA LYNE MORAIS SILVA  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O leite está entre os alimentos mais consumidos pela população brasileira, por 
isso é importante se atentar sobre a procedência e qualidade do mesmo. Além de seus muitos 
nutrientes, o leite também pode apresentar substâncias prejudiciais à saúde, como por 
exemplo, a presença de resíduos de antibióticos, utilizados no tratamento de doenças 
provenientes de microrganismos. Objetivo: Teve como objetivo propiciar uma visão mais 
ampla sobre a presença de resíduos de antibióticos no leite, através de uma revisão narrativa 
da literatura, demonstrar os riscos de seu consumo, e apresentar um método de identificação 
desses resíduos. Método: Realizou-se uma revisão narrativa da literatura nas bases de dados 
Biblioteca Nacional de medicina (PubMed), e Scientfic Eletronic Library Online (SciELO), com 
aplicação dos seguintes critérios de inclusão: artigos publicados entre os anos de 2002 a 2018, 
em idioma inglês e português, com dados e métodos utilizados para análise de resíduos de 
antibióticos e utilizou-se os descritores em inglês, contamination, milk e residue, verificados em 
MeSH e em português, contaminação, leite e resíduo verificados em DeCS. Resultados: O 
método analítico de impressão molecular, que consiste na utilização de uma molécula modelo 
para introdução de cavidades de ligação através de monômeros funcionais copolimerizantes e 
reticulado, são utilizados para verificar a existência de resíduos de antibióticos no leite. Alguns 
estudos encontraram a presença de certas classes de antibióticos como os cefalosporinas, 
tetraciclinas, anfenicóis, sulfonamidas, penicilinas e estreptomicinas. Para diminuir os riscos e 
prevenir os efeitos nocivos desses possíveis resíduos são estipulados limites máximos de 
resíduos (LMR). Também são observados períodos de carência, que é o tempo necessário 
para que os animais submetidos ao tratamento estejam livres de resíduos que ultrapassem 
esse LMR. Conclusão: Os antibióticos são medicamentos de extrema necessidade para o 
controle ou destruição de microrganismos, e a presença de seus resíduos no leite, podem 
causar grandes complicações para a saúde da população, como alergias, e seleção de 
bactérias resistentes. Por isso são necessários métodos analíticos para se controlar a presença 
de seus resíduos. A impressão molecular é um método que possui alta seletividade e podem 
ser modificados e melhorados para identificação de novos contaminantes. 
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OS CURSOS TÉCNICOS INFLUENCIAM A ESCOLHA DO CURSO SUPERIOR? 
ANDRÉ TESSAROLLO FERREIRA, SELMA MARIA DA SILVA, MARIA LUIZA DA COSTA 
ANDRADE TAVARES, DÉBORAH CRISTINA DA SILVA GOMES, VITORIA DE ARAUJO 

OGAWA BERNARDES  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Esse estudo tem como intuito discutir a importância do ensino médio dos cursos 
técnicos na escolha do ensino superior. Pressupõe-se que a área a que o ensino médio esta 
vinculado, as habilidades exigidas e o conteúdo formativo são fatores que influenciam tanto a 
escolha do ensino médio quanto a do curso superior almejado. Objetivo: Nessa perspectiva, 
este estudo tem como objetivo identificar os fatores que influenciam na decisão dos alunos em 
ingressar no ensino médio do curso Técnico em Comércio Exterior, bem como a relação da 
escolha com o curso superior pretendido. Método: A metodologia da pesquisa se classifica 
como uma abordagem quantitativa, de caráter descritivo e levantamento bibliográfico. Os 
dados foram coletados por meio de questionários constituídos por uma amostra não 
probabilística de alunos do curso do ensino médio de Comércio exterior. Resultados: Os 
resultados apontam que mais da metade dos alunos é do sexo feminino, tem idade média de 
17 anos, a maioria são pardos, auferem renda familiar mensal de 1,5 salários mínimo, advém 
de escola pública, fazendo uso do transporte público coletivo para ir para a escola. A busca 
pelo ensino médio do curso Técnico em Comércio Exterior é motivada pela qualidade do 
ensino e por influência de amigos. Prevalece o interesse pelo ensino médio e não 
especificamente pela área técnica ou humana. Cabe destacar que quase a totalidade dos 
alunos respondeu que pretende realizar curso superior na área de 
exatas. Conclusão: Conclui-se, portanto, que o que influencia o ingresso do aluno no curso 
Técnico em Comercio Exterior é a qualidade do ensino médio, que aumenta suas chances de 
ingressar na área desejada ¿ Exatas ¿ em universidades públicas. Tal resultado sugere que o 
ensino médio em questão não tem relação com o curso profissional pretendido, mas oportuniza 
o alcance do mesmo. 
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OS IMPACTOS DO PROJETO FEDERAL DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA NA 
OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO DO GOIANO ENTRE 1950 E 1980, O EXEMPLO DE RIO 

VERDE. 
DANIEL DIAS PIMENTEL  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Entre as décadas de 1950 e 1980, alterações estruturais realizadas no setor 
agrícola brasileiro com a intervenção do Estado, centradas no aumento do nível técnico da 
produção, ampliaram o mercado interno e a capitalização dos setores não agrários, permitindo 
um novo salto no desenvolvimento agroindustrial. Nesse contexto ocorreram transformações 
na ocupação do território de Goiás, que como consequência, expulsaram do campo para as 
cidades trabalhadores e pequenos proprietários rurais. Objetivo: Como objetivo geral, 
Compreender as transformações geradas no meio rural e urbano no território goiano, entre as 
décadas de 1950 e 1980, em função das ações de modernização do setor agrícola promovidas 
pelo Estado, na esfera federal. Método: Este trabalho foi elaborado por meio de realização de 
revisão bibliográfica teórica em diferentes fontes de pesquisa, tendo como recorte espacial o 
município de Rio Verde parte sul de Goiás e temporal os anos de 1950 até 
1980. Resultados: Em Rio Verde, cidade localizada na parte sul de Goiás, as transformações 
do meio rural, estimuladas pelo II Plano Nacional de Desenvolvimento, ocorrem pela introdução 
da cultura da soja. Conforme LAVINAS;RIBEIRO(1991), mesmo onde o grau de tecnificação é 
baixo, observa-se que o acesso ao crédito bancário tornou-se indispensável para custear a 
pequena produção. E os produtores rurais, que ainda não se integraram a este processo de 
modernização, sofrem suas consequências, transformando-se nos pobres do campo e ou 
sendo convertidos em boia fria. Ao migrarem para as cidades, eles ocupam as periferias. 
Segundo FERREIRA (1987), em 1972 a prefeitura de Rio Verde parcelava glebas destinadas a 
produção de moradia para população de baixa renda. Conclusão: As ações do Estado visando 
o desenvolvimento do setor industrial nacional, contribuíram para modernização do sistema de 
produção agrícola de Goiás, gerando transformações no meio rural. Mas em uma economia 
capitalista as estratégias adotadas, mesmo pelo Estado, acabam sendo voltadas para 
reprodução do capital. O desenvolvimento do setor agrícola ocorreu, em boa parte, pela 
expropriação do camponês, convertendo os mesmos em uma massa de trabalhadores boias 
frias. 
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OS PROBLEMAS DECORRENTES DA AUTOMEDICAÇÃO DE ANTI-INFLAMATÓRIOS: 
REVISÃO INTEGRATIVA 

ANA CAROLINY DA SILVA, VICTOR AUGUSTO, FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA, 
VALNIZETE TRINDADE DE MOURA, HELLEN CRISTINA FLORENCIO GOMES  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: A automedicação pode ser definida como o uso de medicamentos sem prescrição 
médica, quando o próprio paciente decide qual medicamento utilizar. Inclui-se, nessa 
designação genérica, a prescrição de medicamentos por pessoas não habilitadas, como 
amigos, familiares ou balconistas de farmácia e até acadêmicos de diversas áreas da 
saúde. Objetivo: Analisar na literatura contemporânea os problemas decorrentes da 
automedicação de anti-inflamatórios. Método: Trata-se de uma revisão bibliográfica de artigos 
científicos, publicados período de 2013 a 2018, na base de dados da Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS). Foram encontrados 9 artigos, e selecionados três que abordam a temática 
central. Resultados: Existem mais de 50 diferentes antiin¿amatórios no mercado, porém 
nenhum deles ainda é considerado ideal, devido ao grande número de efeitos colaterais que 
ocasionam, tais como: distúrbios intestinais, efeitos renais adversos, distúrbios da medula 
óssea e distúrbios hepáticos. Dentro os grupos dos antiin¿amatórios, temos o esteróides e os 
não-esteróides (AINE), sendo os AINE os mais utilizados. Os AINE possuem propriedades 
analgésica, antitérmica, antiin¿amatória e antitrombótica. Inibem a síntese de prostaglandinas 
¿ substâncias endógenas intermediárias do processo in¿amatório ¿ mediante a inativação de 
isoenzimas, denominadas cicloxigenases constitutiva (COX-1) e induzível (COX-
2). Conclusão: O desconhecimento de grande parte da população das indicações terapêuticas 
corretas para a utilização desses produtos, com um mínimo de segurança, indica a 
necessidade da atuação dos profissionais da área da saúde, principalmente da inclusão da 
atenção farmacêutica no Sistema Único de Saúde. 
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PANORAMA DA DENGUE NO ESTADO DE GOIÁS, NO PERÍODO 2012 - 2017. 
PEDRO IVO DA SILVA, DAYANE DE LIMA OLIVEIRA, JEFFERSON DO CARMO DIETZ, 

MARIELLY SOUSA BORGES, ROBERTA ROSA DE SOUZA  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: A dengue é um dos problemas de saúde pública de maior importância no mundo. 
Estima-se que 2,5 bilhões pessoas no mundo estão sob risco de contrair dengue, e que 
anualmente cerca de 50 milhões a 100 pessoas sejam infectadas pelo vírus dengue. A infecção 
é causada por vírus, que apresenta quatro sorotipos virais distintos (DENV 1 a DENV 4), e que 
pertence à família Flaviviridae. O sorotipo DENV-2 têm sido associado às formas mais graves 
da doença. Objetivo: O presente estudo analisou os registros de casos de dengue notificados 
em Goiás no período compreendido entre 2012 e 2017. Método: Trata-se de um estudo 
transversal com análise retrospectiva de dados secundários por meio de informações coletadas 
no Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde - Conecta SUS Zilda Arns 
Neumann. Resultados: No período analisado, foram notificados 737.965 casos e confirmados 
399.705 casos de dengue.Os anos de maior e menor número de notificações foram 2015 e 
2012, respectivamente, onde foram registrados 95.700 casos confirmados e 18.997 casos. 
Considerando-se o número de óbitos confirmados por dengue, verificou ¿se no período 464 
óbitos, em 2015 foi registrado o maior número de casos de óbitos, com 105 ocorrências, o 
menor número foi registrado em 2012, com 52 mortes. Embora os quatro sorotipos da doença 
circulem no estado, observou-se mudança no sorotipo mais prevalente. No período entre 2012 
e 2016, entre as amostras analisadas, verificou-se predomínio de casos associados ao sorotipo 
viral DENV-1, enquanto em 2017, DENV-2 foi o prevalente. Conclusão: Em Goiás, no período 
compreendido entre 2012 e 2017, o ano de 2015 apresentou maior número de casos 
confirmados e de óbitos por dengue. Também, verificou-se mudanças quanto ao sorotipo viral 
mais prevalente. 
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PAPEL DAS CITOCINAS PRÓ INFLAMATÓRIAS NO DESENVOLVIMENTO DA INFECÇÃO 
POR HELICOBACTER PYLORI. 

RHEMORA SANCLÉ BUENO BARBOSA, LUCAS LUIZ DE LIMA SILVA, JULIANA MENARA 
DE SOUZA MARQUES, WALÉRIA BORGES DE SOUSA MANRIQUE, XISTO SENA PASSOS  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Helicobacter pylori é uma bactéria Gram negativa que infecta a mucosa gástrica 
dos humanos, e está relacionada a várias doenças como: úlceras, gastrite e câncer de 
estômago. Nos países em desenvolvimento está concentrado o maior número de pessoas 
infectadas, sendo essas então, mais vulneráveis a desenvolver distúrbios gástricos. As 
citocinas pró-inflamatórias produzidas em grande quantidade pelas células epiteliais 
colonizadas, pela bactéria causam danos e deixam de ser protetoras, 
contribuindo. Objetivo: Descrever e discutir sobre as principais citocinas relacionadas ao 
desenvolvimento da infecção por H. pylori. Método: Trata-se de uma revisão bibliográfica 
descritiva, onde foram pesquisados artigos em inglês e português, publicados entre os anos de 
2002 a 2018, nas plataformas da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), ScientificElectronic Library 
Online (SciELO), Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MedLine), e na base de dados 
Biblioteca Nacional de Medicina (PubMed). Resultados: O sistema imunológico inato 
representa a primeira linha de defesa contra os microorganismos patogênicos. O 
reconhecimento de PAMPs relacionados com a H. pylori por receptores do tipo TLR e NOD, 
desencadeiam eventos intracelulares que ativam a produção de citocinas pró-inflamatórias, 
como IL-8, IL-6, TNF e IFN- ³. Além disso, a H. pylori tem a capacidade de produzir uma 
proteína chamada de CagA, que tem uma atividade altamente imunogênica no hospedeiro, o 
que induz um infiltrado inflamatório na mucosa gástrica de neutrófilos, monócitos, linfócitos e 
plasmócitos. Sendo assim, a ação da respostas inflamatória associada à virulência da bactéria 
influencia diretamente no estabelecimento de doenças gastroduodenais no 
hospedeiro. Conclusão: Embora a resposta inflamatória seja um mecanismo de defesa, o 
desbalanço na produção de citocinas pró-inflamatórias pode agravar as lesões do epitélio 
contribuindo para a progressão da infecção por H. pylori e criar condições favoráveis para o 
desenvolvimento de doenças gastrointestinais graves. 
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PAPEL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO À POPULAÇÃO LGBTQ+: 
PERSPECTIVAS E DESAFIOS 

DANIELLE INOCENCIO MAGALHAES, MARTA CARVALHO LOURES, JOYCE DA SILVA 
CAVALCANTE, JENNIFER BARBOSA CASTRO CAETANO  
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Introdução: O preconceito e a discriminação em decorrência da orientação sexual e identidade 
de gênero são realidades enfrentadas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais 
(LGBT) na atenção à saúde¹. Nesse contexto, adentra-se a Política Nacional de Saúde Integral 
LGBT que possui como objetivo promover igualdade e saúde integral dessa população². 
Entretanto, as práticas dos profissionais quando não são adequadas e acolhedoras, funcionam 
como barreiras de acesso aos serviços de saúde³. Objetivo: Analisar a atuação dos 
profissionais de saúde na atenção e cuidados dentro da Política Nacional de Saúde Integral 
LGBTQ+. Método: Trata-se de uma revisão narrativa, tendo como critério de inclusão os 
descritores Homofobia, identidade de gênero e saúde da população LGBT aplicando "AND" 
"ON" nas bases de dados: BVS, LILACS e SciELO. Os idiomas utilizados foram Português e 
Inglês entre o período de 2014-2017. Foram anexados 09 artigos disponíveis na íntegra, 
excluindo teses e dissertações. Resultados: A atuação do profissional dentro da Política 
Nacional de Saúde Integral LGBTQ+ ainda enfrenta dificuldades no preparo, abordagem e 
acolhimento integral e humanizado, sendo refletidas em manifestações de preconceito e 
exclusão dentro dos serviços de saúde. Desse modo, observa-se o distanciamento dessa 
população no âmbito do atendimento em saúde, uma vez que, suas necessidades e 
particularidades não são respeitadas e os estigmas sociais de julgamento 
persistem. Conclusão: O presente trabalho permitiu uma análise do papel do profissional de 
saúde dentro da Política Nacional de Saúde Integral LGBT, descrevendo manifestações de 
preconceito e desigualdade como barreiras dentro do atendimento no âmbito dos serviços de 
saúde. Percebe-se assim, a necessidade da implementação de ações e programas de 
educação permanente, objetivando qualificar os profissionais a oferecerem um cuidado de 
forma integral. 
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PARTICIPAÇÃO FAMILIAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL À PESSOA COM SÍNDROME DE 
DOWN 

JULLIA HISTEFANY ADOLFO FERNANDES DA SILVA, LUCIANA NOVAIS DE OLIVEIRA 
BRITO, BEATRIZ BARBOSA DIAS, LETÍCIA VAZ CARVALHO  
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Introdução: O nascimento de uma criança com Síndrome de Down (SD) contrapõe toda a 
expectativa dos pais, e a família é acometida por uma situação abrupta, sendo a experiência de 
parentalidade ressignificada. Atribuindo aos pais o juízo pela formação da autoestima da 
pessoa com deficiência vinculando-se, portanto, a sua função quanto à formação cognitiva e 
emocional. Os pais contribuem para a superação dos efeitos negativos da deficiência, 
favorecendo assim, a própria aceitação de sua condição especia Objetivo: Descrever os 
achados literários sobre a importância da contribuição familiar na melhoria do desenvolvimento 
de pessoas com síndrome de Down. Método: Mediante ao estudo qualitativo de revisão 
narrativa elencando-se como critério de inclusão os descritores Síndrome de Down, Família, 
Educação Infantil, utilizando booleanos ¿AND, ON¿, atentando-se o levantamento nas bases 
de dados Scientific Electronic Library Onlin (Scielo) e BVS, nos idiomas português e inglês, no 
período de 2008 a 2018. Foram selecionados 13 artigos disponíveis na íntegra, excluindo teses 
e dissertações. Resultados: A influência da família no desenvolvimento de suas crianças se 
dá, primordialmente, através das relações estabelecidas por meia só vínculo fundamental: a 
comunicação. Considerando a importância da família para a compreensão do processo de 
desenvolvimento de crianças com deficiência intelectual, a importância do acompanhamento, 
da motivação, do respeito à diversidade e do carinho constante, bem como, a influência nas 
questões da aprendizagem. A influência da família reside no fato do lar e a vida familiar 
proporcionarem, através de seu ambiente físico e social, as condições necessárias ao 
desenvolvimento da criança. Conclusão: O estudo corroborou para o conhecimento da 
importância no acompanhamento da família ao desenvolvimento neurológico da criança com 
SD. Neste contexto, pais efetivam o aprendizado de seus filhos elencando a autoestima, 
carinho, adaptação individuais entre o componente familiar e comunicação verbal. 
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Introdução: A doença de Alzheimer é caracterizada pelo déficit cognitivo progressivo. Com o 
aumento da idade a incidência e prevalência das demências aumenta e a partir da progressão 
da doença muitos familiares optam pela assistência domiciliar, onde então, uma equipe 
multidisciplinar passa a assistir esse paciente, a enfermagem é parte dessa equipe e possui um 
elo mais estreito no cuidado por isso é de suma importância que o profissional conheça a 
doença de Alzheimer para um olhar mais holístico e humano Objetivo: Relatar o discernimento 
da equipe de enfermagem atuante em internação domiciliar a respeito da doença de 
Alzheimer. Método: Realizada a aplicação de questionário, para avaliar o conhecimento dos 
profissionais de enfermagem sobre a doença de Alzheimer, com a participação de 30 
profissionais enfermeiros e técnicos de enfermagem atuantes na atenção domiciliar de uma 
instituição de saúde de Goiânia. Resultados: Observou-se que 75% dos profissionais 
participantes desconheciam de forma integral os aspectos biopsicossociais da doença, e 
apenas 25% se encontrariam de fato capacitados para cuidar de pacientes com Alzheimer, em 
uma instituição cuja a prevalência da patologia é de quase 50%. Conclusão: O discernimento 
da equipe de enfermagem a respeito do Alzheimer permite que a mesma trace intervenções 
que obterão melhores resultados na saúde do paciente, o cuidado será mais humanizado, 
holístico e inclui o paciente e a família de uma forma biopsicossocial, assim é essencial 
preparar essa equipe para aprimorar a assistência ao paciente com Alzheimer levando-o a ter 
uma melhor qualidade de vida, incentivando o autocuidado e orientando a família em todas as 
particularidades. 
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Introdução: A leptospirose é uma zoonose mundialmente distribuída, causada por bactérias de 
forma de espiral, longas e flexíveis do gênero leptospira. O principal reservatório no meio 
urbano são os ratos. O homem, hospedeiro terminal e acidental da doença, infecta-se ao entrar 
em contato com a urina de animais infectados, principalmente nos períodos de enchentes. 
Doença infeciosa febril de início abrupto de grande impacto na saúde pública, o que determina 
a importância de estudos epidemiológicos. Objetivo: Analisar registros de casos notificados de 
leptospirose no Estado de Goiás no ano de 2015 a maio de 2018 e identificar o perfil dos 
pacientes. Método: Foi realizado um estudo transversal com análise retrospectiva de dados 
secundários por meio de informações coletadas no Departamento de Informática do Sistema 
Único de Saúde (DATASUS). Esses registros foram provenientes de casos notificados no 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Variáveis como número de casos, 
gênero e número de internações foram investigados de forma descritiva. Resultados: Em 2016 
houve o maior número de internados pela infecção (18 indivíduos) no Estado, cerca de 51,5% 
comparado ao restante dos anos. No mesmo ano o custo médio das internações em Goiânia 
foi de 3.190,64 reais. Em todos os anos do estudo a cidade de Goiânia, apresentou o mais 
elevado número de casos, com 10 casos, o que corresponde a cerca de 30% do total de 35 
registrados durante o período analisado. Logo, regiões metropolitanas também sofrem com a 
ausência de planejamento para destino adequado do lixo, controle de roedores e enchentes. A 
faixa etária prevalente foi de 20 a 49 anos, idade de plena atividade ocupacional, e quanto a 
internações houve predomínio do sexo masculino (74,3%). Conclusão: O elevado número de 
internações no ano de 2016 estão relacionados ao alto índice pluviométrico registrado nos 
meses de janeiro e fevereiro do mesmo ano. A Leptospirose é uma doença de alto custo 
hospitalar e sua ocorrência está relacionado às precárias condições de infraestrutura sanitária 
e alta infestação de roedores infectados. Diante disso são necessárias medidas preventivas a 
fim de se evitar maiores gastos com as internações no estado. 
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Introdução: A hepatite C é causada por um vírus RNA da família Flaviviridae. A transmissão 
do vírus da hepatite C (HCV) ocorre por via sanguínea, sexual e vertical. Os óbitos por hepatite 
C representam atualmente a maior causa de morte entre as hepatites virais no Brasil. O 
enfrentamento das epidemias de hepatites virais, sobretudo a epidemia da hepatite C, exige 
uma política bem estruturada de saúde pública. Nesse contexto, informações epidemiológicas 
atualizadas são fundamentais e necessárias. Objetivo: Descrever o perfil dos casos 
confirmados de hepatite C no Estado de Goiás fornecendo informações importantes para 
controlar os fatores de risco. Método: Trata-se de um estudo do tipo retrospectivo, descritivo e 
quantitativo utilizando a base de dados secundários disponível no Sistema de Departamento de 
Informática do SUS (DATASUS), a partir dos registros de casos notificados e confirmados de 
hepatite C no período de 2014 a 2017. As variáveis utilizadas para descrever e quantificar os 
casos foram: idade, sexo, fonte ou mecanismo de infecção. Resultados: Foram confirmados 
1.264 casos de hepatite C no estado de Goiás no período analisado. A incidência da doença 
ocorreu em uma tendência crescente entre os anos de 2014 a 2016, no qual ocorreram 
respectivamente 256, 381 e 427 casos, no ano de 2017 houve redução da incidência ocorrendo 
211 casos. Em relação ao sexo, obteve-se 746 (58%) casos em indivíduos do sexo masculino 
e 529 (42%) no sexo feminino. A faixa etária mais acometida foram:40-59 anos, perfazendo 
663 (52%) dos casos notificados, seguidos de 20-39 anos com 365 (28%) casos. Quanto à 
provável fonte ou mecanismo de infecção verificou-se que a maior provável fonte foi 
relacionada ao uso de drogas injetáveis (35%) e relação sexual desprotegida 
(8%). Conclusão: A análise do perfil dos casos de hepatite C no estado de Goiás são 
semelhantes aos casos descritos na literatura nacional e internacional. Diante ao exposto, 
ressalta- se que é imprescindível ampliar as medidas direcionadas às populações de risco para 
dimensionar a magnitude deste agravo. 
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Introdução: Infecção puerperal caracteriza-se como inflamação do trato genital ocorrida 
durante o puerpério. É uma das principais causas de morbimortalidade materna e um 
importante problema de saúde pública. Desta forma são necessárias medidas de prevenção 
nos serviços de saúde. No Brasil, a mortalidade materna após o parto cirúrgico é três vezes 
maior do que no parto vaginal. O grande número de partos cesarianos tem contribuído para o 
aumento das taxas de infecção puerperal no país. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi 
descrever o perfil dos óbitos maternos por infecção puerperal no Brasil no período de 2011 a 
2016. Método: Trata-se de estudo descritivo, de base populacional, cujo os dados foram 
obtidos do DATASUS/BRASIL, na categoria CID-10, no período de 2011 a 2016.As variáveis 
utilizadas foram: raça, escolaridade, estado civil, faixa etária, local de ocorrência da morte e 
tipo causa obstétrica. Para a análise dos dados foram utilizados cálculos de medidas de 
tendência central. Resultados: No Brasil, ocorreram 455 óbitos por infecção puerperal entre os 
anos de 2011 a 2016. Destes óbitos, 24% declaradas como pardas, 23.1% solteiras, a 
proporção da escolaridade de 8 a 11 anos foi de 15.3% possuem faixa etária média entre 20 a 
29 anos com 19.9%. Quanto ao local de ocorrência desses óbitos, observou-se que 43.2% em 
hospitais. E os óbitos ocorrerem em sua maioria durante o puerpério 
(38.1%). Conclusão: Sumarizando o perfil dos óbitos de mulheres acometidas por infecção 
puerperal durante o período de 2011 a 2016 no Brasil, foram mulheres pardas, com a média de 
idade de 19.9% entre 20 a 29 anos, solteiras, com escolaridade de 8 a 11 anos, com a 
ocorrência da infecção durante o puerpério e o local de ocorrência desses óbitos foram em 
hospitais. 
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Introdução: As hepatites virais são um importante problema de saúde pública no Brasil, 
causando grande impacto de morbidade e mortalidade. O vírus da hepatite B (HBV) tem 
genoma de DNA e pode ser transmitido por via parenteral, percutânea, vertical e sexual. O 
conhecimento dos aspectos epidemiológicos e sociodemográficos dos infectados pelo HBV 
auxilia na formulação de estratégias para o controle e prevenção de novos casos da 
doença. Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico da infecção pelo HBV no Estado de Goiás 
no período de 2013 a 2017. Método: Estudo descritivo, quantitativo e retrospectivo de dados 
secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). As variáveis 
utilizadas foram: sexo, faixa etária, forma clínica e fonte/mecanismo de 
infecção. Resultados: No período analisado foram notificados e confirmados 2.237 casos de 
indivíduos infectados pelo HBV em Goiás, com proporção muito semelhante de casos entre 
ambos os sexos. A faixa etária mais atingida foi entre 20 e 39 anos (aproximadamente 50% 
dos casos), seguida da faixa entre 40 e 59 anos (mais de 35% dos casos). Quanto à clínica, a 
maioria desenvolveu a forma crônica/portador. Em relação ao provável mecanismo de infecção 
destaca-se a via sexual, mas chama à atenção a porcentagem de transmissão domiciliar e 
decorrente de tratamentos dentários. A proporção de notificações com mecanismo de infecção 
ignorado é grande (70,36% dos casos). Conclusão: O perfil de infectados pelo HBV em Goiás 
demonstra necessidade de ações de prevenção pautadas na educação em saúde, 
principalmente no que tange ao uso de preservativo durante as práticas sexuais. A análise dos 
dados também revelou que é imprescindível capacitar os profissionais dos serviços de saúde 
para melhoria no processo de notificação do agravo em questão. 
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Introdução: A meningite meningocócica é caracterizada por um processo inflamatório causado 
pela bactéria Neisseria meningitidis. Adicionalmente, possui alto poder de disseminação, com 
patogenicidade exclusivamente humana, atingindo cerca de 50% da população, em algum 
momento da vida. Existem 12 sorogrupos, cujas prevalências variam de forma geográfica e 
sazonal. A maior parte dos casos de meningite meningocócica é causada pelo meningococo C, 
no Brasil, diferentemente de outros países da América Latina. Objetivo: Este trabalho tem por 
objetivo levantar informações a partir do datasus e outros meios que evidencie dados 
epidemiológicos da meningite meningocócica no Brasil. Avaliar o perfil epidemiológico e 
levantar dados significante sobre o controle e prevenção da meningite meningocócica no 
Brasil. Método: Foi realizado um estudo descritivo dos casos confirmados de meningite 
meningocócica, registrados no Sinan, datado de início dos sintomas de 1º de janeiro de 2013 a 
31 de dezembro de 2017. Por meio dos numeradores dos casos e óbitos confirmados de 
meningite meningocócica registrados no Sinan, foram calculadas as taxas de mortalidade e de 
incidência, por meio das projeções anuais da população. Foram utilizados os denominadores, 
de 2013 a 2017, do IBGE. Realizados seis critérios laboratoriais. Foram utilizadas oito variáveis 
da Ficha de Investigação de Meningite do Sinan. Para o processamento e análise dos dados, 
foram utilizadas medidas descritivas, de tendência central e de dispersão, com uso dos 
softwares, Tabnet e Microsoft Excel® 2013. Resultados: O presente estudo descreveu o perfil 
dos casos de meningite meningocócica no Brasil entre o período de 2013 a 2017. Os dados 
mais relevantes foram a redução da taxa de incidência de 2013 a 2016 com um pequeno 
aumento para 2017, especialmente, na faixa etária de 20 a 39 anos; constância na taxa de 
mortalidade geral; aumento gradativo na taxa de letalidade, com maiores taxas de letalidade 
para idosos, com predominância do sorogrupo C, maior incidência da meningite meningocócica 
em zona urbana e maior letalidade em zona rural, além da maior frequência média de casos 
nas UFs de São Paulo e Rio Grande do Sul. Conclusão: Com os resultados e informações 
adquiridas com o presente estudo, conclui-se a necessidade de uma vigilância epidemiológica 
ativa, a fim de obter uma monitoração e constante avaliação do comportamento da meningite 
meningocócica no Brasil, com o objetivo de subsidiar o desenvolvimento de políticas de saúde 
pública e de novas estratégias de imunização designadas para a manutenção do controle da 
meningite meningocócica no país. 
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Introdução: No Brasil as causas externas se tornou um grave problema de saúde pública, que 
tem incrementado elevados números de internações e óbitos. Entre os diversos grupos de 
causas externas destacam-se os acidentes de trânsito envolvendo motociclistas, que têm 
gerado consequências para a saúde pública como a geração de elevados gastos. É 
considerado a terceira causa obituária mundial e no Brasil representa a primeira causa de 
morte, antecedida apenas pelas doenças cardiovasculares e neoplásicas. Objetivo: Descrever 
o perfil epidemiológico das mortes por acidentes motociclísticos nas macrorregiões brasileiras, 
no período de 2007 a 2016. Método: Trata-se de um estudo descritivo, epidemiológico com 
dados secundários obtidos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e no 
Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), no período de 2007 a 2016. Foram incluídas 
todas as notificações de óbitos envolvendo motociclistas nas macrorregiões brasileiras. Foram 
consideradas as variáveis: faixa etária, sexo, cor/raça, escolaridade e estado civil, e foram 
excluídos os casos não residentes no Brasil e de duplicidade. Por se tratar de dados 
secundários de domínio público, o estudo dispensa a apreciação e aprovação pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa, tais como disposições da Resolução 466/12. Resultados: O estudo 
evidenciou que as vítimas de óbito por acidentes motociclísticos são homens, representando 
89%; com destaque para a faixa etária de 20 a 29 anos com 37,3%; a maioria das mortes, 
62%, são de indivíduos com estado civil solteiro. A cor/raça mais vulnerável é a parda 
apresentando 50,8% das notificações; em relação à escolaridade, 26,4% possuem de 4 a 7 
anos estudos, seguida pela escolaridade de 8 a 11 anos, abordando 26,2%, totalizando 52,6% 
de 4 a 11 anos de escolaridade. Conclusão: Os resultados mostram indivíduos jovens na fase 
produtiva da vida, e que a utilização de drogas, a realização de manobras perigosas e 
condução em alta velocidade contribuem com os elevados números de óbitos. Percebe-se a 
necessidade de medidas de conscientização sobre equipamentos de segurança, educação e 
fiscalização no trânsito, implementação de programas que contribuam com melhor sinalização 
nas ruas e capacitação dos pilotos, contribuindo com ações fundamentais na promoção da 
saúde. 
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Introdução: As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs) são causadas por agentes, que 
podem ser químicos como os pesticidas ou biológicos como os micro-organismos patogênicos 
e estas podem se manifestar nas pessoas na forma de infecções ou intoxicações, com sinais 
de surtos ou casos isolados. No Brasil de 2007 a 2016, foram feitas notificações de 6.632 
surtos, porém apenas 10% dos surtos de DTA foram notificados. A identificação é de extrema 
importância nas práticas de controle e prevenção das mesmas. Objetivo: Realizar uma análise 
dos surtos de DTAs ocorridos no Brasil e no estado de Goiás no período de 2007 a 
2016. Método: O presente estudo é do tipo análise documental, os dados e informações sobre 
o perfil epidemiológico das Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs) no Brasil e no estado 
de Goiás foram extraídos a partir de documentos disponibilizados pelo Sistema Nacional de 
Vigilância em Saúde (ANVISA) no período de 2007 a 2016. As informações estão relacionadas 
á: 1) Número de surtos, pessoas expostas, doentes, hospitalizados e óbitos; 2) Local de 
ocorrências dos surtos; 3) Alimentos envolvidos nestes surtos; e 4) Principais agentes 
etiológicos envolvidos nestes surtos. Os resultados foram discutidos com artigos disponíveis 
nas bases de dados como Scielo, Medline, PubMed e NCBI. Resultados: A contaminação de 
alimentos pode acontecer em qualquer etapa da sua produção. No Brasil no período de 2007 a 
2016, obteve se uma notificação de 6.632 surtos e 109 óbitos. Com relação aos alimentos 
envolvidos nos surtos notificados, a maioria (66,8%) não foi identificada, e entre os 
identificados, aparecem os alimentos mistos como os principais causadores (9%) e em seguida 
a água (6%). Em relação ao agente causador, 70,3% não foram identificados, a Salmonella 
spp. encontra-se como principal agente (7,5%), em segundo lugar a E. coli (7,2%) e em terceiro 
o S. aureus (5,8%). O local que apresenta maior incidência são as residências (38,9%), em 
seguida os restaurantes e padarias (16,2%) e as outras instituições responsáveis por 12% dos 
casos. Conclusão: Percebe-se a necessidade de por em prática as medidas de controle e 
prevenção, e a necessidade de implementação de programas educacionais relacionados à 
segurança alimentar. No estado de Goiás percebe-se a falta de atualizações e divulgação dos 
dados referente ao perfil dos surtos alimentares (número, local de ocorrência, agentes 
etiológicos e principais alimentos envolvidos), para que seja possível a adoção de estratégias 
especificas para diminuir a incidência desta patologia. 

Palavras-chave: doenças transmitidas por alimentos, surtos de doenças, contaminação de 
alimentos 
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PERSPECTIVA DE FUTURO: UMA VISÃO REFLEXIVA COM AMPARO DA PSICOLOGIA 
ESCOLAR 

MAURI DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR, JULIANA SANTOS DE SOUZA HANNUM, RAFAELA 
TAVEIRA GARCIA  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Introdução: Nos últimos anos da educação de nível médio os alunos passam por 
uma fase em que ficam planejando o futuro, qual curso e profissão seguir para dar 
continuidade nos estudos, com isso se veem pressionados e indecisos em suas decisões e as 
vezes necessitam de ajuda para orientação profissional. Objetivo: O trabalho teve como 
objetivo auxiliar os alunos do último ano letivo a refletirem sobre sua visão de futuro. Quais 
universidades, cursos, bolsas, mercado de trabalho, o que desejariam ser nos próximos anos e 
que melhor atendiam sua realidade momentânea. Método: Para realização da atividade foi 
necessária uma investigação de campo para notar quais demandas necessitava de um 
atendimento especial, após estabelecido a proposta os estagiários utilizaram da técnica de 
colagem para os alunos expressarem como se sentissem à vontade o que e como imaginava 
seria seu futuro. Resultados: Obtivemos uma resposta positiva dos alunos e professores que 
participaram da intervenção, onde grande maioria cooperou e estimulou os demais a 
realizarem a atividade, servindo também como momento de descontração e os colegas acabou 
criando afinidade e se conhecendo melhor. Conclusão: Nota-se que essa fase da vida é um 
momento de diversas incertezas onde os estudantes se sentem inseguros com as escolhas 
futuras, sobre o que estudar mercado de trabalho, condição financeira e etc... Devido isso foi 
verificado a importância de uma orientação profissional no decorrer dos anos letivos, para gerar 
uma segurança e autoconhecimento nos alunos. 
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POLIAMOR E AS LACUNAS DA LEI, OS DESAFIOS PARA O SEU RECONHECIMENTO. 
BRUNA VASCONCELLOS PEIXOTO, KENIA CRISTINA F DE DEUS LUCENA, BRUNA 

VASCONCELLOS PEIXOTO  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O poliamor é a relação em que três ou mais pessoas se unem e relacionam entre 
si, possuindo um vínculo afetivo e social é chamada, no âmbito jurídico, de união poliafetiva, e 
popularmente de poliamor. Para de fato a família ser reconhecida como poliamorosa tem que: 
ter o consentimento de todos os parceiros, ter vínculo afetivo e a união de fato, assim como os 
casais monogâmicos que vivem juntos por meio de união estável. Objetivo: O objetivo deste 
trabalho é compreender as famílias poliafetivas, analisando as famílias atrás da sua evolução 
temporal, estudar a evolução legislativa referente ao direito de família, apontando a falta de 
legislação adequada para as novas famílias que vem surgindo desde o início do século 
passado. Método: A pesquisa fará uso de métodos científicos para melhor compreensão do 
tema. Sempre nos limites dos objetivos propostos, a pesquisa se desenvolverá da seguinte 
forma: será utilizado o método indutivo, na medida em que serão observadas as novas 
entidades familiares, com o intuito de formar uma opinião a respeito da legalidade do poliamor, 
demostrando os vários adeptos do novo tipo de família e falta de legislação. A pesquisa 
bibliográfica será essencial, considerando que fornece um estudo teórico, embasamento legal 
na constituição e em jurisprudências recentes, princípios constitucionais e do direito de 
família. Resultados: O poliamor é tipo de relacionamento na onde se forma uma família 
composta por três ou mais pessoas, que se relacionam afetivamente e sexualmente, vivendo 
em uma forma de união estável. Sendo os princípios constitucionais que protegem estas 
família, o primeiro deles sendo o da princípio da dignidade da pessoa humana previsto na 
Constituição Federal em seu Art.1º inciso III; princípio da liberdade nas relações de família 
previsto no artigo 3º, inciso I da CF/88; princípio da igualdade e respeito às diferenças art. 5º, 
inciso I da Constituição Federal; princípio da solidariedade família com previsão legal no art. 3º, 
inciso I da Constituição e também podemos citar o princípio da pluralidade das formas de 
família e da afetividade. Conclusão: As famílias formadas por união estável poliafetivas não 
estão conseguindo ter seus direitos resguardados, sendo considerado uma injustiça para este 
novo modelo familiar. Visto que, frente aos princípios constitucionais do direito de família, a 
nova modalidade é legal, não há motivo justificável para não reconhecer a legalidade das 
uniões poliafetivas, pois assim como qualquer outro tipo de família que vive de forma 
monogâmica também tem direito e deveria poder se legalização. 
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POLIMORFISMOS GÊNICOS ASSOCIADOS À SUSCEPTIBILIDADE A DOENÇAS 
GÁSTRICAS CAUSADAS POR HELICOBACTER PYLORI 

KARINY BRITO MONTALVÃO, LUCAS LUIZ DE LIMA SILVA, ANTONIO MARCIO TEODORO 
CORDEIRO SILVA, XISTO SENA PASSOS, MÔNICA SANTIAGO BARBOSA  
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Introdução: O Helicobacter pylori é uma bactéria gram negativa, microaerófila, espiralada e 
polimórfica, que tem a capacidade de colonizar e infectar a mucosa gástrica de humanos. 
Características do hospedeiro, como polimorfismos gênicos em citocinas, podem aumentar o 
risco de desenvolvimento de algumas doenças gástricas provocadas pela infecção por 
Helicobacter pylori. Objetivo: Relatar e discutir os polimorfismos associados ao aumento do 
risco do desenvolvimento de patologias gástricas provocadas pela infecção por Helicobacter 
pylori. Método: O presente estudo é uma revisão sistemática da literatura, onde foram 
pesquisados artigos científicos relacionados ao tema abordado, nas bases de dados: PubMed 
e SciELO. Os descritores utilizados foram: ¿polimorfismo gênico¿ e ¿Helicobacter pylori¿. Os 
artigos obtidos e incluído no estudo foram publicados entre 2014 e 2018. Resultados: O 
Helicobacter pylori induz a inflamação do estômago por meio da produção de enzimas tóxicas 
e indução de citosinas pró-inflamatórias. No hospedeiro, IL-8 é um gene importante para o 
desenvolvimento da infecção por H. pylori, e pacientes com os genótipos TA e AA de IL-8-251 
apresentam maior susceptibilidade à infecção. Há indícios de que outros polimorfismos 
gênicos, em IL-8 e IL-1, estejam envolvidos no desenvolvimento de gastrite crônica. Há relatos 
de que o polimorfismo IL8-251(TA) aumenta o risco de gastrite, e IL1B-31(TT) e IL8-251(TT) 
são protetores contra a gastrite. Adicionalmente, polimorfismos nos genes da IL-10, como os 
IL-10-819 e IL-10-1082, estão relacionados ao risco aumentado para lesões malignas e câncer 
gástrico. Conclusão: Os polimorfismos genéticos podem influenciar o curso da infecção e a 
gravidade das doenças induzidas por Helicobacter pylori. Os polimorfismos nos genes IL-1 e 
IL-8 podem atuar como fatores de proteção ou de risco à infecção por Helicobacter pylori e o 
desenvolvimento de gastrite crônica. Os polimorfismos nos genes IL-8 e IL-10 estão 
relacionados ao risco de desenvolvimento de cânceres gástricos. Portanto, são genes 
importantes no contexto das doenças gástricas associadas ao Helicobacter pylori. 
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POPULAÇÃO TRANSGÊNERO E O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE: UMA REVISÃO 
DE LITERATURA 

MARIA LAIZA GOMES DE CASTRO, KÉZIA FERNANDA MARTINS CAVALLINI, XISTO SENA 
PASSOS  
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Introdução: As situações de discriminação e preconceito ocorrem em maior proporção à 
população LGBT, sendo praticadas no convívio familiar, escolar, social e inclusive por 
profissionais dos serviços de saúde. Essa problemática colabora com as dificuldades no 
acesso à educação e a empregabilidade e impacta diretamente no crescimento educacional e 
econômico dessa população. Objetivo: O objetivo deste, foi revisar por meio da literatura as 
disparidades encontradas por pessoas transexuais no acesso aos serviços de 
saúde. Método: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Definiram-se como fontes de 
busca as bases de dados eletrônicas, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde/Latin American and Caribbean Health Sciences (LILACS), Sistema de Análise e 
Recuperação de Literatura Médica online/Medical Literature Analysis and Retrieval System 
online (MedLine) incluídas no site da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e do National Center for 
Biotecnology Information (NCBI) a base de dados PubMed. Para a seleção dos estudos desta 
revisão integrativa, foram incluídos somente os artigos originais e completos, nos idiomas 
português e inglês, publicados nos últimos 5 anos (de 2014 a 2018). Resultados: As buscas 
de artigos nas bases de dados incluídas na Biblioteca Virtual da Saúde- BVS (Lilacs e Medline) 
enunciaram um total de 21 resultados, pela Pubmed, a busca de artigos resultou em 168 
estudos. Após a utilização de filtros (artigos completos, dos últimos 5 anos, cujos estudos 
tenham sido realizados com humanos, disponíveis nos idiomas inglês e português, consistindo 
em artigos clássicos, estudos clínicos e estudos comparativos) a pesquisa resultou em uma 
amostra de 136 estudos. Após minuciosa leitura dos títulos, resumos e palavras-chave dos 
estudos, com o objetivo de selecionar trabalhos que relacionavam-se ao tema da revisão, a 
amostra final resultou em 14 artigos selecionados para o estudo. Conclusão: A população 
transgênero é vítima constante de violência e está marginalizada pela sociedade demandando 
assim, cuidados específicos saúde. Apesar da garantia de direitos à saúde e políticas públicas 
específicas à população transexual, a dificuldade de acesso aos serviços de saúde é relato 
frequente por parte de pessoas transexuais. Essa problemática contribui com a manutenção da 
prática das iniquidades em saúde, prática essa que deve ser combatida por meio de ações 
multisetoriais. 

Palavras-chave: pessoas transgênero, serviços de saúde para pessoas transgênero, 
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POSSIBILIDADES DE TRATAMENTOS PARA O VITILIGO: UMA REVISÃO DA 
LITERATURA 

DANIELA DIAS AQUINO, HERMINIO MAURICIO DA R SOBRINHO, ANA ELISA ANDRADE 
MENDONÇA  
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Introdução: O vitiligo é uma doença autoimune, caracterizada pela perda ou inatividade dos 
melanócitos epidérmicos. Acomete aproximadamente 0,5% da população mundial e 
geralmente os sintomas iniciam antes dos 20 anos. A patogênese desta doença é multifatorial. 
Apesar de o vitiligo não apresentar efeitos físicos que prejudiquem a capacidade funcional dos 
pacientes, existem consequências estéticas e psicoemocionais, que acomete mais de 50% dos 
pacientes com vitiligo Objetivo: Abordar os aspectos etiopatogênicos do vitiligo, bem como, 
apresentar as principais opções terapêuticas para a doença, dando enfoque no tratamento 
clínico, estético e cirúrgico. Método: Revisão bibliográfica narrativa, utilizando-se a base de 
dados eletrônica Pubmed (US National Library of Medicine). A busca dos trabalhos foi realizada 
entre janeiro a julho de 2018, em língua portuguesa e inglesa, utilizando-se os seguintes 
Descritores em Ciências da Saúde: vitiligo, cosmetic camuflage and vitiligo, treatment and 
vitiligo, phisiopathology and vitiligo, imunopathology and vitiligo. Foram selecionados trabalhos 
publicados nos últimos 10 anos (2009 a 2018) e que apresentaram conteúdos relacionados aos 
objetivos deste estudo. Foram excluídos da pesquisa os trabalhos publicados antes do ano de 
2009 e aqueles cujos conteúdos não atendiam aos objetivos do presente 
trabalho. Resultados: A etiologia da doença é multifatorial, apresentando uma predisposição 
genética com o envolvimento de múltiplos genes, além de o envolvimento de fatores 
ambientais. Os principais fatores ambientais são alterações hormonais, traumas, estresse 
psicológico e puberdade. O tratamento tem o objetivo de limitar a progressão da doença, 
promover a repigmentação das áreas afetadas e prevenir recidivas. O tratamento pode ser 
clínico, estético ou cirúrgico. Os medicamentos tópicos, os sistêmicos e a fototerapia 
constituem tratamentos clínicos eficazes. O tratamento estético é representado pela 
camuflagem cosmética. O tratamento cirúrgico é indicado para aqueles que apresentam 
doença estável não responsiva a tratamento clínico. Conclusão: O tratamento visa controlar o 
processo inflamatório/autoimune e estimular a repigmentação. Em geral é prolongado, razão 
pela qual sempre se deve avaliar individualmente o paciente e considerar os riscos e benefícios 
de cada opção terapêutica, minimizando seus os efeitos colaterais. É importante conscientizar 
os clínicos sobre a capacidade da doença de afetar o psicológico e qualidade de vida dos 
pacientes, além de conhecer inovações terapêuticas a fim de melhorar a prática clínica e a 
qualidade 
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POTENCIAL ANTIMICROBIANO DE PLANTAS DO CERRADO BRASILEIRO COM AÇÃO 
ANTI-HELICOBACTER PYLORI. 

JAQUELINE CORREIA PONTES, MÔNICA SANTIAGO BARBOSA, LUCAS LUIZ DE LIMA 
SILVA, LILIAN CARLA CARNEIRO, SILVANA BARBOSA SANTIAGO  
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Introdução: Helicobacter pylori é uma bactéria que infecta mais de 50% da população mundial, 
acarretando o desenvolvimento de diversas patologias gástricas. A resistência da H. pylori aos 
antibióticos vem apresentando diminuição de sua eficácia, o que justifica o desenvolvimento de 
alternativas antimicrobianas com produtos naturais. O cerrado é o segundo maior bioma do 
Brasil e abrigam 12 mil espécies de plantas nativas catalogadas, das quais 220 espécies têm o 
uso medicinal. Objetivo: Realizar um levantamento bibliográfico das espécies de plantas do 
cerrado brasileiro com ação antimicrobiana em H. pylori. Método: Trata-se de uma revisão 
narrativa da literatura realizada nas bases de dados da PUBMED, Cochrane Library, BVS, 
LILACS, SciELO, CAPES e Google acadêmico entre os anos de 2008 e 2018. Os termos de 
busca foram: ¿Helicobacter pylori and phytotherapy and cerrado¿; ¿anti-Helicobacter pylori and 
cerrado¿; ¿Helicobacter pylori and herbal medicine and cerrado¿. Quarenta publicações foram 
encontradas, e após a exclusão de duplicados e não pertinentes ao tema resultou na seleção 
de 12 publicações, sendo 6 artigos e 6 dissertações do banco de teses da 
CAPES. Resultados: Foram encontrados 17 espécies, pertencentes a 13 famílias de plantas 
do cerrado com atividade antibacteriana em H. pylori.A ausência de toxicidade foi evidenciada 
no estudo ¿in vivo¿ em oito das trezes publicações . Na abordagem fitoquímica preliminar 
realizada, destaca-se a presença de ácidos fenólicos, flavonoides, proantocianidinas 
oligométricas, alcaloides, acilglicoflavonóides, taninos, saponinas, ácido elágico, triterpenos, 
piroxantona, cromanonas, xantonas, cumarinas, quinomatídeos, dipertenos, sesquiterpenos e 
ácido gálico, polifenois e monoterpenos. É preciso destacar que das treze famílias de plantas 
do cerrado brasileiro encontradas nesta pesquisa, seis apresentaram os flavonoides como 
princípio ativo. Conclusão: Concluímos que o bioma cerrado apresenta uma vasta 
possibilidade terapêutica e revela a necessidade de futuras investigações no intuito de expandir 
e aprimorar o arsenal terapêutico no combate a infecção pela H. pylori. Faz-se necessário 
novos ensaios, com a finalidade de caracterizar os princípios bioativos responsáveis pela 
atividade antimicrobiana em H. pylori. Paralelamente ao isolamento dessas plantas, seria 
importante ainda avaliar o uso dos extratos em diferentes estágios da infecção. 
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PREVALÊNCIA DE CASOS CONFIRMADOS DE LEPTOSPIROSE NO ESTADO DE GOIÁS 
DE 2010-2017 

SARAH RIBEIRO DE OLIVEIRA, HANSTTER HALLISON ALVES REZENDE, KAREN RIBEIRO 
DE OLIVEIRA, MURILO BARROS SILVEIRA, ALDENIRA MATIAS DE MOURA  
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Introdução: A leptospirose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria do gênero 
Leptospira presente na urina de ratos e outros animais, transmitida ao homem principalmente 
nas enchentes. Apresenta elevada incidência em determinadas áreas, alto custo hospitalar e 
perdas de dias de trabalho, além do risco de letalidade, que pode chegar a 40% nos casos 
mais graves.Sua ocorrência está relacionada às precárias condições de infraestrutura sanitária 
e alta infestação de roedores infectados. Objetivo: O objetivo do presente estudo é descrever 
os casos confirmados de leptospirose no estado de Goiás no período de 2010 a 
2017. Método: Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, realizado a partir do banco de 
dados pesquisados no Departamento de Informática do SUS (Data SUS), relacionados ao 
estado de Goiás, através dos casos confirmados de leptospirose no período de 2010 a 2017. 
Os dados coletados foram analisados e apresentados na forma de frequência 
absoluta. Resultados: No período de 2010 a 2017 foram confirmados 174 casos de 
leptospirose em Goiás. A principal faixa etária foi de 20-39 anos com 89 casos, seguidos de 40-
59 anos com 50 casos. A maioria dos casos eram do sexo masculino em 125 casos, estudos 
mostram que a maior prevalência dos casos de leptospirose ocorre em pacientes do sexo 
masculino, devido ao fato de trabalharem em serviço braçal, com maior probabilidade de entrar 
em contato em ambientes infectados. Os casos do sexo feminino, 7 eram gestantes, 
representando risco para aborto. A escolaridade foi em torno 7 anos de estudo, advindos da 
zona urbana com 131 casos, e os demais de zona rural. A confirmação dos casos utilizou-se o 
critério clínico-laboratorial e clínico-epidemiológico. Conclusão: No período de 8 anos é visto 
que a prevalência de leptospirose no estado de Goiás, é relativamente alta. Surge a 
necessidade de maior monitoramento dos casos e prevenção de novos casos, fora o 
diagnóstico diferencial devido que a doença apresenta sintomatologia semelhante a outras 
doenças, conferindo uma subnotificação dos casos. 
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PREVALÊNCIA DE LESÕES MUSCULOESQUELÉTICAS REFERIDAS EM JOGADORES DE 
VOLEIBOL DA UNIVERSO GOIÂNIA 

BRENDA NASCIMENTO DA SILVA, PATRICIA LEITE ALVARES SILVA, FERNANDA ALVES 
MACHADO , THAYNARA GONÇALVES DA SILVA, YANKA MARTINS DA SILVA  
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Introdução: O voleibol foi originado em Massachusetts nos Estados Unidos em 1845 por 
Willian Morgan, no qual era diretor de educação física. Assim, tinha como foco um esporte 
onde os jogadores tivessem contato físico durante todo o jogo. Por outro lado, no Brasil o 
voleibol teve seu destaque em 1982 após a vitória no Mundial ocorrido no Rio de Janeiro. 
Então, requer uma excelente realização de seus princípios e atributos físicos dos jogadores 
sendo essencial para uma boa performance (MATTHELESEN, 1993). Objetivo: O objetivo 
deste estudo foi avaliar a prevalência e características de lesões musculoesqueléticas referidas 
em praticantes de voleibol da UNIVERSO. Método: Trata-se de um estudo descritivo e 
transversal, cujo a coleta foi realizada nos meses de setembro e outubro de 2017. A pesquisa 
foi realizada com atletas do time feminino e masculino de voleibol da Universidade Salgado De 
Oliveira (UNIVERSO) Campus Goiânia. O time masculino é composto por 11 atletas e o 
feminino também tem 11 jogadoras. Foram incluídos no estudo: homens e mulheres 
praticantes de voleibol do time da UNIVERSO, com idade igual ou superior a 18 anos, que 
estivessem treinando no momento da pesquisa e que concordaram em participar assinando o 
termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Resultados: A amostra final foi constituída 
por 16 jogadores, 64,3% (10) do sexo masculino e (6) 35,7 % feminino. A média de idade 
encontrada foi de 27,21% (dp ± 6,86), o IMC foi de 22,76% (dp ± 2,15). Dos jogadores 
entrevistados 14 (87,5%) apresentaram lesões durante a prática do voleibol em algum 
momento de sua vida. Em relação ao tipo de lesão 57,1% dos jogadores sofreram entorse e 
28,6% destes tiveram fratura. Em relação à localização anatômica 42,9% dos jogadores foram 
em tornozelo e ombro. No mecanismo de lesão 50% dos jogadores foram durante o bloqueio. 
Sobre a natureza da lesão 64,3% dos jogadores tiveram lesão durante o jogo em treino. 57,1% 
desses tiveram gravidade de lesão moderada e 71,4% tiveram retorno das atividades 
assintomáticas. Conclusão: A prevalência de lesão musculoesquelética referidas em 
jogadores de voleibol no momento da coleta foi de 87,5%. Portanto, para prevenir ou diminuir 
os riscos de lesões, estudos ressaltam que a flexibilidade e o controle muscular são 
fundamentais para o treinamento do voleibol. Sendo assim, a fisioterapia tem como finalidade 
tratar os jogadores com algum quadro patológico e recuperar a funcionalidade acometida, além 
disso, atuar de forma preventiva durante os treinos. 
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PREVALÊNCIA DOS SUBTIPOS DO VÍRUS INFLUENZA CAUSADORES DE CASOS DE 
SÍNDROME GRIPAL NO ESTADO DE GOIÁS NO PERÍODO DE 2015 A 2017 

MURILO BARROS SILVEIRA, HANSTTER HALLISON ALVES REZENDE, ALDENIRA MATIAS 
DE MOURA, SARAH RIBEIRO DE OLIVEIRA, KAREN RIBEIRO DE OLIVEIRA  
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Introdução: As infecções respiratórias em geral apresentam aspectos clínicos pouco variável, 
não sendo possível a identificação do agente etiológico considerando apenas os sinais clínicos. 
Os subtipos do Vírus Influenza (A, B e C), podem causar um quadro de Síndrome Gripal (SG), 
podendo evoluir rapidamente para a Síndrome Respiratória Aguda Grave, onde o indivíduo 
apresenta a sintomatologia mais grave e que em muitos casos podem levar ao óbito, afetando 
principalmente os extremos das faixas etárias. Objetivo: O objetivo do presente estudo é 
descrever a prevalência dos subtipos do Vírus Influenza causadores de Casos de Síndrome 
Gripal no Estado de Goiás no período de 2015 a 2017. Método: Trata-se de um estudo de tipo 
transversal, desenvolvido a partir da confirmação laboratorial e fichas de identificação individual 
dos casos de Síndrome Gripal (SIVEP-Gripe) do Estado de Goiás,no período de 2015 a 2017. 
O levantamento de dados foi realizado baseado nas variáveis descritas nas fichas do SIVEP-
GRIPE. Para a coleta de dados e a análise estatística utilizou-se o software Epi info 3.5.4. 
Realizou-se o Teste do Qui-quadrado (x²) e os resultados foram descritos através frequências 
absolutas e relativas. Resultados: No período de 2015 a 2017, foram notificados 645 casos de 
SG. A maioria dos casos de SG possuíam idade entre 21-30 anos (20,2%), seguido de 31-40 
anos (17,2%). Ao verificar possível associação entre as faixas etárias dos casos de acordo com 
a vacinação prévia, observou que não foram estatisticamente significante.O perfil 
epidemiológico a maioria dos casos eram do sexo masculino, não gestante, escolaridade maior 
que 8 anos e não vacinados. A principal comorbidade foi doença cardiovascular crônica em 8 
casos. Os principais sinais e sintomas observados foram febre, tosse e dor de garganta. O 
diagnóstico etiológico observou-se os subtipos de influenza: Influenza A/H3N2 (37,5%), 
Influenza B (31,9%), Influenza A/H1N1pdm09 (15,9%). Conclusão: A vigilância laboratorial e 
epidemiológica dos casos de SG é uma importante ferramenta para a saúde pública e se 
tornou o fator fundamental para a prevenção, contenção, vigilância e manejo terapêutico de 
pacientes. O fato das amostras positivas para Influenza A/H3N2, Influenza B, Influenza A/H1N1 
pdm09 serem provenientes de unidades hospitalares, sugere-se a continuidade das práticas de 
medidas de prevenção, além de ação vacinal. 
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PROMOÇÃO DA PREVENÇÃO DE QUEDAS PARA O PACIENTE HOSPITALIZADO 
BEATRIZ BARBOSA DIAS, LEILA MARCIA PEREIRA DE FARIA, GRACIELLY CHAGAS REIS 

SILVA, ISABELA CRISTINA DA SILVA, THAINÃ MEDEIROS DE SOUZA  
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Introdução: Em 2013 o Ministério da Saúde (MS), por meio da Portaria nº 529 instituiu o 
Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), para as unidades de saúde a 
importância de promoção da segurança do paciente com enfoque na qualificação do cuidado 
em saúde¹. Quedas são os eventos adversos que ocorrem com mais frequências, podendo 
levar a consequências físicas, psicológicas e sociais, além de ocasionar aumento no período 
de internação e dependência da pessoa, elevando os custos 
hospitalares2 Objetivo: Descrever os achados literários que contempla os fatores 
condicionantes para a prevenção de quedas, nos casos de pacientes 
hospitalizados. Método: Trata-se uma revisão narrativa, sendo elencado como critério de 
inclusão os descritores Promoção, Fatores Predisponentes, Cuidados e Quedas, empregando 
booleanos ¿AND, ON¿, mediante o levantamento nas seguintes bases de dados: Scientific 
Electronic Library Onlin (Scielo) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), no idiomas português e 
espanhol, no período de 2013 a 2018. Foram indexados 11 artigos disponíveis na íntegra, 
excluindo teses e dissertações. Resultados: A indexação dos estudos permitiu o entendimento 
da queda como um evento multifatorial que está associado à condição fisiológica do paciente e 
a aspectos relacionados à estrutura física do ambiente hospitalar. Das 11 publicações, todas 
foram unânimes em apontar a necessidade para a prevenção de quedas em pacientes 
hospitalizados. O protocolo de Prevenção de Quedas instituído pelo ministério da Saúde em 
2013 e que contempla: pisos antiderrapantes, mobiliário e iluminação adequada, bem como 
corredores livres de obstáculos para a locomoção segura dos pacientes. Também, a avaliação 
rotineira do risco de queda pela equipe multiprofissional torna-se indispensável para a 
promoção de um ambiente seguro. Conclusão: O panorama das publicações sobre prevenção 
de quedas trouxe este evento como multifatorial. Permitiu refletir que a adoção e o 
desencadeamento de ações preventivas e promotoras de saúde, de forma intersetorial, podem 
ser contributivos para transformações dessa realidade. 
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PSICOLOGIA E O ESTUDO DO SUICÍDIO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 
DANIELLY MACHADO ALVES ARAÚJO, DANIELA SACRAMENTO ZANINI, LETÍCIA DE 

AZAMBUJA FREITAS, GUILHERME FERREIRA DE ABREU, LUDMILLA CARLA DA SILVA 
BORGES  
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Introdução: O suicídio é caracterizado como um problema de saúde pública em expansão. A 
psicologia é uma área que muito pode contribuir para a ampliação do conhecimento deste 
fenômeno, possibilitando a investigação de fatores de risco e proteção. Entretanto, é 
imprescindível que saibamos qual o atual panorama da psicologia a esse respeito, a fim de 
aprimorar e redirecionar a produção científica. Objetivo: Este artigo tem como objetivo avaliar 
a produção científica, no escopo da psicologia, sobre a temática do suicídio, no período entre 
2007-2017. Método: Utilizaram-se as bases de dados: Capes, Lilacs, Scielo, Index Psi e 
Pepsic. Os descritores de busca foram ¿Psicologia¿ AND ¿Suicídio¿ e os critérios de inclusão 
adotados foram: ser escrito em português do Brasil, pertencer à área da psicologia (com no 
mínimo um autor com formação nesta área ou artigo publicado em revistas de psicologia) e ter 
o suicídio como tema central do artigo (incluindo-se somente os artigos que tivessem a palavra 
¿suicida¿ ou ¿suicídio¿ no título ou em suas palavras-chave). O único critério de exclusão 
adotado foi o referente a artigos duplicados nas bases de dados. Resultados: A amostra final 
constituiu-se em 95 artigos. Na amostra pesquisada prevaleceu o Qualis A2, o que indica boa 
qualidade do conhecimento produzido no período pesquisado. Entretanto, observou-se que os 
artigos focam em fatores de risco do suicídio, em detrimento do estudo de fatores de proteção 
(prevenção). Além disso, notou-se que há mais frequência de metodologias não empíricas, 
dificultando o avanço da suicidologia no campo de avaliação de metodologias de prevenção e 
promoção de saúde mental. Conclusão: Conclui-se que a psicologia tem produzido artigos de 
qualidade acerca do suicídio. Carecendo ainda de investigações que identifiquem fatores de 
proteção e que desenvolvam métodos preventivos e promovedores de bem estar e qualidade 
de vida. A Psicologia Positiva pode fornecer aparato teórico e prático, contribuindo para o 
avanço do conhecimento e auxiliando para a preservação da vida e saúde humanas. 
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PSICOLOGIA ESCOLAR E AS VERDADES NO CAMPO DE ATUAÇÃO: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

MAURI DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR, JULIANA SANTOS DE SOUZA HANNUM, RAFAELA 
TAVEIRA GARCIA  
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Introdução: Introdução: Os acadêmicos de psicologia da Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás ao entrar em contato com o estágio na área escolar tem a oportunidade de ir a campo 
para vivenciar a realidade que existe nesse âmbito, podendo assim correlacionar com as 
teorias expostas durante até o momento de sua formação. Objetivo: Objetivo: Interligar o 
conteúdo teórico explorado em sala de aula com a prática em campo em uma instituição de 
ensino de nível médio. Método: Método: Foi utilizado de visitas técnicas na instituição de 
ensino para que os acadêmicos pudessem realizar entrevistas, observações e intervenção 
visando sempre buscar a realidade e demanda daquele contexto. Resultados: Resultados: As 
observações e intervenção nos mostraram o quanto à área de psicologia escolar é necessário 
para todos os níveis de uma instituição de ensino, tanto na área organizacional como no 
desenvolvimento e rendimento de alunos e funcionários. Conclusão: Conclusão: O colégio 
onde foi realizado o estágio necessitava de um atendimento sociocultural em diversos 
aspectos, trazendo uma demanda emergente do psicólogo escolar atuando juntamente com o 
corpo docente na instituição, demonstrando assim a importância e a falta que faz de 
profissionais atuando nessa área. 
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PSICOLOGIA ESCOLAR: UMA INTERVENÇÃO SOBRE O BULLYING 
LARISSA FRAGA DE CARVALHO, JULIANA SANTOS DE SOUZA HANNUM, YANA NUNES, 

MAÍSA BRAUDES RODRIGUES, POLYANA DE SOUZA BASTOS  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O presente trabalho abordou a temática Bullying no contexto escolar, os seus 
intervenientes e possíveis propostas de intervenção. O objetivo do estudo foi à dinâmica-
intervenção ¿Joga fora no lixo¿ proposta por Só (2010), na turma de 7ª ano de uma Escola 
Pública no Município de Goiânia como resposta possível a essa demanda escolar. Os 
resultados da ação com os alunos do 7ª ano foram significativos e possíveis para demonstrar à 
atuação do psicólogo frente às demandas emergentes neste contexto. Objetivo: A intervenção 
visou sensibilizar os alunos do 7ª ano à convivência harmônica no ambiente escolar e social 
em detrimento dos atos de violência física e/ou psicológica que apresentavam no contexto 
escolar. Método: Foram realizadas observações em uma Escola Pública de Goiânia e notou-se 
que a discussão sobre a temática ¿bullying¿ era necessária nas turmas de 7ª ano. Escolheu-se 
a dinâmica-intervenção ¿Joga fora no lixo¿ proposta por Só (2010), esta foi realizada em 
quatro salas de aula. Critérios: Materiais: Folha de ofício e lápis. Desenvolvimento: os alunos 
escreveram, sem se identificar, suas qualidades e sonhos. Depois entregaram às estagiárias, 
que sem ler, jogaram num cesto de lixo todos os papéis. Aguardou-se reações. Reflexão: 
discutiu-se o problema em jogar fora os papéis, em seguida foi retirado do lixo e lidos 
aleatoriamente. Buscou-se mostrar a violência cometida ao se excluir alguém, pois muitas 
vezes o melhor da pessoa está oculto. Resultados: As turmas foram receptivas e conseguiram 
chegar a uma reflexão sobre exclusão, e em alguns momentos foi necessária uma maior 
intervenção das estagiárias. Os alunos puderam absorver a seriedade de suas ações e 
também ter a liberdade de se expressar quanto ao que acontecia frequentemente onde 
estudam. Através da resposta desses alunos, pode-se notar a necessidade e a importância de 
um profissional que atue frequentemente e dê continuidade aos problemas que possam surgir 
no contexto educativo. Nessa experiência as estagiárias puderam compreender o lugar de 
pertencimento do psicólogo dentro da escola, sendo possível refletir sobre as teorias vistas em 
sala de aula e a importância delas no fazer psicológico da mediação. Conclusão: Através da 
dinâmica os alunos compreenderam que o que se joga no lixo em detrimento de uma diferença 
que fica à mostra pode se tratar de uma infinidade de qualidades. Também muito se apreendeu 
sobre a importância da atuação do psicólogo nesse contexto, bem como suas novas 
possibilidades de mediação levam os alunos e profissionais a experimentarem melhores 
relações sociais. 
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QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES COM CÂNCER DE MAMA. 
GABRIELA ALVES PEREIRA GUEDES, PATRICIA LEITE ALVARES SILVA, GIOVANNA 
CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA, GABRIELA TEIXEIRA SOARES , ELLYS BRENDHA 

OLIVEIRA NASCIMENTO  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O câncer vem afetando cada vez mais mulheres ao passar dos anos e alguns 
fatores contribuem diretamente na qualidade de vida. Diante do impacto do tratamento as 
mulheres necessitam de informações e orientações sobre as consequências dos tratamentos, e 
sobre a nova condição de vida e de suporte psicológico. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi 
avaliar o nível qualidade de vida de mulheres com câncer de mama e associar a qualidade de 
vida com os dados sociodemográficos. Método: Trata-se um estudo transversal e exploratório. 
A amostra foi composta por 30 mulheres de uma Associação de pacientes que foram 
diagnosticadas com Câncer de mama, em qualquer fase do tratamento ou pós-tratamento 
utilizando o questionário QLQ-C30. Resultados: De acordo com os resultados do QLQ-C30 a 
função emocional foi a mais predominante, seguido pela escala de sintomas em quem a 
insônia e a dor foram os mais predominantes. De acordo com os resultados da comparação da 
qualidade de vida (QV) entre os dados sociodemográficos do grupo mulheres viúvas com mais 
de 55 anos apresentaram melhor qualidade de vida significante. Conclusão: A melhoria na 
qualidade de vida das pacientes pode ocorrer na medida em que os efeitos colaterais possam 
ser evitados e na adesão a tratamentos complementares, eficazes que ajudem a auxiliar as 
mulheres que enfrentam o tratamento e a doença. 
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REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DE VAZAMENTOS EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
COM INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO (VRPS) 
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CLAUDINO DE SOUSA  
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Introdução: Atualmente muitas concessionárias de saneamento básico vêm empenhando 
esforços para a redução do volume de perdas dos sistemas de abastecimento. Isto decorre do 
desejo de limitar a perda de receita decorrente das perdas de água. Para tanto, muitas 
pesquisas relacionadas ao tema têm, tradicionalmente, focalizado a quantificação da água 
perdida e a detecção de vazamentos. Para reduzir a pressão nas redes de distribuição de água 
tem sido utilizadas válvulas redutoras de pressão (VRPs) nos SSA. Objetivo: O objetivo da 
pesquisa é avaliar a redução da incidência de vazamentos ocorridos em Rede de Distribuição 
de Água - RDA em decorrência da instalação de válvulas redutoras de pressão - VRPs em dois 
distritos de distribuição da cidade de Goiânia, como forma de redução de vazamentos nas 
tubulações. Método: A pesquisa foi desenvolvida em três etapas descritas a seguir. Na etapa 
número um foram identificados os setores em Goiânia onde as VRPs foram instaladas. Para 
isto os pesquisadores contaram com os dados coletados nos Distritos Centro e Norte da 
cidade. A etapa dois buscou selecionar e caracterizar os setores onde as VRPs foram 
instaladas procurando identificar os padrões de pressão antes e após a instalação. Finalmente 
na etapa de número três buscou-se levantar o número de serviços para reparação de 
vazamentos. A incidência de vazamentos foi obtida por meio do Relatório Controle de 
Vazamentos por Bairro (RS382) emitido pelo SIPSAP da concessionária responsável pela 
operação e manutenção das redes de distribuição de água de Goiânia. Resultados: Para 
avaliação da implantação das VRPs foram elaborados dois tipos de gráficos. Um apresenta a 
ocorrência de vazamentos nos dois setores selecionados para pesquisa. No setor Campinas 
após a implantação das VRPs foi constatada a redução de 49,29% de serviços de recuperação 
de vazamentos, enquanto que no Setor Curitiba essa redução ficou em 37,14%. O segundo 
tipo de gráfico apresenta a caracterização dos tipos de vazamentos (ramal de alimentação, kit 
cavalete e rede de distribuição) com seus respectivos percentuais de ocorrências nos dois 
setores. Conclusão: Para os setores estudados comprovou-se maior incidência de 
vazamentos nos cavaletes seguida pelo ramal de alimentação predial. Nas redes de 
distribuição esse número não foi significativo. A eficiência da instalação de VRPs para o 
combate a perdas de água em RDA ficou evidente nesta pesquisa onde observou-se a redução 
ds ocorrências de serviços e registrado pelo SIPSAP. É importante que exista a manutenção 
nos equipamentos para não comprometa o seu desempenho e retorno dos vazamentos. 
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REGULAMENTAÇÃO ESTATAL DE APLICATIVO DE MOBILIDADE URBANA 
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NASCIMENTO ALVES  
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Introdução: A presente obra versa sobre a problematização do Direito contemporâneo e as 
dificuldades do enquadramento legal das inovações tecnologias de mobilidade urbana, 
mormente, o cenário brasileiro encontra-se cercado de novas tecnologias, tais como aplicativos 
de mobilidade urbana, contudo os meios de regulação ainda são incertos. Portanto, este 
trabalho abordará os meios que o Estado poderá regulamentar uma nova atividade tecnológica 
de cunho econômico, através de dogmáticas públicas. Objetivo: Estabelecer se o Estado pode 
regular e dentro dessa conjectura quais os meios que o Estado pode regulamentar uma 
atividade estatal. Método: A pesquisa fará uso de métodos científicos para melhor 
compreensão do tema, graças à metodologia cientifica conseguimos pesquisar utilizando 
métodos de abordagem que conduzem a lógica da investigação, isto posto, aquela ciência 
apresenta o método dedutivo que parte de uma premissa maior para uma menor, ou seja, 
analisa princípios, leis ou teorias consideradas verdadeiras e indiscutíveis, prediz a ocorrência 
de casos particulares e pressupõe que se todas premissas são verdadeiras, a conclusão 
também deve ser verdadeira. O método indutivo parte de um caso concreto para uma questão 
mais ampla e geral, não ocorrendo generalização mediante escolhas a priori das respostas, 
visto que essas devem ser repetidas, geralmente com base na experimentação Resultados: O 
monopólio estatal se apresenta no rol taxativo do artigo 177 da Constituição Federal, nesse 
sentido somente o constituinte originário e reformador poderão alterar os modelos até então 
existentes, pois a regra é a proibição de monopólio, salvo os casos previsto no artigo 
supramencionado. Desta forma, a União somente poderá constituir monopólio acerca de 
transporte marítimo, no que tange ao segmento de transportes que necessariamente são 
trabalhos que exigem muito investimento para gerar a atividade. Conforme explana o artigo 
177, inciso IV da Constituição Federal da República: Art. 177. Constituem monopólio da União: 
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de 
petróleo produzidos no País Conclusão: o intuito inicial do presente feito foi associar o caso 
concreto dos aplicativos de mobilidade urbana com a legislação vigente, descobrindo como 
elas são encaradas aos olhos do Estado, ainda como poderia ser regulamentada sob a ótica 
das inovações tecnológicas. Ao abordar sobre o tema foi imprescindível e indiscutível abordar 
os princípios Constitucionais da Ordem Econômica, em que foi verificado que tais princípios 
são norteadores do ordenamento jurídico, cuja inobservância enseja a invalidade 
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REM KOOLHAAS E A CONDIÇÃO URBANA CONTEMPORÂNEA: GLOBALIZAÇÃO, 
REVOLUÇÃO TÉCNICO-INFORMACIONAL E NEOLIBERALISMO 

SANDRA CATHARINNE P RESENDE  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Esse trabalho aborda as publicações de Rem Koolhaas (RK) com o objetivo de 
identificar sua perspectiva sobre a condição urbana contemporânea, tendo em vista a intensa 
globalização, a revolução técnico-informacional e ampliação do capitalismo, levando a 
profundas mudanças na arquitetura e sua relação com a cidade, possibilitando discutir a 
morfologia urbana. Objetivo: A pesquisa discute a forma urbana, em que a cidade é vista 
como uma compilação de dados a serem sistematizados e vinculados às estratégias projetuais, 
perpassando por diversas escalas: desde a escala edilícia até a escala global. Método: A 
pesquisa concentra-se em discutir os termos empregados sobre a condição urbana 
contemporânea nas publicações de Rem Koolhaas visto que a forma urbana, nestes últimos 
quarenta anos, associa-se a uma trama urbana sob um panorama de intensificação da 
globalização, da revolução técnico-informacional e do neoliberalismo. Fatores estes que 
provocam uma intensa produção arquitetônica a partir dos anos 1990 com profundas 
mudanças na cidade. Em específico, são apresentados os termos que Rem Koolhaas emprega 
para descrever as urbanizações na porção leste do planeta, denominadas contemporary urban 
condition (condição urbana contemporânea), visto suas transformações, cada vez mais velozes 
e intensas. Resultados: Nos últimos vinte anos, tem concentrado suas pesquisas no Golfo do 
Rio Pérola, na China e no Oriente Médio, pontos do planeta em que emergiram cidades 
modernas e ocidentais, numa frenética busca pela inserção na economia global, ou em suas 
palavras, imersas no Regime ¥E$. Novos desígnios tornam-se necessários frente às mutações 
da contemporaneidade que envolvem as transações monetárias e os fluxos informacionais, 
possibilitando novos arranjos espaciais, ainda que globais, reverberam localmente, alterando 
partes das cidades contribuindo para sua fragmentação ou para a renovação de partes 
estrategicamente conectadas a essa dinâmica. Conclusão: Rem Koolhaas busca 
compreender a arquitetura no bojo das reestruturações econômicas afim de apreender e 
buscar alternativas para descrever a condição urbana contemporânea e com isso dissociar-se 
tanto da cidade do futuro quanto da cidade histórica existente, discussões do Movimento 
Moderno e do Pós-Moderno, respectivamente. Novos desígnios estão vinculados ao 
pensamento da contemporaneidade que além da matéria ou da forma urbana propriamente 
dita, tem-se a perspectiva histórico-geográfica. 
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RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NO AMBIENTE ESCOLAR 
ISABEL CRISTINA FERREIRA LIMA, MAIRA BARBERI, HERIDA SAMAYA GONÇALVES DE 

SOUSA  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: A educação ambiental nas escolas é um tema transversal de suma importância 
pois, através deste possibilita construir cidadãos conscientes de suas responsabilidades e 
agregar novo valores, conhecimentos e deveres em prol do meio ambiente. Mas para que o 
aluno tenha de fato uma conscientização é necessário associar a teoria com prática para que 
os alunos possam aprender de forma dinâmica a importância da 
preservação. Objetivo: Desenvolver atividades associadas à preservação e a conservação da 
escola e do ambiente local, que vise contribuir para a construção do senso de responsabilidade 
socioambiental dos estudantes. Método: As atividades foram desenvolvidas na Escola 
Estadual Joaquim Edson De Camargo em Goiânia, entre os meses de março e junho de 2018. 
Foi determinado um grupo focal com 11 alunos do 6ª ano. Formou-se uma roda de conversa 
abordando reflexões sobre a amplitude da relação do ser humano com o ambiente. Foram 
distribuídas aleatoriamente perguntas relacionadas ao tema da proposta, com leitura das 
mesmas, as quais foram respondidas promovendo assim o início do debate. Os temas foram 
relacionados à importância da preservação ambiental, do plantio de arvores e do conhecimento 
dos 3 Rs (reduzir, reciclar e reutilizar), totalizando cinco encontros. Com o auxílio dos alunos 
finalizaram-se as atividades com plantio de arvores na escola. Resultados: A principal 
contribuição deste trabalho diz respeito ao fato dos alunos reconhecerem a relação do ser 
humano com o ambiente em que vivem, repensando a necessidade de um ambiente 
sustentável. Trabalhar com um grupo menor e em um ambiente fora da tradicional sala de aula, 
propiciou maior envolvimento e participação dos estudantes, os quais frequentam uma escola 
integral na qual as atividades de educação não formal são raras ou ausentes e frequentemente 
não abordam temas de cunho ambiental. O desenvolvimento das atividades na forma de rodas 
de conversa possibilitou um ambiente mais flexível evidenciando aos alunos que o ato de errar 
faz parte do ato de aprender. Conclusão: O desenvolvimento das atividades em uma 
abordagem não formal mostrou-se eficiente como ferramenta para desenvolver nos alunos 
reflexões quanto a questões ambientais promovendo novas atitudes e comportamentos. A 
participação dos alunos no plantio de arvores representou uma ação eficiente uma vez que 
promoveu o envolvimento dos mesmos com a mudança das condições do espaço de 
aprendizagem, demonstrando que novos modelos de interação homem meio ambiente são 
possíveis e importantes. 
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RESTO-INGESTA ASSOCIADO À SUSTENTABILIDADE EM UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO 
E NUTRIÇÃO 

THAMIRIS EMANUELLE DO VALE, CLEIA GRAZIELE LIMA DO VALLE CARDOSO, XISTO 
SENA PASSOS  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: As Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs) são unidades com objetivo de 
oferecer refeições saudáveis, adequadas nutricionalmente e seguras do ponto de vista 
higienicossanitário. Um dos fatores a serem observados é o Resto-Ingesta (RI), que analisa o 
consumo alimentar e a aceitação das preparações. As UANs apresentam um desperdício de 
alimentos relevante e além da visão nutricional, um ponto importante é a preocupação com o 
meio ambiente, sendo necessário se preocupar com a sustentabilidade. Objetivo: Este 
trabalho tem como objetivo discutir a necessidade de avaliação do Resto-Ingesta em Unidades 
de Alimentação e Nutrição associando os fatores de controle do RI a estratégias de 
sustentabilidade. Método: Trata-se de uma pesquisa do tipo revisão narrativa da literatura. A 
coleta de dados foi realizada no site Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados 
Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e na Literatura Internacional em Ciências da Saúde 
(Medline); e no site do National Center for Biotecnology Information (NCBI), na base de dados 
PubMed. Foram utilizados artigos publicados entres os anos de 2006 a 2018. Os Descritores 
de Ciências da Saúde (DeCS) escolhidos para a busca de foram restaurantes, desperdício e 
sustentabilidade. Foram realizadas leituras exploratórias, interpretativas e analíticas dos textos, 
extraindo as ideias relacionadas ao tema proposto. Resultados: O desperdício é inevitável nas 
UANs, pois depende dos gostos alimentares, saciedade e falhas na gestão. O nutricionista é 
necessário para atuar no controle do desperdício promovendo treinamento para funcionários, 
atentando à elaboração dos cardápios seguindo as características dos clientes e da 
regionalidade, além de influenciar as escolhas dos clientes por meio da Educação Alimentar e 
Nutricional. Desperdícios trazem malefícios ao meio ambiente e sua redução pode promover 
sustentabilidade e redução de gastos desnecessários. O Resto-Ingesta serve como parâmetro 
para controle do desperdício, tendo como valores aceitáveis 2 a 5% ou 15 a 45g/pessoa e um 
índice de sobra de 3%. No entanto, valores superiores têm sido observados nas 
UANs. Conclusão: De acordo com estudos realizados, avaliar o RI é de extrema importância e 
o papel do nutricionista é fundamental dentro das UANs de maneira direta ou indireta. O 
objetivo não esta apenas em satisfazer o cliente, mas também em uma preocupação com o 
meio ambiente, visto que, os resíduos descartados de maneira inadequada causam danos e 
levam a poluição do mesmo. Diminuição do RI significa melhor qualidade de vida no futuro, e, 
para as UANs reduz os custos e aumenta os lucros. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS EM DEMÊNCIAS 
LETÍCIA DE AZAMBUJA FREITAS, SARAH CASSIMIRO MARQUES, LUIZA MACEDO 

FERREIRA  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Os Cuidados Paliativos são necessários quando um paciente não responde mais 
ao tratamento. Portanto procura-se melhorar a qualidade de vida dele e de sua rede de apoio, 
tentando minimizar a dor e proporcionar suporte físico, psicológico, social e espiritual, até a sua 
morte. A demência é um termo que abarca várias doenças que apresentam um declínio 
lentificado nas funções intelectuais e de outras capacidades cognitivas Objetivo: Objetivo geral 
foi elucidar a prática do psicólogo hospitalar nos cuidados paliativos em pessoas com 
demências. Pretendeu-se ainda: explicar como são realizados os cuidados paliativos em 
pessoas com demências e atentar para as necessidades básicas dos 
cuidadores. Método: Foram selecionados os artigos que apareceram na plataforma de 
periódicos do CAPES, com as palavras-chave: "cuidados paliativos" AND demência AND 
psicologia com o total de 12 artigos, "cuidados paliativos" AND Alzheimer AND Parkinson, com 
o resultado de 8 artigos, de 2008 a 2016 e ¿Palliative care¿ AND Demência, com um resultado 
de 4 textos, sendo revisado por pares e de 2016 a 2017. Com um total de 25 periódicos, alguns 
artigos estavam repetidos, indisponíveis para download, sobraram no total 10 artigos para a 
revisão bibliográfica, essas palavras chaves foram procuradas no dia 29 de março de 
2017. Resultados: Sobre os artigos revisados nenhum falou sobre a prática do psicólogo 
hospitalar nos cuidados quaternários, 3 textos abordam as necessidades básicas dos 
cuidadores, 4 artigos foram sobre a prática dos cuidados paliativos, 2 produções foram uma 
revisão histórica do tema, levando em conta seu contexto histórico e sua evolução até os dias 
atuais e 1 artigo sobre métodos de prevenção e intervenções precoces de doenças mentais no 
geral. Foram encontrados nos artigos que as pessoas têm pouco informação sobre cuidados 
paliativos e sobre os direitos da pessoa com demência. Deu-se importância a posição dos 
cuidadores, que geralmente são familiares do enfermo, e que se encontram num 
vulnerabilidade psicológica. Conclusão: Importante notar que os cuidados paliativos vêm aos 
poucos tomando espaço e sendo conhecido, mas ainda faltam muitas pesquisas e conteúdo 
sobre, inclusive sobre a atuação do psicólogo. Essa escassez de conteúdo é justificada por 
toda a história do desenvolver da formação dos médicos e outros profissionais de saúde, que 
travam uma batalha para supostamente vencer a morte, não a reconhecendo como somente 
uma passagem, que pode e deve ser respeitada dentro dos limites de cada paciente. 
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SAÚDE E REMÉDIOS DE ALTO CUSTO: A IGUALDADE DE TRATAMENTO POR 
INTERMÉDIO DO PODER JUDICIÁRIO 

FELIPE AQUINO DOMICIANO, WATILA DE MOURA SOUSA  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme art. 196 da Constituição 
Federal. O direito a saúde é amplo e perfaz desde a medicina preventiva até o fornecimento de 
medicamento de alto custo. Muito se sabe sobre direitos, porém pouco sobre garantias que 
nada mais é como um direito é exercido, no caso a saúde. Objetivo: Apresentar a garantia do 
direito a saúde através do poder judiciário goiano com fornecimento de medicamento de alto 
custo frente à negativa de autoridades competente: secretária municipal/estadual de 
saúde. Método: Trata-se de estudo e interpretação sistemática de normas relativas ao 
processo que visa solicitação de medicamentos de alto custo, intermediado por um advogado 
com pedido de tutela através de pesquisa qualitativa em autos judiciais em trâmite nas varas 
do poder judiciário goiano com aplicação de questionários aos advogados responsáveis. A 
pesquisa foi realizada através do portal online da presidência da república e entrevista com 
advogados no mês de abril de 2018. Resultados: Conforme leciona Humberto Teodoro Junior 
(2017), o processo judicial cível inicia-se com a petição inicial que é a apresentação dos fatos e 
do direito a saúde; sendo necessário anexar documentos como laudos e exames médicos, 
conforme Schulze e Neto (2016). O juiz analisa a petição inicial e despacha: se convincente 
chama a secretária de saúde ao processo e ordena o fornecimento do medicamento sob pena 
de multa; caso contrário apenas chama a secretária de saúde ao processo. Em ambos os 
casos a secretária tem o prazo de quinze dias para oferecer se defender, conforme relata 
Humberto Theodoro (2017), após ocorre audiência de instrução se for pertinente e, por fim, a 
prolação da sentença. Conclusão: Conhecer as garantias que o direito abarca é de suma 
importância, pois esclarecer o procedimento prévio ao paciente pode trazer alívio na espera do 
medicamento e proporcionar acesso democrático à justiça, tendo em vista que ao conhecer o 
procedimento técnico de tramitação o paciente passa a ter igualdade de informação. 
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SAÚDE EMOCIONAL E QUALIDADE DE VIDA DO FAMILIAR DO PACIENTE 
ONCOLÓGICO INFANTIL 

INGRID CRISTINNE SOARES DA COSTA, CYNTHIA MARQUES FERRAZ DA MAIA, LETICIA 
CARMONA COSTA  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O diagnóstico de câncer de uma criança aflige toda a família, afetando de forma 
direta o seu funcionamento. Durante o processo do adoecer a família e a criança passam por 
muitas mudanças as quais precisam se adaptar. Constantes internações, tratamentos 
agressivos, mudança no cotidiano, ambiente hospitalar.sentimento de perca, impotência frente 
ao sofrimento, angustia e principalmente, o medo da morte são fatores que interferem na boa 
qualidade de vida do paciente em questão e família. Objetivo: Esta revisão tem por objetivo 
compreender o funcionamento familiar diante do câncer infantil, demonstrando a importância 
da saúde mental familiar durante todo o processo de diagnóstico, tratamento, recuperação, 
cura ou óbito Método: Esta revisão é de cunho descritivo, transversal, com enfoque de 
pesquisa bibliográfica, com base de pesquisa, as plataformas Scielo, PePSIC e Lilacs com os 
descritores: Psico-oncologia; família; oncologia infantil e qualidade de vida . Sendo utilizado 
artigos em português que abrangessem o tema escolhido, sendo excluídos aqueles que não 
abordavam o olhar integral da criança, visto que a família a constitui. Resultados: Atualmente, 
o conceito de sistema familiar se configura de forma diferente de alguns anos atrás, sendo 
definida não somente por laços sanguíneos, mas como relações existentes dentro deste 
sistema. Visto, que o indivíduo é membro do sistema familiar, é necessária uma compreensão 
integral deste sujeito, sugerindo que a família seja assistida dentro do plano terapêutico. 
Poucos estudos apontam a família como instrumento de intervenção no tratamento e assim, 
nota-se a importância de discutir sobre o assunto, ter a família como peça chave no processo 
sendo está fundamental na identidade do indivíduo adoecido. Quando a família é acolhida, a 
criança se sente mais segura, diminuindo a culpa e angustia que a hospitalização e a doença 
causam. Conclusão: Conclui-se, então, que a família tem um papel protetor na vida de seus 
membros e ampará-la, diante este momento de vulnerabilidade, é essencial para se obter bons 
resultados no tratamento. Atualmente, de acordo o INCA, cerca de 80% dos casos de câncer 
infantil são curados. Estar em um ambiente protetor e estável é uma das principais formas de 
enfrentamento, sendo assim é de extrema importância oferecer acolhimento, atenção e 
cuidado a todos envolvidos. 
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SER DIFERENTE NÃO É UM PROBLEMA: OS PARADIGMAS DA PSICOFOBIA 
INGRID CRISTINNE SOARES DA COSTA, TALITA BRAGA, BEATRIZ NOGUEIRA PORTO, 

ANA CARLA MARTINS RODRIGUES  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Psicofobia é um termo utilizado para designar atitudes preconceituosas contra 
portadores de transtornos mentais. Pacientes psiquiátricos, muitas vezes são vistos como 
incapazes de realizar atividades e interações sociais, passando por inúmeros preconceitos. 
Segundo a OMS, cerca de 25% dos brasileiros portavam algum tipo de transtorno. Diante disto, 
a saúde mental, tem sido foco devido a essas grandes porcentagens, muitas vezes resultantes 
do estilo de vida atual da sociedade. Objetivo: Objetiva-se verificar os estigmas existentes 
sobre pacientes com doenças mentais,identificando os atos de violência mais frequentes e 
suscitar debates em torno de sua redução, afim de oferecer uma qualidade de vida melhor a 
esses pacientes. Método: Constitui-se a pesquisa sobre o viés da revisão bibliográfica, de 
cunho descritivo, transversal, tendo como base de pesquisa as plataformas de pesquisas, 
Scielo e PubMed com artigos em língua portuguesa, publicados entre os anos de 2012 a 2017 
. Resultados: Evidenciou-se que as principais queixas dos pacientes são isolamento e 
violência vivenciada por eles. Essa violência aparece em 5 níveis interpessoais: intrafamiliar e 
ciclo de amizade; Esfera pública; Violência institucional; Violência simbólica e Violência 
estrutural. Em todos os níveis, indivíduos que cometem esse tipo de violência alegam que, os 
doentes e portadores de transtornos se enquadram em critérios de periculosidade e padrões 
éticos fora do comportamento social, sendo considerados anormais. A principal causa desse 
preconceito é a falta de informação, que gera inconformidade, e leva à intolerância e 
desrespeito com o outro que, às vezes pode se comportar diferente. Conclusão: O estigma de 
que indivíduos com transtornos devem ser tratados de forma diferente, deve ser cada vez mais 
discutido e refutado a fim de minimizar a psicofobia. A fim de sanar esse déficit cultural é 
necessário, reconhecimento das políticas públicas para que estas criem estratégias de 
propagar o conhecimento e esclarecer as dúvidas a respeito dos cuidados e demanda de 
portadores de transtornos psiquiátricos. 
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SISTEMAS CONSTRUTIVOS EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) NO BRASIL 
MARILIA SIMAO COSTA, DANIEL DIAS PIMENTEL  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Os estudos de Freitas (2010) tratam da chegada de novos investimentos, 
programas e tecnologias e o impulso que isso deu a construção civil brasileira no que se refere 
a produção e comercialização de habitações populares.E apesar do crescimento significativo, a 
mentalidade conservadora relativa às inovações tecnológicas e a autoconstrução, ainda 
dominam o setor, que responde por quase 80% de todas as construções no país. . (FREITAS, 
p. 1) Objetivo: Estudar e demonstrar as variadas tipologias e tecnologias utilizadas em 
Habitações de Interesse Social no Brasil, desde seu início, na década de 30 até a atualidade. 
Fazer um recorte na cidade de Goiânia, demonstrando como essas habitações estão se 
desenvolvendo aqui e refletir sobre a melhor opção. Método: Esta pesquisa é baseada em 
estudos bibliográficos de cunho exploratório em livros e artigos acadêmicos. Na primeira parte 
deste trabalho aborda-se os diversos tipos de sistemas construtivos aplicados desde o início do 
desenvolvimento das Habitações de Interesse Sociais (HIS) no Brasil e em seguinte expõe o 
que foi executado de mais relevante em Goiás. Resultados: Até a década de 40 houve 
relevante experimentação de insumos e métodos construtivos de maneira racionalizada aliados 
a projetos criativos. Foram executadas habitações desde alvenaria estruturada, provavelmente 
com tijolo cerâmico (Vila Operária Gamboa - Rio de Janeiro, 1932. Gregori Warchavchik e 
Lúcio Costa), até casas cuja as paredes foram utilizados painéis de sanduíche secla, uma 
espécie de papelão (Conjunto Residencial Carmela Dutra, Rio de Janeiro, 1947. Extinta 
Fundação da Casa Popular, Governo Vargas). Atualmente, em Goiás, vemos a predominância 
do concreto armado nas habitações e, embora a cultura esteja inclinada a residência isolada, 
hoje, encontra-se tipologias variadas de HIS, mas sempre uma tipologia por 
conjunto. Conclusão: Nas HIS recentes nota-se a busca por racionalidade, porém com 
projetos semelhantes. Não há preocupação com o perfil do usuário (tipologia) ou com a 
incorporação de outros equipamentos (por ex. escola, creche). Em Goiás, além de conjuntos 
com casas isoladas, há exemplos de edifícios e de casas sobrepostas, também executadas em 
alvenaria estrutural. Interessante seria a experimentação de novos insumos, como o tijolo 
cerâmico visando a economia de etapas (reboco, etc) p investir na qualidade das H 
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SUBDIVISÃO DE INCIDÊNCIAS DO CÂNCER DA CAVIDADE ORAL POR 
MACRORREGIÕES BRASILEIRAS 

WILLIANE VIVIAN DA COSTA MARTINS, JAMILLY CONCEICAO BRITO DIAS, KALLITA 
BRITO DE OLIVEIRA, BEATRIZ BARBOSA DIAS  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Com destaque em tumores de cabeça e pescoço, o Câncer da Cavidade Oral 
tornou-se um relevante problema de Saúde Pública ao ter em suas características, diagnóstico 
tardio, expressiva incidência e altas taxas de mortalidade, principalmente em países em 
desenvolvimentos, como é o Brasil. De acordo com dados da Revista Brasileira de 
Epidemiologia, dentre os 6,4 milhões de neoplasias diagnosticadas no mundo, cerca de 10% 
estão localizadas na cavidade oral ou lábios, tendo fator principal o 
tabagismo Objetivo: Descrever sobre a estimativa de incidência do câncer de cavidade oral, 
nos anos de 2018-2019, por macrorregiões brasileiras. Método: Trata-se de um estudo 
descritivo, realizado diante da coleta de dados secundários, relatados pelo Instituto Nacional de 
Câncer (INCA). Abarcando-se a estimativa de incidência do Câncer da Cavidade Oral das 
macrorregiões brasileiras atribuídos aos anos de 2018-2019. Por se tratar de dados de domínio 
público, o estudo dispensou a apreciação e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas, 
conforme a Resolução Nº 466/2012. Resultados: Mediante a validação dos dados definidos 
pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), ao aplicar no informativo de tumores não melanoma, 
obteve a estimativa em 2018 o número de casos por macrorregiões do Brasil como 
representativo o câncer da Cavidade Oral. Estima-se que a maior ocorrência de novos casos 
impõe a região Sudeste (7.540/100 mil), seguida do com Sul (2.820/100 mil), Nordeste 
(2.810/100 mil), Centro-Oeste (1.030/100 mil) e ocupando a quinto posição a região Norte 
(500/100 mil). Conclusão: A incidência de câncer de boca cresce a cada ano, esses fatores se 
dão pelo aumento tanto de uso de entorpecentes, drogas ilícitas e lícitas, com foco no cigarro. 
Tal trabalho trouxe com foco o câncer de boca devido ao uso destes. É de suma importância 
que se faça orientação para o uso deste, sendo a equipe multidisciplinar de saúde responsável 
por essa, e que de forma educativa eduque os usuários a importância de interromper, e os 
malefício, e consequências com foco no câncer de boca. 
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TEMPO MÉDIO DE GESTAÇÃO DE ÉGUAS CRIOULAS 
JUAREZ TOMAZI FILHO, MARCELO AZEVEDO DE AZAMBUJA, RODRIGO DORNELES 

TORTORELLA, JOÃO VITOR STRAPAZZON, DIELY MARIA BATTISTELLA  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O início da atividade reprodutiva de uma égua a partir dos três anos, sendo 
consideradas poliéstricas estacionais, fotoperíodo positivo. No Brasil, os meses considerados 
de maior fecundidade são outubro, novembro e dezembro. O período médio de gestação 
equina é de 11 meses, aproximadamente 340 dias. Esse período pode variar entre 320 a 360 
dias. De grande importância manter o escore corporal. Objetivo: O trabalho objetiva estudar o 
tempo médio de gestação de 137 éguas da raça crioula, com diferentes números de partos e 
idade de vida. Método: O estudo foi realizado na Central de Reprodução Três Capões no 
município de Mangueirinha, estado do Paraná, foi avaliado o tempo de 137 gestações de 
éguas da raça crioula, de quatro estações reprodutivas, as quais tinham registros da data de IA 
e parto. Sendo calculado a diferença de dias entre as duas datas. Todas as fêmeas contêm 
registro da raça Crioula, sendo elas com idade variando de 2 a 22 anos, incluindo primíparas e 
multíparas. Os dados foram analisados com auxílio do programa estatístico ASSISTAT 7.7 
Beta. As análises do sexo do neonato e número de gestações foram realizadas pelo teste de T 
de Student, com nível de significância de 5%. Resultados: As éguas Crioulas primípara 
apresentaram um menor tempo de gestação (323,6 ± 8,8 dias), em relação as multíparas 
(329,4 ± 9,6 dias). Portanto, a diferença individual, dentro da mesma raça apresenta 
significativa variação no período gestacional, sendo fator particular da égua sem causar 
prejuízos ao potro. Como média geral, os animais apresentaram (328,8 ± 9,7 dias) de 
gestação. Entre as gestações, 43,8% dos foram de fêmeas e 56,2% de machos. O sexo da cria 
não influenciou no tempo de gestação (p>0,05). A maior concentração de partos ocorreu na 
primavera (57,66%), seguido do inverno (29,93%) e verão (12.41%). Havendo efeito da 
estação do ano (p=0,0020) sobre o tempo de gestação. Conclusão: As éguas Crioulas 
apresentaram gestações com uma média de 328,8 dias, ocorreu uma variação gestacional 
entre 302 a 353 dias, incluindo éguas primíparas e multíparas, com um montante de 21 e 116 
gestações, respectivamente. O grupo das primíparas apresentou menor tempo médio 
gestacional comparado as multíparas, 323,6 dias e 329,4 dias, respectivamente. O sexo do 
potro não altera o tempo de gestação. Já a estação do ano, representou influência no tempo de 
gestação. 
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TRABALHO MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇÃO BÁSICA 
ADRIELLE MACHADO CORREIA, KÉZIA FERNANDA MARTINS CAVALLINI  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: A Atenção Básica é vista como porta de entrada para os sistemas de saúde, uma 
vez que possui um conjunto de ações que visam promover a saúde, prevenir agravos, tratar e 
reabilitar. A adoção da equipe multiprofissional na Assistência Básica reforça um dos princípios 
do SUS, descrito na Lei orgânica 8.080/90, a integralidade. Uma vez que, todos esses 
profissionais conseguem garantir a integralidade de assistência, entendida como conjunto 
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos. Objetivo: O objetivo é conhecer a 
importância do trabalho de uma equipe multiprofissional na Atenção Básica e os seus impactos 
à saúde do paciente. Método: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura de aspecto 
qualitativo. A coleta de dados foi realizada na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde 
(BVS), Scientific Eletronic Library Online (SciELO), PubMed, legislação e portarias do Ministério 
da Saúde, e em artigos científicos publicados no período de 2010 a 2018. Inicialmente foi feita 
uma primeira seleção utilizando critérios de inclusão e exclusão estabelecidos, após a leitura 
dos títulos e resumos e por último outra leitura bem detalhada dos artigos escolhidos, 
observando as contribuições da equipe multiprofissional na Atenção Básica para a melhoria da 
condição de saúde dos pacientes e da população. Resultados: A pesquisa foi composta por 
15 artigos que demonstraram que a Estratégia de Saúde da Família surgiu como estratégia 
inovadora no modelo sanitarista e presume o trabalho multiprofissional. As equipes 
multiprofissionais da ESF focam no trabalho em equipe e proporciona a comunidade um 
atendimento integral por meio da inter-relação entre os profissionais. As equipes 
multiprofissionais consideram - se um dos principais instrumentos de intervenção, suas ações e 
práticas são desenvolvidos de modo complementar melhorando a qualidade da 
assistência. Conclusão: O trabalho multiprofissional é capaz de alcançar fatores internos e 
externos que influenciam no processo saúde - doença e garantir ao indivíduo e a sociedade 
atendimento holístico e resolutivo. É preciso que invista cada vez mais em métodos para 
resolver os problemas que dificultam o processo de trabalho das equipes para que assim elas 
tenham condições favoráveis para exercerem seus papéis. As equipes conhecem as famílias 
do território onde dominam, identificam os problemas de saúde e situações 

Palavras-chave: Estratégia de Saúde da Família, Equipe de assistência ao paciente, Atenção 
primária a saúde 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 679 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

TRATAMENTO DE FERIDAS COM CURATIVO À VÁCUO - REVISÃO NARRATIVA 
KATE WINSLET SIQUEIRA DOS SANTOS, LORENA APARECIDA DE O A MARQUES, SARA 

RIBEIRO VILLAÇA, DÉBORA JULIANA DOS SANTOS, LARISSA SILVA MAGALHAES  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O curativo a vácuo é composto por biofilme, espuma estéril e dreno de sucção, 
para tanto a espuma é introduzida na ferida com uma cânula para drenagem, e fixada pelo 
biofilme, concomitantemente o dreno é ligado a uma fonte de vácuo, aspirando para 
reservatório¹. Sua ação tem como princípio a eliminação do exsudato, sendo indicado para 
feridas com baixa resposta de tratamento, e contra indicado para feridas malignas². Atribuindo 
ao paciente à redução da inflamação, dor e odores desagradáveis³. Objetivo: Identificar as 
vantagens no tratamento de feridas utilizando o curativo à vácuo, disponíveis na 
literatura. Método: Trata-se de uma revisão narrativa da literatura. O material da pesquisa 
abrange os artigos científicos disponíveis em bases de dados como PUBMED com filtros 
"clinical trial", "full text", "five years" e "humans", sendo o idioma em inglês, com a data de 
publicação desde 2013, cujo descritor utilizado foi "vacum dressing". Como critérios de 
exclusão teses e dissertações. Resultados: Foram encontrados 13 artigos científicos, de 
acordo com os critérios de inclusão. As publicações revelaram que não houve vantagem do 
curativo a vácuo no tratamento de fratura exposta e nem no enxerto de pele, ocorrendo mais 
complicações pós-operatórias4,5. Enfatiza ainda, que não foi eficaz para a redução das 
infecções cirúrgicas, e que este método ainda está em estudo, mas que reduz a quantidade de 
abscesso dos tecidos moles6. Evidenciam que o curativo à vácuo alcança uma cicatrização 
mais rápida do que a terapia com alginato, e que com este método, os pacientes realizam o 
autocuidado sem intercorrências7. As evidencias científicas trazem que o curativo a vácuo tem 
menor permanência e com menos necessidades de cuidados médicos6,7. Conclusão: Diante 
do exposto, as evidencias relacionadas com a realização do curativo a vácuo necessitam de 
maior investimento em pesquisas sobre o assunto, buscando despertar nos profissionais da 
área da saúde melhor compreensão sobre os benefícios da sua utilização nas feridas dos 
indivíduos, aliando assim, o conhecimento científico com a prática. 
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TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE ACOMETIDO POR ACIDENTE 
VASCULAR CEREBRAL: RELATO DE CASO 

GABRIELLA ARAUJO, FRANCISCO JÚNIOR, LUCAS GONTIJO OLIVEIRA , THIAGO 
ARAUJO DA CONCEIÇÃO ALVES  
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Introdução: O acidente vascular cerebral (AVC) pode ser definido como um evento 
caracterizado por um súbito comprometimento cerebral, provocado por uma variedade de 
alterações histopatológicas envolvendo um ou vários vasos sanguíneos responsáveis pela 
irrigação ou drenagem encefálica e classificados na forma de hemorrágico ou isquêmico, cuja 
sintomatologia dura mais de 24 horas ou quando a duração dos sintomas for menor que esse 
período e haja imagem radiológica compatível com lesão tecidual. Objetivo: Relatar a melhora 
funcional e motora de um paciente em atendimento fisioterapêutico para tratamento de 
sequelas após AVC. Método: Relato de caso de um paciente em atendimento na Clínica 
Escola da Universo por estagiária do curso de graduação de Fisioterapia. Paciente H.B.S. 74 
anos, sexo feminino, aposentada, casada, hipertensiva, com diagnóstico clínico de 
AVC. Resultados: Após oito sessões houve melhora da coordenação motora grossa e fina, 
execução da marcha e alcance funcional, o equilíbrio pode ser restabelecido através de 
atividades de propriocepção que acarretaram em melhora da marcha. Conclusão: Podemos 
destacar a melhora da paciente devido a correta aplicação das técnicas fisioterapêuticas 
acompanhadas de conhecimento sobre as mesmas, levando a melhora significativa 
principalmente no equilíbrio que causava alterações na marcha da paciente. 
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TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PÓS-OPERATÓRIO DE LESÃO DE MENISCO: 
RELATO DE CASO 

WESLEY OTÁVIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, LORENA SOUZA SILVA , KESSYA 
NAYANNE DA SILVA GONÇALVES, CLEIDIANY SILVA  
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Introdução: Os meniscos do joelho apresentam uma função de absorção e distribuição de 
carga muito importante. São estruturas anatômicas expostas aos traumas e ao envelhecimento 
como todas as estruturas que compõem uma articulação. Atuam na proteção de superfícies 
articulares opostas, como elementos de transmissão de carga e de absorção de energia de 
impacto, contribuem para a estabilidade articular durante a flexão e extensão, ajudando a 
prevenir movimentos de rotação e promover estabilidade craniocaudal. Objetivo: Tendo como 
objetivos analise dos resultados obtidos através do tratamento fisioterapêutico em um paciente 
pós-operatório de menisco, mantendo a amplitude de movimento e força muscular, trabalhando 
na diminuição da dor e edema. Método: A metodologia utilizada foi: paciente BSRDS, 38 anos, 
solteiro, residente em Goiânia, promotor de vendas, com pós-operatório de lesão no menisco 
medial direito. Foram realizadas 11 sessões, 2 vezes por semana de 50 minutos cada. A 
conduta adotada foi técnicas de cinesioterapia, incluindo exercícios de fortalecimento 
isométricos e isotônicos, técnicas de mobilizações articulares passivas e ativas, ultrassom (US) 
e exercícios pliométricos. O tratamento aqui descrito foi baseado em publicações referentes a 
pós-operatório de menisco, onde obtiveram resultados positivos através da conduta adotada na 
elaboração do protocolo. Resultados: Na última sessão foi realizado uma reavaliação, para 
comparação e analise dos resultados ao longo do tratamento. Ao finalizar as sessões mostrou 
resultados favoráveis, na manutenção de força muscular e amplitude de movimento, no 
membro inferior esquerdo, e o ganho de força no membro inferior direito passando de grau 4 
para grau 5, e mantendo a amplitude de movimento mas sem dor, e com isso podemos concluir 
que a linha de tratamento aplicada às sessões da mesma foram positivos e conseguiram 
alcançar uma melhora no quadro geral. Alcançando os objetivos funcionais que o paciente 
desejava diminuição do quadro de dor e ganho de força muscular. Conclusão: O estudo 
apresentado mostrou resultados favoráveis no ganho da força e volume muscular, na 
manutenção da amplitude de movimento, na melhora do equilíbrio e da propriocepção e na 
diminuição dos sinais flogísticos. Fatores esses que são priorizados com base no desejo 
funcional do paciente, a diminuição da dor. Tais ganhos foram alcançados mediante a 
aplicação de diferentes métodos trabalhados durante as sessões de fisioterapia. 
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ULTRASSOM PULSADO DE BAIXA INTENSIDADE EM CONSOLIDAÇÃO DE FRATURAS, 
REVISÃO DE LITERATURA. 

IZADORA GONÇALVES SILVA, THIAGO VILELA LEMOS, LARISSA GUIMARÃES RIBEIRO, 
CINTIA DE OLIVEIRA CUNHA, SAMARA EUGÊNIA NASCIMENTO  
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Introdução: As fraturas são consideradas como qualquer tipo de lesão mecânica do tecido 
ósseo, podendo ser de um pequeno trincado ou até o rompimento completo e/ou esmagamento 
do tecido ósseo. O ultrassom e um procedimento não invasivo utilizado pela fisioterapia no 
tratamento de diversas doenças e lesões,, entre elas acelerando o processo de consolidação 
de fraturas ósseas. Objetivo: Verificar na literatura a eficácia da utilização do ultrassom 
pulsado de baixa frequência para consolidação de fratura. Método: Foi realizada uma busca 
nas bases de dados scielo, bireme e lilacs, por artigos sobre a utilização de ultrassom pulsado 
de baixa frequência em consolidação de fratura, através das palavras chaves fratura, 
consolidação e ultrassom. Foram selecionados artigos nos idiomas inglês e português, 
publicados entre os anos de 2005 a 2017, tendo como ferramenta de estudo o ultrassom de 
baixa frequência e intensidade utilizado no modo acoplado. Resultados: Foram encontrados 
nas bases de dados 4.772 artigos sobre o tema descrito, em seguida selecionado 11 artigos 
que se adequaram aos critérios de inclusão. A literatura demonstra que o ultrassom pulsado de 
baixa frequência teve uma eficacia na consolidação de fraturas, sendo utilizado com uma 
frequência de 1 a 3 MHz no modo pulsado na intensidade de 0,5 obteve um efeito positivo. Os 
resultados foram comprovados como benéficos, apresentando uma aceleração na formação do 
calo ósseo. Conclusão: Concluiu- se pela literatura que o ultrassom de baixa frequência e 
intensidade utilizado no modo acoplado é eficaz na consolidação das fraturas, diminuição no 
tempo de consolidação de fraturas ósseas. 
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UMA ANÁLISE SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO 
DE RUA EM GOIÂNIA 

GABRIELLA MENDONÇA LOURES BORGES, KENIA CRISTINA F DE DEUS LUCENA  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O assunto abordado cuida dos reflexos do intenso processo de exclusão social 
em que a população em situação de rua vive, e a cada dia atinge uma quantidade grande de 
pessoas que não se enquadram no atual modelo econômico. Infelizmente não é uma 
necessidade recente da sociedade, todavia falta efetividade do Poder Público, pois o número 
de população nesta situação só aumenta, e acontece não só no Brasil, mas em toda a parte do 
mundo. Objetivo: Conhecer a realidade da população em situação de rua, identificar as 
políticas públicas que voltadas a essa população na cidade de Goiânia, observar quais os 
perfis dessa população, e abordar os riscos e as necessidades dessas pessoas. Método: A 
pesquisa realizada classificou-se como bibliográfica e de campo, uma vez que far-se-á revisão 
de doutrinas e artigos eletrônicos; além de visitas aos espaços urbanos de Goiânia que 
costumam concentrar pessoas em situação de rua. Quanto à metodologia o trabalho faz a 
opção pelo método dialético caracterizado por leis que afirmam que tudo se transforma 
permanentemente, tudo se relaciona, existe permanentemente impulsionando a transformação 
e a relações uma luta dos contrários. Resultados: A pesquisa demonstrou que, embora tenha 
legislação específica voltada a essa população ela em si não supre as necessidades dessa 
população, pois a falta de efetividade do poder público para com essas pessoas ainda é 
grande. Infelizmente os direitos básicos da população em situação de rua são violados a todo 
instante, podendo ser percebido por qualquer cidadão. Conclusão: Conclui-se que embora 
tenha uma Política Nacional voltadas para a População em Situação de Rua, não é uma 
realidade para todas as pessoas que vivem em situação de rua, e que a falta de atuação do 
Estado faz com que o acesso a essas políticas públicas a essa população fique mais difícil, e 
que para que essa população tenham acesso a esses direitos é fundamental a efetividade do 
poder público em criar mecanismo que funcionem, e que realmente cheguem a essas pessoas. 

Palavras-chave: População em Situação de Rua, Políticas Públicas, Exclusão Social 
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UMA REVISÃO DO NOVO PARADIGMA DO PACIENTE EXPERT NA RELAÇÃO MÉDICO-
PACIENTE 

ALÍCIA CAROLINA RODRIGUES ROCHA, LESLIVAN UBIRATAN DE MORAES, MERCIELLE 
FERREIRA SILVA MARTINELLE, LUCAS TADEU GONZAGA DINIZ  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Nos últimos vinte anos, com a internet há dezenas de sites sobre temas 
vinculados às questões relativas ao processo de saúde-doença (GARBIN; NETO; GUILAM, 
2008) e à relação médico-paciente (CAPRARA; RODRIGUES, 2004). Em virtude disso tem 
surgido o chamado "paciente expert", cujo perfil é o do paciente que busca informações sobre 
diagnósticos, doenças e tratamento. Tal perfil reduz a possibilidade de que ele acate 
passivamente as ordens médicas (PEREIRA NETO et al., 2015). Objetivo: Realizar uma 
revisão de literatura acerca da relação médico-paciente e suas diferentes perspectivas, 
observadas nas produções científicas revisadas. Objetivando compreender a Relação Médico-
Paciente no atual contexto da tecnologia da informação e as perspectivas tangentes ao 
paciente expert. Método: Este é um estudo do tipo revisão de literatura, realizado a partir de 
produções científicas contidas nas bases de dados SCIELO e Google Acadêmico no período 
entre 2002 e 2018. As palavras-chave utilizadas foram "paciente", "expert", "equipado", 
"educação terapêutica" e "relação médico-paciente". A amostragem foi por conveniência feita 
de maneira não probabilista, selecionando 7 artigos que mais correspondiam aos objetivos da 
relação médico-paciente no contexto da globalização. Foi feito uma análise crítica sobre a 
maneira que a globalização interfere no tratamento do paciente e na sua relação com o 
médico. Após a seleção, os artigos foram separados por assuntos e relevância. Resultados: O 
estudo de Cabral e Trevisol, realizado a partir da aplicação de um questionário para 116 
médicos no Sul de Santa Catarina, ressalta pontos importantes, como 58,6% considerarem as 
informações encontradas na Internet importante para o paciente conhecer sobre a doença. A 
partir de então, considera-se que os pacientes têm argumentado sobre o tratamento instituído, 
tornando-se corresponsável com o médico na tomada de decisão. (CABRAL; TREVISOL, 
2010) Além disso, o "Paciente Expert" passa a ser propulsor de sua própria existência e de 
cuidados integral com outros pacientes. Para tanto, torna-se clara a necessidade de se 
observa-ló como capaz de gerir sua história e de transmitir conhecimentos adquiridos. (ALVES, 
2018) Conclusão: Percebe-se que o paciente expert, caso seja devidamente consciente de 
sua condição, produz efeitos positivos na relação médico-paciente. Permitindo um reforço da 
imagem positiva do paciente expert e a necessidade de se transformar a forma como se vê tal 
paciente no contexto clínico: de separatório a integrador, de banal a multifacetado, de ameaça 
a oportunidade. O paciente, por fim, como um todo, dotado de direitos e de particularidades, 
deve ser posto novamente em destaque. 
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USO INDISCRIMINADO DE INIBIDORES DA BOMBA DE PRÓTONS: REVISÃO 
INTEGRATIVA 

ANANDA NÓBREGA, LORENA GONÇALVES LEAL, MAYRA SANTOS MATOS, NAYRIANE 
PEREIRA CAVALCANTE, VICTOR AUGUSTO  

XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Os inibidores da bomba de prótons (IBPs) são utilizados com bastante frequência, 
muitas vezes, empiricamente (por prescrição ou automedicação) para tratamento das 
manifestações digestivas ou na prevenção do surgimento de sintomas. Tem sido considerado 
um dos maiores avanços no tratamento de doenças gástricas. Quando usados corretamente, 
são os mais potentes inibidores da secreção ácida gástrica disponíveis. Objetivo: Analisar na 
literatura contemporânea sobre uso indiscriminado de Inibidores da Bomba de Prótons de 
forma continua. Método: Trata-se de uma revisão bibliográfica de artigos científicos, publicados 
período de 2013 a 2018, na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram 
encontrados 36 artigos, e selecionados cinco que abordam a temática central. Resultados: O 
uso de IBPs de forma indiscriminado foi relatado por pacientes que possuem ulcera gástrica, 
em uma das pesquisas foram avaliados 93 pacientes. Destes, 74,19% (n= 69) eram do sexo 
feminino. O omeprazol foi prescrito em 100% das receitas. Apenas 33,33% (n= 31) tinham 
endoscopia prévia. Entre os pacientes que nunca realizou endoscopia, 30,64% (n= 19) utilizava 
IBP de forma irregular. Já em outra pesquisa, a prescrição de IBP foi indicado para 111 
pacientes. 56% dos pacientes com câncer e 63% dos hematologistas estavam em tratamento 
ativo com o IBP. Após rever as indicações dos pacientes com IBP, 72% dos oncologistas e 
12% dos hematologistas não eles apresentaram uma indicação que justificou o 
tratamento. Conclusão: É importante que o paciente seja orientado pelo farmacêutico sobre 
riscos do uso inadequado de IBP, especialmente entre a população idosa e sugerir um 
encaminhamento do mesmo para profissional médico. 

Palavras-chave: Automedicação, Inibidores Enzimáticos, Fisiologia gástrica 
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UTILIZAÇÃO DA CIRCUNFERÊNCIA DO PESCOÇO NA AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA: 
REVISANDO AS EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS 

SABRINA FARTH, DANIELA CANUTO FERNANDES ALMEIDA  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Na prática clínica, as medidas antropométricas são muito utilizadas para se avaliar 
a composição corporal, sobretudo pelo baixo custo, rapidez e fácil aplicabilidade. Índice de 
Massa Corporal, circunferência da cintura e as dobras cutâneas, são alguns exemplos destes 
parâmetros realizados no protocolo de avaliação nutricional. A Circunferência do Pescoço tem 
sido investigada como um possível marcador de risco cardiovascular, constituindo-se uma 
medida simples e de baixo custo. Objetivo: revisar as evidências científicas da utilização da 
medida da circunferência do pescoço na avaliação do estado nutricional em indivíduos 
adultos. Método: As buscas bibliográficas foram realizadas nas bases de dados PubMed, Web 
of Science e Scopus nos últimos 5 anos. Posteriormente, os artigos foram avaliados com base 
na análise crítica das seguintes partes: objetivos, materiais e métodos, resultados, discussão e 
conclusão. Resultados: Foram revisados 10 artigos. A circunferência do pescoço variou entre 
32,1 a 36,3 cm para mulheres e, de 34,3 a 40,2 cm, para homens. Observou-se que a 
circunferência do pescoço se caracterizou como melhor preditor de obesidade do que o índice 
de massa corporal, tendo sido considerado uma medida antropométrica válida, sobretudo 
porque não sofreria influências dos movimentos respiratórios, do horário da avaliação, assim 
como do ciclo em que se encontra o indivíduo (período pré ou pós-prandial). Em um artigo, a 
circunferência do pescoço não foi considerada uma boa medida para triagem de indivíduos 
com obesidade central. Conclusão: A circunferência do pescoço parece ser uma medida 
antropométrica promissora na avaliação nutricional, especialmente na triagem. Cabe destacar 
que esta medida deve ser associada a outras avaliações de composição corporal. No entanto, 
mais estudos são necessários elucidar a relação desta medida com outros parâmetros 
metabólicos. 
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VDRL COMO CRITÉRIO DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS: AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
REAGENTES DOS ANOS DE 2016 E 2017 EM UM LABORATÓRIO CLÍNICO DE GOIÂNIA-

GO. 
CARLA FRANCIELE SOUZA MATOS, FABIO SILVESTRE ATAIDES, GEISIANE BARBOSA 
DE BASTOS, ANTONIO MARCIO TEODORO CORDEIRO SILVA, SANDRA RIBEIRO DE 

MORAIS  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: A sífilis é uma infecção de transmissão, principalmente sexual, causada pela 
bactéria espiralada Treponema pallidum. Apesar do fácil diagnóstico e tratamento, a frequência 
de sífilis está aumentando em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, determinando um 
grave problema de saúde pública com altas taxas de morbidade e mortalidade. O teste de 
VDRL é frequentemente utilizado no diagnóstico desta infecção, por ser barato, produzir 
resultados satisfatórios e ser útil na avaliação terapêutica. Objetivo: Este trabalho teve como 
objetivo avaliar a frequência de resultados positivos dos testes VDRL e relacionar com gênero, 
faixa etária e região de residência de pacientes atendidos em um laboratório clínico de Goiânia 
- Goiás, no período de 2016 e 2017. Método: Trata-se de um estudo populacional, 
epidemiológico, de corte transversal realizado por meio de análise retrospectiva de dados dos 
resultados reagentes de VDRL com respectivas titulações no período de 2016 e 2017. Este 
levantamento foi realizado pela análise das planilhas de registros e sistema de cadastro 
utilizado pelo laboratório. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Paulista de acordo com protocolo n° 2.748.577. Resultados: Foram analisados 
229 resultados de VDRL reagentes entre os dois anos pesquisados, sendo que 27% (62) 
ocorreram em 2016 e 73% (167) em 2017. De acordo com a distribuição dos resultados 
considerando o gênero, 69% (158) eram masculino e 31% (71) feminino. A idade dos homens 
variou de 17 a 78 anos tendo com média de 30,8 anos sendo que 70,2% apresentaram idade 
entre 15 e 36. A idade das mulheres variou de 14 a 80 anos, com média de 31,3 onde 56,4% 
pertenciam a faixa etária entre 16 e 31 anos. De acordo com a localização de residência, as 
regiões que se destacaram com mais quantidades de resultados reagentes foram Central com 
23% dos casos, seguida pelas regiões Noroeste 12% Oeste e Sul com 6,5% 
cada. Conclusão: De acordo com os dados obtidos foi observado um aumento da frequência 
de resultados positivos de VDRL em 2017 comparando com 2016. Observa-se a 
predominância de homens adultos jovens, o que pode ser relacionado com uma menor adesão 
ao uso de métodos preventivos. Entre as mulheres foi verificado que mais da metade estavam 
em idade reprodutiva, aumentando o risco da transmissão vertical da infecção. Observou-se 
que o setor Central é a região com maior quantidade de resultados reagentes. 
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VIABILIDADE ECONÔMICA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM 
CONDOMÍNIOS DE GOIÂNIA, GOIÁS 

DIVINO LÁZARO DE SOUZA AGUIAR, LARA RUBIA LOPES DE SOUSA  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: Dentre as tecnologias empregadas para o uso racional de água e combate a 
desperdícios está a individualização do fornecimento de água tratada em condomínios. Tal 
sistema consiste na instalação de um hidrômetro no ramal de alimentação de cada unidade 
habitacional, de modo que seja medida a água consumida por apenas aquela unidade, realize 
a cobrança proporcional ao volume consumido e assim promova o uso racional. Objetivo: Esta 
pesquisa tem como objetivo principal avaliar o efeito da individualização do fornecimento de 
água potável sobre o consumo mensal em 288 condomínios residenciais verticais situados na 
cidade de Goiânia - Goiás. Método: A metodologia adotada para o desenvolvimento desta 
pesquisa incluiu o estudo da documentação utilizada pela concessionária local de saneamento 
básico na implementação e contratação dos serviços de individualização do fornecimento de 
água, coleta, afastamento e tratamento de esgotos, bem como a avaliação dos dados 
disponíveis no sistema comercial, de gerenciamento de consumidores e em contratos 
celebrados entre os condomínios e as empresas individualizadoras. Resultados: Como 
resultado foi traçado um perfil temporal da implantação. Foi realizada uma análise do consumo 
de água com diferentes classes de consumo mostrando a redução média ocorrida em cada 
condomínio da amostra selecionada de onde foi obtida uma média geral de redução da 
demanda de 23,66%. Também é apresentado o tempo de retorno dos investimentos realizados 
pelos condomínios que submeteram seus imóveis a reformas para a implantação desta 
modalidade de fornecimento de água sendo encontrados 57 meses em média para 
amortização das despesas ocorridas com as modificações estruturais 
realizadas. Conclusão: Com relação à produção de efluentes, a pesquisa apresentou 
evidências para a sua redução, independentemente, da classe de consumo. O tempo de 
retorno em alguns casos foi considerado de longo prazo, entretanto, na maioria deles foi 
possível conciliar redução da demanda com significativa economia para o condomínio. 
Constatou-se a necessidade da regulamentação da modalidade de abastecimento pelo Poder 
Público local haja vista a identificação de oscilação ano a ano do número de unidades 
adaptadas. 
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VÍNCULO DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA COM A 
COMUNIDADE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

LORRANY BRITO MONTALVÃO, MARCELO MUSA ABED, ALINE BUENO COELHO  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O v¿nculo da equipe com a comunidade ¿ crucial para a continuidade da aten¿¿o 
¿ sa¿de. No entanto o car¿ter de produ¿¿o que entrou nas Unidades B¿sicas de Sa¿de (UBS) 
pode ocasionar a fragmenta¿¿o do cuidado, voltando aos poucos ao modelo antigo de 
assist¿ncia ¿ sa¿de. Visto que o v¿nculo est¿ diretamente ligado ¿ escuta ativa e 
relacionamento de cumplicidade, ¿ poss¿vel implementar m¿todos que levam ao 
fortalecimento do mesmo em uma UBS? Objetivo: Relatar a experi¿ncia de elaborar uma 
estrat¿gia para levantar sugest¿es, elogios e reclama¿¿es dos usu¿rios dentro de uma 
Estrat¿gia De Sa¿de da Fam¿lia (ESF). Método: Trata-se de um relato de experi¿ncia, 
fundamentado na teoria da problematiza¿¿o, realizado a partir de viv¿ncias de internas de 
enfermagem em um Centro de Sa¿de da Fam¿lia no Munic¿pio de Goi¿nia. O per¿odo do 
estudo foi de fevereiro a abril de 2018. Resultados: Os profissionais se dispuseram em 
orientar os usu¿rios, durante seus atendimentos e visitas domiciliares, a realizarem a avalia¿¿o 
de satisfa¿¿o, enfatizando a sua import¿ncia. A gestora realizar¿ uma escala Dos Agentes 
Comunit¿rios de Sa¿de para orientar os usu¿rios na recep¿¿o, estimulando-os e tirando suas 
d¿vidas quanto ao processo e o seu desfecho. Conclusão: Conclui-se que o resgate da urna 
na unidade foi um est¿mulo para os profissionais aprimorarem o processo de atendimento. A 
avalia¿¿o de satisfa¿¿o do usu¿rio auxilia as equipes frente ¿s atividades di¿rias da unidade, 
a fim de proporcionar melhora do atendimento voltado para as necessidades dos usu¿rios. 
Este processo favorece a forma¿¿o de v¿nculos, proporcionando uma rela¿¿o de confian¿a e 
respeito do usu¿rio com a os profissionais da UBS. 
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VIOLÊNCIA LABORAL COMO RISCO PSICOSSOCIAL À SAÚDE DOS TRABALHADORES 
DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) 192 

SIMONE MARIA MOURA MESQUITA, KATIA BARBOSA MACEDO  
XX Fórum de Pesquisa 

Introdução: O ambiente laboral abriga fatores psicossociais de risco (elementos negativos) 
que podem favorecer a exposição dos trabalhadores ao Risco Psicossocial Ocupacional (RPO) 
da violência. Esta pode ser motivada por atitudes de rejeição, depreciação, indiferença, 
discriminação, desrespeito, punições exageradas, intimidação, assédio moral e/ou sexual. 
Essas atitudes, na maioria das vezes, não deixam marcas visíveis no trabalhador, mas podem 
levar a estados graves de patologias psicológicas e emocionais Objetivo: O objetivo da 
presente pesquisa é identificar os Fatores Psicossociais de Risco (elementos negativos) que 
tem exposto os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 192 ao RPO da 
violência. Método: A abordagem teórico metodológica adotada foi a Psicodinâmica do 
Trabalho. Foram realizadas, em dezembro de 2015, três sessões de escuta clínica coletiva 
com três enfermeiras, dois condutores de ambulância, três condutores de motolância e seis 
médicos que atuam em um SAMU 192 instalado na Região Centro Oeste do Brasil. Todos 
assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido. As falas foram gravadas e transcritas, 
as verbalizações foram submetidas à análise clínica do trabalho proposta por Dejours. Para 
garantir a validade do material coletado, recorreu-se à triangulação de dados feita por três 
pesquisadoras. Validou-se também os dados com os participantes da pesquisa durante as 
sessões e ao no final das mesmas. Resultados: Os socorristas estão expostos ao RPO da 
violência pelos seguintes fatores psicossociais de risco: contratos de trabalho precários; falta 
de esclarecimento e cooperação da população; ausência de local para lavar viaturas; força de 
trabalho insuficiente; falta de estrutura para receber os atendidos; atividades de trabalho 
inseguras; desrespeito ao trabalho do colega; comunicação ineficaz; número insuficiente de 
veículos; condicionamento físico incompatível com a necessidade de movimentos repetitivos; 
atraso no atendimento pela falta de rádio, GPS; insuficiência de recursos financeiros. As 
violências identificadas foram agressões verbais e/ou físicas feitas pelo público (vítima, sua 
família, amigos e curiosos). Conclusão: Concluiu-se que a violência está presente em diversas 
situações laborais dos sujeitos pesquisados. É importante que os gestores e trabalhadores se 
unam para discutirem e proporem medidas que amenizem a exposição ao RPO da violência. A 
prevenção dos fatores de risco psicossociais no trabalho requer um envolvimento ativo e 
dinâmico da organização e dos trabalhadores. Destaca-se a importância de suporte 
psicoterápico aos trabalhadores, vitimas de violência, visando fortalecer os fatores protetores. 
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A ADESÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE À HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS EM UTI 
SARA RIBEIRO VILLAÇA, ADENICIA CUSTODIA SILVA E SOUZA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A higienização das mãos é a medida de maior influência na prevenção e controle 
das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, e a adesão a esta prática está associada à 
redução das taxas de infecção. A higienização das mãos é condição fundamental para uma 
assistência mais segura, e a não adesão pelos profissionais, principalmente nas unidades de 
terapia intensiva contribui para a disseminação dos microrganismos causadores de 
infecções. Objetivo: Identificar a adesão dos profissionais de saúde à higienização das mãos 
nos cinco momentos recomendados pela a Organização Mundial da Saúde. Método: Estudo 
descritivo transversal com abordagem quantitativa realizado com profissionais de saúde que 
atuam em uma unidade de terapia intensiva adulto, de um hospital privado, do Estado de 
Goiás. A coleta dos dados ocorreu por meio de observação direta, não participante e os dados 
registrados em um CheckList. Os profissionais foram observados quanto às oportunidades de 
higienização das mãos e a adesão à técnica correta durante o cuidado ao paciente. Cada 
profissional foi observado durante um período de duas horas em todas as oportunidades que 
teve para higienizar as mãos. Resultados: Foi identificado um total de 844 oportunidades de 
HM, sendo a maior adesão pelos profissionais do sexo feminino e de nível superior, porém, a 
técnica correta foi realizada em maior percentual pelos profissionais do sexo masculino. Os 
profissionais de nível técnico e os que trabalham no noturno higienizaram as mãos na técnica 
correta em maior percentual. Destaca-se que 77,9% dos profissionais não realizaram a HM em 
nenhum momento. Houve a baixa adesão ao uso de álcool gel em todos os momentos 
preconizados. A adesão dos profissionais à HM ao realizar procedimentos assépticos e ao 
entrar em contato com o paciente é muito baixa. Conclusão: A adesão à HM pelos 
profissionais da saúde, na técnica correta e nos momentos preconizados ainda é baixa. 
Estratégias precisam ser implementadas, especialmente educativas, no sentido de criar uma 
cultura de segurança, de forma que a higienização das mãos seja uma atividade inerente a 
cada procedimento. 
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A ANÁLISE DA CONJUNTURA HISTÓRICO-JURIDICA BRASILEIRA QUANTO À 
INTOLERANCIA RELIGIOSA NA PERSPECTIVA DECOLONIAL 

RENAN GABRIEL SCHABBACH, CLEITON RICARDO DAS NEVES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O multiculturalismo brasileiro possui ideias que divergem e convergem entre si. 
Quando uma pessoa não respeita ou menospreza os ideais que se originam da crença de um 
indivíduo se tem a ¿intolerância religiosa¿. entender a presença dessa intolerância dentro de 
um país laico e como o direito pode lidar melhor com a situação através da interdisciplinaridade 
e da perspectiva decolonial. Objetivo: Buscar através da interdisciplinaridade e da perspectiva 
decolonial entender melhor o que é a Intolerância Religiosa e como lidar com a 
situação Método: Análise bibliográfica em conjunto da leitura crítica do material citado no 
referencial bibliográfico participação dos grupos de pesquisa e estudo ¿Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Pós-Colonialismo e Crítica Cultural (GEPPECC)¿ e ¿Grupo de Estudos e 
Pesquisa em História do Direito (GEPHID)¿; presença de palestras que tangem o tema 
decolonialismo; apresentação do trabalho na VI e VII Semana Científica, buscando entender as 
raízes da intolerância religiosa no Brasil e se o sistema legal brasileiro é capaz de preveni-la 
e/ou remediá-la Resultados: Participação dos grupos de pesquisa e estudo Grupo de Estudos 
(GEPPECC) e (GEPHID), apresentação do trabalho na modalidade comunicação na VI e VII 
Semana Científica de História PUC Goiás, participação da I Iniciativa Politeia Direito - PUC 
Goiás: Peça teatral "Baseado na Vida: A Saga de João de Santo Cristo" do Grupo de Teatro 
Arte e Fatos, seguida de debate interdisciplinar, participação do 3º Debate da 6ª Jornada de 
Estudos Interdisciplinares com o tema "Direitos Humanos e Garantias Fundamentais", 
participação do 4º Debate da 6ª Jornada de Estudos Interdisciplinares com o tema "Direitos 
Humanos e Garantias Fundamentais" Conclusão: A pesquisa permitiu entender mais sobre a 
intolerância e como é praticada. Compreender que o direito por si só não é completamente 
eficaz em resolver a situação, e que a interdisciplinaridade e a produção de novos 
conhecimentos através da critica decolonial é um dos caminhos para resolução 
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A ANÁLISE REPRESENTACIONAL DO DIREITO DE FAMÍLIA DOS USUÁRIOS DOS 
NÚCLEOS DE PRÁTICAS JURÍDICAS DO CURSO DE DIREITO DA CIDADE DE GOIÂNIA E 

SEU ENTORNO 
MILENA DE PAULA FARIA GUIMARÃES, HUMBERTO CESAR MACHADO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O Direito de Família é algo muito presente nas relações pessoais, por isso precisa 
da protelação do Estado. Os Núcleos de Práticas Jurídicas auxiliam as pessoas na busca da 
efetivação dos seus direitos. Fazer uma análise dos usuários que utilizam desse serviço trará 
conclusões referentes ao o que ocorre na realidade. Será utilizado o estudo das 
Representações Sociais (MOSCOVICI, 1976). Objetivo: Analisar a Representação Social do 
Direito de Família na população goiana da região metropolitana, especificamente nos Núcleos 
de Prática Jurídica da PUC-GO e UNIFAN e mostrar quais são as dúvidas mais frequentes das 
pessoas que utilizam desse serviço. Método: Aplicação de questionários para 106 (cento e 
sies) usuários dos Núcleos de Pratica Jurídica das Universidades goianas com perguntas que 
levam os participantes a responderem de forma livre com palavras ou expressões a respeito do 
Direito de Família. A análise dos dados será através do método de Verges 
(1992). Resultados: Foi gerado uma tabela de quadro casa em que as palavras divórcio, 
educação família, respeito, saúde, união foram evocadas muitas vezes em uma média na 
2°(segunda) posição, aparecendo na parte superior do lado esquerdo considerada com a 
primeira periferia. Já as palavras amor, casamento, filhos, guarda compartilhada, moradia, 
pensão e segurança apareceram do lado superior direito e com grandes evocações, porém só 
a partir da 3°(terceira) posição. Na parte inferior da tabela do lado direito tem direito, justiça, 
união estável com poucas evocações, mas utilizadas primeiramente, apresentam afinidade 
com o quadro a cima delas. Do lado direito com poucas evocações e utilizadas somente no 
final tem cuidado, deveres, pais, paz e responsabilidade. Conclusão: Houve evocações de 
palavras que fogem da matéria de Direito de Família e dizem apenas a respeito sobre o que 
famílias precisam para conviver bem. Em relação ao Direito somente trataram dos direitos 
básicos do cidadão e esqueceram dos direitos da família. Houve carência de termos técnicos, 
os únicos empregados foram àqueles que são mais conhecidos por serem comuns no dia a dia 
ou ainda serem novidades. 
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A APRENDIZAGEM DA TEORIA DE VYGOTSKY EM DIVERSOS ÂMBITOS DO 
CONHECIMENTO NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM GOIÁS, ENTRE 2002-2015. 

HYPOLITA CRISTINA DA SILVA, IVONI DE SOUZA FERNANDES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O cenário e as condições da sociedade e da psicologia na Rússia pós-
revolucionaria, serviu de base para a construção dos estudos de Vygotsky, influenciado por 
Karl Marx, ele foi o primeiro psicólogo moderno a sugerir os mecanismos pelos quais a cultura 
torna-se parte da natureza de cada pessoa e um dos percussores da associação da psicologia 
cognitiva experimental com a neurologia e a fisiologia. Objetivo: Mapear e inventariar a 
produção na pós-graduação stricto sensu sobre o estado da arte em relação às produções 
vinculadas ao pensamento de Vygotsky em Educação e Psicologia no estado de Goiás 
compreendendo o período de 2002 a 2015. Método: Levantamento nos bancos de dados da 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás e Universidade Federal de Goiás, de teses e 
dissertações vinculadas aos programas de Educação e Psicologia, organizados em planilha, 
sendo uma pesquisa qualitativa do tipo Estado da Arte. Para seleção das produções foram 
utilizados os descritores: Vygotsky, Vigotsky, Vigotski, Pensamento e Linguagem, Teoria 
histórico cultural. Os dados foram tabulados segundo o programa, ano, instituição, orientador, 
autor e níveis de ensino, título, palavra chave e resumo. Em seguida utilizou-se uma nova 
tabulação de dados nos trabalhos identificados na área de Psicologia, quanto ao tipo de 
trabalho, natureza da pesquisa, a abordagem e instrumentos empregados. Resultados: Foram 
levantadas 207 produções na PUC GOIÁS e 70 na UFG. No banco de dados da UFG tanto 
dissertações como teses foram publicadas no programa de Educação a partir de 2006. A partir 
de 2010 o programa de Psicologia na PUC GOIÁS passou a oferecer Doutorado, sendo que 
das 58 produções vinculadas, oito são de nível doutorado. Em relação ao tipo de trabalho 57 
produções foram classificadas como teórico e empírico 47 pesquisas de natureza qualitativa. 
Sobre o instrumento utilizado 40 produções usaram a modalidade entrevistas. Conclusão: O 
presente trabalho possibilitou o mapeamento e inventário da produção do conhecimento sobre 
o pensamento de Vygotsky na pós-graduação stricto sensu. Das 277 produções disponíveis e 
catalogadas, 58 produções estão relacionadas à área da Psicologia, o que evidencia 
predomínio de pesquisas na área da Educação. 
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A ARQUITETURA E O URBANISMO COMO ELEMENTOS DE SEGREGAÇÃO: ANÁLISE DA 
OBRA CINEMATOGRÁFICA: AO REDOR DO BLOCO 

DAVID ALVES FINOTTI CAMARDELLI DE AZEREDO, NANCY DE MELO BATISTA PEREIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O desenho urbano passa a ter papel fundamental no planejamento das cidades, 
mas a especulação imobiliária e medida públicas adotadas pelos governos atrapalham e 
modificam as diretrizes estabelecidas para o bom ordenamento da cidade, as obras 
cinematográficas retratam esse tema de maneira direta ou indireta ao longo das suas 
tramas. Objetivo: Compreender a segregação social nas cidades e como a arquitetura e o 
urbanismo são utilizados para ampliar este grave problema dos meios urbanos, através de 
obras cinematográficas que abordam o tema de forma explícita ou 
subentendida. Método: Análises e discussões dos filmes: Ao Redor do Bloco (Around the 
Block). Direção: Sarah Spillane. [S.I.]:Kick Pictures, 2013. DVD (104 min.) e Última Parada 174. 
Direção: Bruno Barreto. [S.I]: Paramount Pictures do Brasil, 2008. DVD (114 min.). Leituras e 
debates de textos que abordam o urbanismo, planejamento urbano e segregação social e 
racial. Resultados: Após a análise dos textos e das obras cinematográficas percebe-se o 
grande abismo sociocultural existente em diversos países, sendo esses lugares com culturas 
distintas, mas a segregação sempre está presente, seja esta por questão social ou racial. Na 
análise da obra Ao redor do Bloco, percebe-se a que a população de origem aborígene na 
Austrália sofre diariamente com o desemprego, abuso policial, discriminação, educação 
sucateada, etc., no filme Última Parada 174, verifica-se que a população principalmente negra 
do Brasil, nesse caso no Rio de Janeiro, vive em péssimas condições, habitando as ¿favelas¿, 
onde estão completamente abandonadas pelo Estado, sofrendo abusos por conta dos 
traficantes, falta de saneamento básico, preconceito, etc. Conclusão: A arquitetura e o 
urbanismo são utilizados como métodos de segregação, onde percebe-se que muitos 
profissionais da área se preocupam principalmente em atender a demanda da população com 
poder aquisitivo, esquecendo do seu verdadeiro dever, de produzir uma cidade justa, onde 
todos tenham acesso a benefícios sociais, culturais de infraestrutura e de proteção perante o 
Estado. 
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A AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ESTRESSE E O USO DE MEDICAMENTOS ENTRE 
VESTIBULANDOS DE MEDICINA DE CURSOS PREPARATÓRIOS DE GOIÂNIA 

SARAH CRISTINA GARCIA GOMES, IRACEMA GONZAGA MOURA DE CARVALHO, 
NEIANE CRISTINA SANTOS, NATHÁLIA FERREIRA LOUSEK, ANTONIO MARCIO 

TEODORO CORDEIRO SILVA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A adolescência é uma fase de transição. Esse período é caracterizado por 
conflitos internos e pela entrada na universidade, agentes estressores em potencial, e a 
medicalização passa a ser uma importante estratégia de enfrentamento bastante utilizada. A 
presente pesquisa auxilia na obtenção de informações mais amplas para práticas de promoção 
de saúde, além de contribuição para o conhecimento de pais, alunos, instituições e a própria 
comunidade acadêmica. Objetivo: Avaliar o estresse enfrentado pelos vestibulandos de 
medicina de cursos preparatórios de Goiânia/GO, em 2018, e identificar o uso de ansiolíticos, 
antidepressivos e neuroestimulantes entre eles. Método: O estudo é transversal quantitativo 
descritivo. Foram entregues 100 questionários em cada um dos três cursos preparatórios para 
vestibulares/ENEM. Foram aplicados dois questionários: um sobre hábitos de vida e o 
Inventário de Sintomas do "Stress" de Lipp. Os critérios de inclusão foram: estar matriculado e 
frequentando o curso preparatório; ser maior de 18 anos; e assinar o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. Ao todo, 150 questionários foram respondidos. O projeto só foi iniciado 
após aprovação do CEP da PUC Goiás. Os dados obtidos foram analisados no Excel 365 e 
BioEstat® 5.3. Foram usados o Teste de Fisher, o Teste G e a correlação de Person. Foram 
consideradas estatisticamente significantes as diferenças com p-valor <0,05. Resultados: Em 
relação ao uso de substâncias estimulantes, 66 (44,0%) admitiram utilizar e 82 (54,7%) não 
utilizavam. Dentre as substâncias estimulantes utilizadas pelos pré-vestibulandos, 40 (40,4%) 
mencionaram o uso de cafeína, 21 (21,2%), de metilfenidato/lisdexanfetamina, 13 (13,1%), de 
energético, 10 (10,1%) de guaraná em pó ou em cápsula e 15 (15,2%) de outros. Em relação 
ao uso de ansiolíticos e antidepressivos, todas as fases, alerta, resistência e exaustão têm 
correlação com o nível de estresse dos pré-vestibulandos. Desse modo, foi observado que 
quanto maior os níveis de estresse, maior o uso de ansiolíticos e 
antidepressivos. Conclusão: O estudo mostrou que o uso de estimulantes, ansiolíticos e 
antidepressivos, principalmente entre estudantes que almejam cursar medicina, é uma 
realidade vivenciada por esses alunos. Uma solução seria investir no apoio psicopedagógico 
nessas escolas para que os alunos possam melhorar a qualidade de estudo, fazer 
planejamento escolar e conhecer técnicas de aprendizagem para, assim, minimizar o estresse 
sem o auxílio da medicalização. 
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A CIDADE E OS MUROS – O MURO COMO A REPRESENTAÇÃO DO MEDO: O CASO DE 
GOIÂNIA 

SARA CARMO CONCEIÇÃO, PEDRO HENRIQUE MAXIMO PEREIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Os muros são, hoje, personagens fixos das paisagens das cidades e sua 
presença é inescapável à sua condição urbana. No entanto, suas formas não são tão fixas 
quanto sua permanência, assumindo, assim, tipologias distintas e interferências diferentes nos 
espaços públicos. Assim, para além de uma fronteira/barreira, seus tipos estabelecem 
diferentes diálogos com a cidade, tornando-se um importante objeto de pesquisa. Este trabalho 
analisará a tipologia dos muros na cidade de Goiânia. Objetivo: 1) identificação e classificação 
das tipologias dos muros em Goiânia; 2) compreensão das causas de suas metamorfoses; 3) 
contribuição para pesquisadores, legisladores e arquitetos sobre as possibilidades de usos do 
muro nas cidades. Método: Baseando-se na revisão da literatura, propôs-se uma tipologia dos 
muros presentes nas cidades. A partir da visita in loco e de análises de campo, confrontou-se 
estes tipos, descritos na literatura, com os casos presentes na cidade de Goiânia. O 
levantamento in loco contou com registros fotográficos e mapeamento de suas ocorrências, 
bem como uma atenção dada aos respectivos diálogos entre as esferas público-privadas. 
Priorizou-se, para a dada pesquisa, os bairros Jardim Valência, Residencial Alphaville 
Flamboyant, Vila Itatiaia, Residencial Privê Atlântico, Setor Sul, Setor Central e Marista, com 
apontamentos em demais bairros complementares. Resultados: Foram estabelecidos cinco 
tipos de muros a partir da relação teoria versus casos empíricos em Goiânia. Estes referem-se 
a: 1) muro-arte, na qual o muro se faz um suporte à conversa do artista para com a cidade, 2) 
muro-verde, quando o muro é tomado, intencionalmente ou não, por algum tipo de vegetação, 
3) muro-contenção, referente ao muro construído para conter determinado grupo de outsiders 
dentro de seu perímetro, 4) muro-proteção, no qual o muro é construído pelos que estão dentro 
do perímetro, segregando pequenos bolsões no tecido urbano da cidade e, por fim, 5) muro-
transfer, quando o próprio funciona como um recorte espaço-temporal à não-
lugares. Conclusão: Estabelecido o escopo desta pesquisa, a identificação de tal tipologia e a 
ilustração das próprias resulta em um documento passível de aplicação em demais pontos, 
permite-se um debate acerca das formas e sentidos adquiridos pelo muro. Em Goiânia, capital 
planejada, mas estilhaçada pelo capital imobiliário, observa-se a presença de variadas formas 
de manifestação de muros. Conclui-se que, para cada tipo de manifestação, há um tipo 
específico de impacto na esfera público-urbana. 
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A CONTRIBUIÇÃO DAS COMÉDIAS DE MARTINS PENA NA CONSOLIDAÇÃO DE UM 
TEATRO BRASILEIRO NA TERCEIRA DÉCADA DO SÉCULO XIX 

RAFAELA CAVALCANTE GONCALVES SOUZA MELO, EDUARDO JOSE REINATO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O presente trabalho busca analisar e compreender, a partir da história, o conteúdo 
performático produzido pelo dramaturgo e comediógrafo Martins Pena no século XIX, mais 
precisamente a partir de 1830. Criador da Comédia de Costumes, esta sendo a responsável 
por satirizar determinado contexto (tanto histórico, político e social), como o intuito de divertir e 
analisar um determinado público ou leitor. Como análise, a partir de que ao mesmo tempo em 
que ela é capaz de entreter, ela critica praxes. Objetivo: Compreender a importância que foi a 
utilização das Comédias de Costume, tanto nas obras do carioca Martins Pena quanto a 
influencia que esta teve sobre obras de outros literatos, ensaístas e dramaturgos no século 
XIX. Método: A pesquisa foi realizada com base em pesquisa bibliográfica, fichamentos da 
bibliografia, análise das obras de Martins Pena como performances culturais e constituição de 
uma discussão histórica, participação em seminários que visam a discussão do tema proposto 
e permanentes discussões, tanto no grupo de estudos, quanto com relação as fontes 
historiográficas. Resultados: Por ser um autor pouco conhecido pela maioria das pessoas, e 
com isso possuindo poucas referências para serem analisadas, definimos a amplitude de todo 
o trabalho deixado por ele. Até o momento conseguimos definir o papel do novo modelo de 
escrita. Digo novo no contexto brasileiro, já que é aqui, no século XIX, que os escritores 
começam a reconhecer a sua naturalidade, na escrita, para a compreensão da historiografia no 
período estudado, pois ate então os autores brasileiros escreviam sob uma visão muito 
europeizada. Conclusão: As Comédias de Costume tiveram relevância não só para os 
escritores que vieram décadas depois, mas também para escritores no século XX. Trouxe uma 
realidade que até então não era discutida, e passa a ser feita de forma crítica, não só nas 
obras literárias, mas, também em apresentações teatrais, conscientizando o leitor ou a plateia 
sendo que pode não acontecer de imediato; este pode não entender no momento o que está 
ali, mas ao passar por uma situação similar acaba compreendendo. 
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A CRÔNICA DO AMOR DENTRO DA CASA MODERNA: APONTAMENTOS FREUDIANOS 
PARA QUALIFICAR A ARQUITETURA 

ALICE JUBÉ XAVIER NUNES, NANCY DE MELO BATISTA PEREIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A arquitetura moderna é conhecida como aquela sem identidade, porque ela 
rompe com as correntes artísticas anteriores. São justamente essas correntes artísticas 
anteriores é que sempre deram à arquitetura a marca de sua identidade, vide a história dos 
ornamentos. Quando Le Corbusier propõe o varrimento da história pregressa dos elementos 
artísticos, acontece aí uma grande desorientação das obras arquitetônicas nascidas nesse 
contexto esvaziado de identidade e de história. Objetivo: O nosso objetivo foi o de, seguindo 
uma direção freudiana, problematizar a questão do amor e do ódio como a formadora de uma 
identidade arquitetônica. Como os sujeitos podem elaborar uma arquitetura que seja a 
expressão daquilo que falta para eles? Qual é a estética da falta? Método: A metodologia 
utilizada foi a leitura e o levantamento bibliográfico de autores como Sigmund Freud, Arnaldo 
Jabor, Marc Augé, Kenneth Frampton e Josep Maria Montaner, exibição do filme eu sei que 
vou te amar, apresentação, discussão e análise da obra cinematográfica, e reuniões de 
orientação e grupo de estudos sobre o objeto de interesse. Resultados: Foi feita uma breve 
descrição do filme do Arnaldo Jabor com o fim de esclarecer alguns pontos chaves para o 
estudo de como a arquitetura foi perdendo a sua identidade. Jabor nos apresenta o amor como 
uma questão dificultosa de se desvencilhar. As personagens ficam o tempo todo a querer pôr 
fim em uma conversa que parece não admitir um fim. A partir deste contexto, desta conversa 
que parece não ter um fim determinado, foi feito uma tentativa de interlocução com o que Freud 
e Lacan situam como um surgimento, uma criação ou invenção de uma identidade própria a 
partir daquilo que se herda dos antepassados. O surgimento de uma identidade calcada 
naquilo que já existiu. Conclusão: Foi possível averiguar, mediante o estudo dos teóricos 
citados, que a obra arquitetônica de nosso interesse de investigação sofre de um esvaziamento 
de referencial teórico, histórico e arquitetônico da ordem de um não saber fazer um estilo 
próprio por causa justamente do rompimento que a arquitetura moderna realizou com os 
movimentos artísticos anteriores do ecletismo e do ornamento. 
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A DEPRESSÃO E A IDEAÇÃO SUICIDA COMO EFEITOS PSICOSSOMÁTICOS 
ASSOCIADOS A SÍNDROME DE BURNOUT 

TÚLIO MORAIS DE OLIVEIRA, IVONE FELIX DE SOUSA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Há uma grande preocupação sobre a realidade dentro das organizações e os 
seus modelos de funcionamento, e uma das grandes queixas é a saúde do trabalhador. A 
Síndrome de Burnout é um dos distúrbios que vem afetando a vida dos trabalhadores, 
principalmente dos profissionais da área da saúde. Esta síndrome é caracterizada por três 
dimensões diagnósticas: a exaustão emocional, a despersonalização e a baixa realização 
profissional. Objetivo: Verificar e compreender os indícios de sofrimentos psíquicos e 
manifestações psicossomáticas de sintomas depressivos e ideações suicidas como 
consequências da Síndrome de Burnout em trabalhadores da área de saúde em Goiás, como 
também analisar a qualidade de vida desses profissionais. Método: Estudo descritivo, 
correlacional e de revisão integrativa. Primeiramente se realizou a revisão integrativa, com a 
finalidade de obter fundamentação teórica do tema escolhido. Participaram dessa pesquisa 401 
trabalhadores de hospitais públicos do Estado de Goiás. Para a revisão integrativa utilizou-se a 
base de dados online SciELO e CAPES. Para a coleta de dados quantitativos utilizou-se o 
Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS); o Inventário de Depressão de Beck 
(BDI); o Inventário de Ideação Suicida de Beck (BSI); uma escala tipo Likert para avaliação dos 
sintomas psicossomáticos e uma escala para avaliar a qualidade de vida. Os dados 
quantitativos foram analisados por meio de análises descritiva e inferencial 
(correlação). Resultados: Na revisão integrativa foram selecionados e analisados 42 artigos. 
Dos participantes deste estudo, 6,1% apresentaram alta exaustão emocional, 84,8% alta 
despersonalização e 100% baixa realização profissional, caracterizando perfis suscetíveis a 
Síndrome de Burnout. Os profissionais também apresentaram depressão moderada (11,4%) e 
frequência média de sintomas psicossomáticos (49,9%). A depressão associou-se 
significativamente com a exaustão emocional (r=0,407; p=0,000), com a frequência dos 
sintomas psicossomáticos (r=0,539; p=0,000) e com a intensidade dos sintomas 
psicossomáticos (r=0,552; p=0,000). A qualidade de vida no trabalho (QVT) foi avaliada como 
média (48,5%). Não houve mostras de ideações suicidas. Conclusão: Há índices 
preocupantes do adoecimento ocupacional na área da saúde. Diante dessa emergência, 
sugere-se que sejam feitas intervenções que possam minimizar as prováveis causas deste 
adoecimento, assim como, que sejam realizadas novas pesquisas com a finalidade de chamar 
a atenção para a importância das decisões dentro das organizações e assim promover a 
qualidade de vida no trabalho, atendendo as necessidades físicas, psicológicas e laborais. 
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A DESNATURALIZAÇÃO DA MORTE E DO MORRER NA ÁREA DA ENFERMAGEM 
THÁLITA MORAES DOS SANTOS, PEDRO ANTONIO CHAGAS CACERES  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Profissionais de enfermagem são os integrantes da equipe de saúde que mais 
mantém contato direto e prolongado com pacientes que vivenciam a terminalidade, tornando-os 
o grupo mais afetado com a morte. Sendo assim, abre uma questão importante: como é a 
realidade do profissional de enfermagem vivenciada frente a esse acontecimento de morte e 
morrer do cotidiano do desenvolver de suas funções? Ele está preparado 
? Objetivo: Investigar a maneira que o atual profissional de enfermagem lida e qual o seu 
preparo com a morte e o morrer em seu local de trabalho. Método: Revisão de literatura por 
meio de artigos publicados de 1999 a 2013. Critérios de inclusão: disponibilidade de texto 
completo em suporte eletrônico e abordar o assunto selecionado e de exclusão: relatório 
técnico, tese e capítulo de tese. Busca bibliográfica na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS-
BIREME) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO); utilizando os descritores: "morte e 
morrer na enfermagem" or "educação para a morte para profissionais de enfermagem" and 
"luto". Foram encontrados  35 artigos. Destes após a leitura foram selecionados 
sete. Resultados: Com a revisão bibliográfica realizada nessa pesquisa pode-se compreender 
melhor a dimensão do luto que o profissional de enfermagem sofre devido a desmistificação da 
morte e do morrer que é vivenciada com a perda de seus clientes, sendo esta rotina de seu 
trabalho, acrescentando uma carga emocional devido o seu despreparo. Conclusão: Algumas 
instituições trabalham de alguma forma o tema, mas o invalida por ser mau aplicado, e 
algumas instituições não o trabalha, sentenciando o profissional de enfermagem a repetir um 
ciclo de negligencia no trato com a morte no seu local de trabalho, tornando-os profissionais 
adoecidos e aumentando o número de casos já existentes relacionados ao tema. Evidenciando 
a necessidade de se trabalhar o tema que  "tratado como tabu na própria área de saúde nos 
tempos modernos". 
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A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA PUC GOIÁS 

DANIELA COLELLA ZUNIGA LUDOVICO, CLAUDIA VALENTE CAVALCANTE  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O presente estudo justificou-se pela necessidade de mapearmos a recorrência 
dos temas relacionados à educação inclusiva em nível de pós-graduação e de entendermos de 
que maneira a educação inclusiva têm sido tratada nesse meio. Assim, teve-se como problema 
a seguinte questão: Como as questões práticas de ensino-aprendizagem, no âmbito da 
Educação Inclusiva, são abordadas nas dissertações do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da PUC Goiás? Objetivo: Investigar como o tema da Educação Inclusiva é tratado 
nas produções acadêmicas; Identificar em quais perspectivas teóricas e metodológicas são 
discutidas as questões acerca da Educação Inclusiva; Reconhecer de que maneira são 
abordadas as práticas de ensino e aprendizagem nas dissertações; Método: Tendo em vista o 
objetivo deste estudo em realizar um levantamento das dissertações do Programa de Pós-
Graduação da PUC Goiás, é evidente que a metodologia utilizada é de caráter bibliográfico. 
Trata-se, portanto, de uma pesquisa bibliográfica do tipo estado da arte, que visa, em um 
primeiro momento, construir um banco de dados das dissertações de mestrado do Programa 
de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da PUC- Goiás. A escolha pelo estado da arte se 
deu devido ao crescente número de pesquisas no campo educacional envolvendo diferentes 
aspectos e temas, como formação de professores, metodologias de ensino, currículos, 
identidade, juventude, inclusão social, etc. Resultados: Do mapeamento realizado das 
dissertações de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC-Goiás, que 
totalizaram 353 pesquisas, realizou-se o recorte temático da educação inclusiva, objeto desta 
pesquisa. Como já afirmado anteriormente, a partir da leitura dos resumos, título e palavras-
chave, foram selecionadas 24 dissertações que se enquadram no universo da educação 
inclusiva. A partir da seleção das dissertações acima elencadas, partiu-se para uma análise 
mais geral distribuindo-as por linha de pesquisa e pelos anos de produção 
delas. Conclusão: A pesquisa revela que a diversidade de temas dentro do universo da 
educação inclusiva é uma tendência, além de constatar que os estudos têm se debruçado 
muito sobre as questões cotidianas e práticas de dentro da sala de aula. As discussões sobre a 
inclusão em sentido mais amplo aparecem, porém de maneira muito mais singela do que as 
problemáticas que envolvem metodologia, didática e processo de aprendizagem. 
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A EXPLOSÃO DO EFEITO GENÉRICO NO PLANALTO CENTRAL - O CASO DOS 
SHOPPINGS CENTERS 

ADRIANE DE ASSIS PEREIRA VIANA, PEDRO HENRIQUE MAXIMO PEREIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Há consideráveis modificações no espaço urbano brasileiro contemporâneo, o 
comércio informal, mercados, hipermercados, centros comerciais e os shoppings centers (SC), 
espaços voltados ao consumo, caracterizando um sistema comercial que promove dinâmicas 
urbanas intensas, principalmente em Regiões Metropolitanas. Os SC especialmente, 
configuram-se como redutos urbanos que ocupam grandes extensões do solo, ilhados por vias 
de grande fluxo e envoltos por extensas áreas de estacionamento. Objetivo: Identificar os SC 
da cidade de Goiânia, seus impactos físico-espaciais e socioculturais a partir das observações 
em relação às mutações morfológicas provocadas por estes empreendimentos e das possíveis 
sociabilidades que ele provoca. Método: Levantamento in-loco de dados e observação 
sistemática. Consulta a registros fotográficos, imagens de satélite, documentos oficiais públicos 
competentes e publicações referentes aos SC de Goiânia. Realização de mapas e 
tabelas. Resultados: A estatística da população de Goiânia em 2018 é de 1.495.705 
habitantes (IBGE) e o número de SC em funcionamento são 16, com uma ABL (área bruta 
locável) de 321.064 m². Até 2019 estão previstas mais 2 inaugurações. A razão entre a 
população e o número de shoppings equivale a 1 SC para cada 93.481 hab. Na cidade de São 
Paulo, o maior polo empresarial do país, a estimativa da população em 2018 é de 12.176.866 
hab.(IBGE) e 54 SC (ABRASCE), a razão é de 1 SC para cada 225.497 hab. Aplicando fatores 
de escala e proporção, Goiânia possui mais que o dobro de SC que São 
Paulo. Conclusão: Goiânia não está preparada para esta explosão do efeito genérico, os SC 
provocam a polarização de atividades comerciais e de serviços, adensamentos do entorno, 
supervalorização do solo, ruptura da paisagem urbana, redefinição do sistema viário e 
descaracterização de comércios de bairro; imitam a característica da rua e ocupam o lugar do 
comércio público, mas empilhados em espaços fechados, que a cada dia crescem, tornando-se 
um processo irreversível. 

Palavras-chave: Shoppings Centers, Goiânia, Efeito Genérico 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 705 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

A FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL DE ATTILIO CORRÊA LIMA E SEUS 
REBATIMENTOS NOS PLANOS DE GOIÂNIA 

LUIZ FERNANDO VELOSO FILHO, ANAMARIA DINIZ BATISTA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Attilio Corrêa Lima foi responsável pelos planos urbanos e arquitetônicos primários 
de Goiânia durante os anos de 1932 a 1935. Estudou arquitetura na Escola Nacional de Belas 
Artes. Após terminar o curso, partiu para Paris para estudar urbanismo, no Instituto de 
Urbanismo da Universidade de Paris. Sua passagem pelo exterior foi bastante rica, e ao chegar 
no Brasil foi encarregado de projetar a nova capital do Estado de Goiás: Goiânia. Objetivo: O 
objetivo consiste em investigar a formação acadêmica de Attilio Corrêa Lima desde sua 
formação na Escola Nacional de Belas Artes (RJ), passando pelo curso de urbanismo no 
Institut d¿Urbanisme de l¿Université de Paris, até estar encarregado nos projetos da nova 
capital do Estado de Goiás. Método: A metodologia utilizada consistiu em leituras de teses de 
mestrado, livros, documentos oficiais e análise gráfica de mapeamentos e projetos. 
Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema. A partir das revisões e leituras 
de textos, elaboramos seminários para discussão do Plano de Goiânia desenvolvido por Attilio 
Corrêa Lima. O grupo envolvido na pesquisa também elaborou um mapa da nova capital, 
Goiânia, a partir de fotos, resgatando o Plano original da cidade. Resultados: O resultados 
esperados e obtidos na Iniciação Científica foram um estudo relacionando as matérias 
estudadas por Attilio Corrêa Lima na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro 
enquanto estudava arquitetura e quando estudava urbanismo no Institut d¿Urbanisme de 
l¿Université de Paris (IUUP) e descrever as influências que os estudos no exterior trouxeram 
para o traçado da nova capital do Estado de Goiás: Goiânia. Conclusão: Analisando toda a 
trajetória acadêmica e profissional de Attilio Corrêa Lima é possível compreender como era um 
profissional empenhado e muito capacitado para a realização de projetos de arquitetura e 
urbanismo da nova capital do estado de Goiás. Attilio C. Lima foi um pioneiro dos 
ensinamentos do urbanismo da escola francesa no Brasil e seu legado deve ser reconhecido. 
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A FUNCIONALIDADE DO JOGO ELETRÔNICO LÚDICO NO PROCESSO DE ADESÃO AO 
TRATAMENTO PELA CRIANÇA RENAL CRÔNICA 

LORRAINE BEATRIZ MOREIRA, GINA NOLETO BUENO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A computação móvel, pode ser aplicada a diversas vertentes da área da saúde. O 
indivíduo com doença renal crônica apresenta dificuldades quanto ao controle do peso 
interdialítico e à obediência às restrições hídricas e dietéticas. Tecnologias do ensino-
aprendizagem para crianças doentes renais podem proporcionar mudança de comportamento 
e aprendizado, promovendo adesão ao tratamento. Objetivo: Avaliar as respostas emitidas 
pelo participante antes e após o suporte do tablet contendo um aplicativo lúdico de nome Bim, 
para avaliar os efeitos provocados pelo jogo no comportamento dos 
participantes. Método: Participou deste estudo, uma criança com doença renal crônica e sua 
cuidadora, a mãe. O estudo ocorreu em um Centro Pediátrico de Hemodiálise, de um Hospital-
Escola. Este estudo foi constituído por quatro fases: triagem, linha de base, intervenção e 
avaliação final. Na intervenção, o tablet com o aplicativo foi entregue aos 
participantes. Resultados: Os resultados obtidos demonstraram que na ausência do aplicativo 
identificaram-se aspectos de não adesão no repertório comportamental dos participantes. O 
acesso ao jogo ratificou a não aderência. Apesar de o participante desenvolver estratégias de 
não adesão durante o jogo, exibiu comportamento cônscio quanto a necessidade de 
estabelecer uma quantidade correta de alimentos e líquidos, para um doente 
renal. Conclusão: Embora o participantes não tenham desenvolvido em seu repertório 
comportamentos de adesão totalmente favoráveis, as respostas emitidas por eles, com o 
suporte do tablet foram melhores . O aplicativo com o jogo do BIM ainda que necessite de 
aprimoramento, já apresenta funcionalidade como ferramenta educacional. 

Palavras-chave: Doença renal crônica, Análise do comportamento, Tecnologia de ensino 
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A GESTÃO NAS EMPRESAS FAMILIARES: PROCESSO SUCESSÓRIO, DESAFIOS E 
DIFICULDADES NA SEGUDNA E TERCEIRA GERAÇÃO.-66144 

PEDRO ALEXANDRE DA SILVA, IRENE REIS  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Sabe-se que empreender, é sinônimo coragem, ou seja não ter medo de correr 
riscos, precisa ter desejo de alcançar sucesso como empreendedor, e ter determinação. O 
empreendedor tem que ser arrojado, ter convicção do que realmente quer. Saber quanto, 
como, quando e onde investir. Partindo do pressuposto de que realmente quer empreender, 
far-se-á estudo de mercado, averiguando assim a viabilidade do negócio. Objetivo: Sabe-se 
que empreender, é sinônimo coragem, e determinação. O empreendedor tem que ser arrojado, 
ter determinação, convicção, de quanto, como, quando e onde investir Método: Abordagem 
metodológica apresenta-se através de pesquisa em caráter exploratório e descritivo de 
natureza qualitativa, tendo como objetivo elaborar estudo relacionado à dificuldade encontrada 
na sucessão da gestão de das empresas familiares. Resultados: Na presente pesquisa, foi 
elaborada até o momento, um levantamento bibliográfico, pesquisando o que alguns autores 
dizem, sobre o tema, e como deveria ser tratado e resolvido esse assunto, bem como um 
levantamento das dificuldades relacionadas à sucessão nas empresas familiares. Nessa 
próxima fase da pesquisa, será feito um trabalho de campo, ir-se-á à empresa, onde será 
aplicado questionário junto à pessoa competente e abordar-se-á o assunto em 
si. Conclusão: Segundo autores pesquisados, conclui-se que, há um grave problema, 
referente à sucessão no cargo de gestão, e/ou administração em empresas familiares, com 
maior ênfase, na segunda e terceira geração. Percebe-se que vários são os motivos que levam 
a isso, tais como hereditariedade, paternalismo, falta de competência administrativa entre 
outros aspectos 
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A HISTÓRIA DOS CONCEITOS APLICADA À REALIDADE AFRICANA, À LUZ DE 
CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE 

PEDRO HENRIQUE BARRETO TEODORO, IVAN VIEIRA NETO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Este Relatório Final de Iniciação Científica pretende apresentar a contribuição 
singular da escritora Chimamanda Ngozi Adichie na desconstrução do imaginário ocidental 
sobre o continente africano e na proposição de novas representações dos africanos, como 
indivíduos providos de sonhos, projetos e vontades, únicos em suas 
experiências. Objetivo: Compreender a crítica apresentada por Chimamanda Ngozi Adichie ao 
Ocidente e às suas representações monocráticas sobre as culturas e as populações africanas, 
enfatizando em seus romances a contestação do imaginário ocidental sobre a África enquanto 
continente atrasado, precário ou subdesenvolvido. Método: A produção da pesquisa foi 
baseada na abordagem qualitativa com método histórico-dedutivo. Desta forma, de acordo com 
Maria de Andrade, a pesquisa será guiada pelo método histórico, a partir da investigação dos 
acontecimentos, processos e instituições do passado para a verificação da influência destes na 
sociedade de hoje (ANDRADE, 2006). Resultados: A quebra da visão tendenciosa e errônea 
sobre as questões relativas à África e as sociedades que a compõem é possível a partir do 
enaltecimento e busca de representações de autoria africana, que, mesmo se tratando de 
representações, carregadas pelo imaginário e pelo idealismo de seus autores; revelam maior 
adequação e proximidade com a realidade daquele continente. Os estudos das ciências 
humanas também auxiliam naquela quebra ao tratar do continente africano e dos africanos 
como objetos de pesquisa, seguindo um método científico, que muitas vezes, rompe com as 
percepções de ¿senso comum¿ predominantes que seguem subjugando, discriminando e 
homogeneizando o continente e seus habitantes. Conclusão: A pesquisa foi de relevância 
para a produção acadêmica do orientando ao tratar de questões que fogem ao cotidiano das 
temáticas tratadas pelas disciplinas de Relações Internacionais e contribuiu para uma quebra 
com a visão generalista e simplista diante da realidade africana e do quotidiano de 
afrodescendentes no cenário mundial; tal qual auxiliou o mesmo a entender a 
interdisciplinaridade como uma útil ferramenta das Humanidades e seus campos de estudo 
para a produção da pesquisa acadêmica. 
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A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE METEOROLÓGICA PARA A REALIZAÇÃO DE UM VOO 
SEGURO 

ANNA PAULA BECHEPECHE, MARCOS BUZOLO CÂMARA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A meteorologia aeronáutica está intimamente ligada à segurança do voo. Um dos 
princípios do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER) é que 
acidentes e incidentes aeronáuticos são resultados de uma sequência de eventos e não de 
uma causa isolada. A meteorologia aeronáutica, de acordo com o Centro de Investigação e 
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), desde 2006 a 2015, 10,3% dos acidentes e 
incidentes tiveram como fator contribuinte as condições climáticas. Objetivo: Demonstrar, a 
partir da produção e análise de um código meteorológico semelhante ao Informe Meteorológico 
Aeronáutico Regular (METAR), as possíveis complicações que piloto e aeronave enfrentariam 
caso ingresse no espaço aéreo próximo à estação quando indicado com condições 
meteorológicas adversas. Método: Coleta, tratamento e análise de dados da estação 
meteorológica digital da Oregon Scientific¿ WMR 200, instalada na Área I da Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás (PUC GO), provenientes dos sensores de temperatura, 
umidade, insolação, direção e velocidade do vento, chuva e pressão do ar 
atmosférico. Resultados: Os dados analisados resultaram em várias planilhas que 
demonstram as características do clima na região próxima à estação meteorológica, podendo 
ser acessado pelo público em geral e comunidade aeronáutica. Durante o período analisado foi 
obtida uma temperatura média de 27,8ÚC, temperatura do ponto de orvalho média de 14ÚC, 
umidade relativa do ar média de 41%, direção do vento predominante vindo de 070Ú, 
velocidade do vento média de 2 nós e pressão média a nível do mar de 
1006hPa. Conclusão: Este trabalho, a partir da elaboração do código similar ao METAR, 
conseguiu mostrar a importância que os dados coletados exercem no ambiente aeronáutico e 
evidenciar as possíveis complicações que os pilotos encontrariam caso o aeródromo de pouso 
não possuísse estação meteorológica. 
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A IMPORTÂNCIA DA ESPIRITUALIDADE E RELIGIOSIDADE NO DESENVOLVIMENTO DO 
COPING DA DOR CRÔNICA 

LETÍCIA GONÇALVES MAIA, CAROLINA TELES LEMOS  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Introdução: a religiosidade/espiritualidade é uma das importantes estratégias de 
coping da dor crônica. Existem evidências de que as práticas religiosas repercutem na redução 
da secreção do cortisol, hormônio relacionado ao estresse, além de aumentarem o número de 
neurotransmissores envolvidos no controle da dor. Diante desta realidade, enxergamos quão 
essencial é dar continuidade a estudos que visem contribuir com esta área de 
conhecimento. Objetivo: Objetivo: analisar pesquisas relevantes e atuais que contribuíram 
para compreensão da relação espiritualidade/religiosidade e coping da dor 
crônica. Método: Método: trata-se de uma revisão de literatura. O levantamento bibliográfico se 
deu por meio de pesquisas em bases de dados importantes no panorama científico: PubMed, 
SciELO e LILACS. Os resultados dos estudos analisados foram inseridos em duas categorias, 
pesquisas que envolviam a temática da espiritualidade/religiosidade sob o ponto de vista do 
paciente e aquelas que avaliaram a perspectiva dos profissionais de saúde em relação ao 
binômio. Resultados: Resultados: os resultados obtidos a partir da atual revisão da literatura 
apontam para uma relação, na maior parte das vezes, positiva entre espiritualidade e saúde. 
Tanto os pacientes demonstraram que a fé os impulsiona no coping da dor crônica como 
diversos profissionais ¿ médicos, enfermeiros, psicólogos ¿ em seus discursos, relataram que 
os pacientes que possuem uma religião ou determinado envolvimento espiritualista tendem a 
enxergar além da condição atual vivida, buscando compreender o contexto e se fortalecerem 
através da fé. Conclusão: Conclusão: de modo geral, os trabalhos concordam que a crença do 
doente influencia na adesão ao tratamento, no enfrentamento da dor, na busca por uma 
explicação para a experiência atual, além de atuar na diminuição da ansiedade e estresse 
advindos da doença. Portanto, é importante que o profissional de saúde busque se inteirar 
acerca do envolvimento espiritualista do paciente, para que possa utilizá-lo como recurso no 
enfrentamento do adoecimento, garantindo uma assistência mais holística. 
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A IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO DA CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN NA ESCOLA 
ANA LÚCIA DOS SANTOS CABRAL, LUCIANA NOVAIS DE OLIVEIRA BRITO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Com a publicação da Declaração de Salamanca (1994), apresentando as 
principais ideias sobre a inclusão escolar de pessoas com deficiência, o tema passou a ser 
amplamente discutido. Muitos autores trazem a importância da inclusão escolar de pessoas 
com deficiência, porém, Luiz e Nascimento (2012) apresentam os medos e incertezas dos 
familiares de crianças com Síndrome de Down acerca da inclusão. Este trabalho busca 
compreender o processo e a importância da inclusão de pessoas com SD. Objetivo: Conhecer 
como ocorre o processo de inclusão da criança com Síndrome de Down na escola; ¿ Investigar 
o papel dos pais no processo de inclusão; ¿ Analisar a importância da inclusão e do convívio 
social da criança na escola. Método: Para coleta de dados da pesquisa foi utilizado um 
questionário semi estruturado elaborado após a leitura e análise de referências bibliográficas 
acerca do tema a ser trabalhado. O questionário abrangeu todo o desenvolvimento da criança, 
desde a gestação, até o momento atual, compreendendo seu desenvolvimento, contexto social 
e escolar. Após a elaboração do questionário piloto, foram realizadas entrevistas com 2 mães 
de crianças com SD. As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas para melhor 
analise do conteúdo trazido por essas mães e compreensão do desenvolvimento e inclusão 
escolar das crianças. Resultados: Com a analise bibliográfica foi confirmada a relevância do 
tema a ser trabalhado e possibilitou a elaboração do questionário de forma a abranger todos os 
pontos necessários acerca do desenvolvimento e contexto social e escolar da criança. A 
aplicação do questionário piloto possibilitou compreender a necessidade de algumas alterações 
nele, que foram realizadas após o termino da primeira entrevista. Ao escutar e analisar as 
entrevistas percebe-se a importância do conhecimento prévio, por parte dos pais, desse 
ambiente escolar e das pessoas que ali trabalham, gerando mais confiança e segurança 
quanto a atenção e cuidado que o filho receberá. Conclusão: A pesquisa realizada possibilitou 
conhecer os medos e as incertezas dos pais de crianças com SD quanto à inclusão escolar, 
compreender como se dá esse processo, o que gera mais segurança e confiança à esses pais, 
como eles lidam com a escola e como auxiliam no processo inicial de acolhimento escolar. Foi 
possível compreender a influência do contexto escolar no desenvolvimento orgânico e social da 
criança. 
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A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DO SISTEMA DIGESTIVO ASSOCIADO AO USO DE UM 
ATLAS ELETRÔNICO NA HISTOLOGIA: A ACESSIBILIDADE DOS MEIOS DIGITAIS NO 

MEIO ACADÊMICO 
LUDMILA CAMPOS VASCONCELOS, ROBERPAULO ANACLETO NEVES  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A histologia do trato digestivo possui uma vasta arquitetura celular, e seu estudo é 
componente chave para a formação acadêmica na área da saúde, servindo como ponte entre o 
conhecimento básico e a prática clínica. Porém, muitos acadêmicos encontram dificuldade no 
estudo e com isso buscam os recursos digitais. Surge a ideia então de se implantar um sistema 
de atlas digital na PUC-GO com o acervo de lâminas da Universidade, cuja disponibilidade irá 
estimular e facilitar o estudo da histologia. Objetivo: Elaborar um atlas digital de histologia, 
enfocando a histologia do sistema digestivo, e promover a democratização do acesso a esse 
material de ensino e estudo. Método: Foi realizada a seleção das micrografias das estruturas 
histológicas do aparelho digestivo, a partir do acervo de lâminas disponíveis na universidade. 
As micrografias foram devidamente legendadas e editadas com indicadores, como setas e 
símbolos. Todo o trabalho de captura e edição de imagens será realizado no Laboratório de 
Apoio Didático (LAD) do Departamento de Ciências Biológicas e Biomédicas (CBB) do Curso 
de Biomedicina da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC GO), localizado no Campus 
I, Setor Universitário, devido à disponibilidade de materiais necessários. Resultados: A 
seleção das micrografias fora realizada com sucesso e estas foram devidamente legendadas e 
editadas de acordo com as estruturas histológicas encontradas. Foram legendadas as 
principais estruturas de esôfago, estômago, intestino delgado (duodeno, jejuno e íleo), intestino 
grosso, pâncreas, fígado e vesícula biliar. As micrografias apresentam tamanho de 40X, 100X 
e 400X, coradas com Hematoxilina e Eosina. Conclusão: O trato digestivo possui estruturas 
histológicas fundamentais para o processo de digestão e absorção de nutrientes, e com as 
micrografias apresentadas pode-se conhecer e analisar tais estruturas. As micrografias 
encontram-se legendadas, separadas conforme órgão pertencente, e editadas com números, 
setas e símbolos. A disponibilidade dessas imagens para os estudantes da PUC GO e demais 
universidades trará riqueza de conhecimento e facilitará o processo de aprendizagem no 
estudo da histologia. 
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A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA NO DIAGNOSTICO DA SÍNDROME 
DE DOWN 

LUISA CAMELO BUENO, JULIANA SANTOS DE SOUZA HANNUM, JULIANA SANTOS DE 
SOUZA HANNUM  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A Síndrome de Down é uma desordem genética, que causa algumas dificuldades 
intelectuais, podendo afetar na dinâmica família. E assim, causando um sentimento de 
desamparo para esses casais no momento do diagnóstico, devido a precariedade de 
informações iniciais passadas. O acompanhamento psicológico poderá propiciar aos membros 
da família uma sensação de segurança. O psicólogo frente a essa situação tende a estabelecer 
uma conduta fundamental de base no apoio emocional oferecido. Objetivo: Este trabalho foi 
direcionado ao objetivo de, compreender a importância do profissional de Psicologia no 
momento do diagnóstico da Síndrome de Down. Método: A pesquisa em tese teve como base, 
uma entrevista na qual, possibilitou a coleta de dados bases de como foi dado o diagnóstico de 
Síndrome de Down, á família da criança. O primeiro contato foi estabelecido via telefone 
celular, com a mãe biológica de uma criança de seis anos, diagnosticada com Síndrome de 
Down. Onde foi explicado o objetivo da entrevista, e o sigilo dessas informações obtidas no 
decorrer da entrevista.Os dados do estudo obtidos estabeleceram uma fundamental 
importância, para a realização e andamento dessa pesquisa. Com fim qualitativo, a entrevista 
nos trouxe varias informações passiveis de correlacionar com falas de autores que falem sobre 
o tema. Resultados: Os resultados apontam que o diagnóstico da Síndrome de Down, pode 
gerar um impacto negativo tanto na relação mãe- bebê quanto a membros familiares 
envolvidos neste contexto. A importância de uma escuta psicológica, é de extrema importância, 
no que favorece a diminuição desse impacto negativo. Conclusão: Mediante a essa situação, 
se vê a necessidade da escuta por parte de um psicologo, não somente no período do 
diagnostico, mas também no estabelecimento de vinculo entre a criança e a família. Com essa 
noticia inesperada, além de gerar um impacto muito grande a essa familia, pode também 
resultar em um luto vivido pela mãe, talvez quanto ao filho idealizado, até mesmo das 
incertezas quanto ao futuro dessa criança, medo das novas vivencias nas quais os pais não 
são devidamente instruídos. 
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A INFLUÊNCIA DA ESCOLHA DOS TIMES DE FUTEBOL NA CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE PESSOAL E SOCIAL 

LÍVIA MARIA STEFFEN SOUSA, THAIS ALVES MARINHO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O futebol é uma fonte de construção identitária ligada aos grupos primários como 
a família. Entretanto, há estudos que revelam uma decisão de torcida orientada através da 
mídia e não mais pela família, criando então a possibilidade de uma autocategorização formal, 
no que diz respeito ao consumo de elementos do futebol. Essa pesquisa busca analisar quais 
razões racionais levam a torcer para determinado time para confirmar que elas coexistem com 
as razões ontológicas. Objetivo: Compreender por meio de um estudo qualitativo como os 
torcedores de futebol usam o time para construir sua identidade. Método: Estudo qualitativo, 
baseado em grupos focais, onde buscaremos compreender quais as expectativas e 
experiências dos entrevistados em relação à escolha e vivência nas torcidas de futebol, bem 
como os valores, necessidades e objetivos de cada um ao participar de uma torcida de um 
time. Resultados: Os entrevistados foram indagados sobre como escolhem os times para 
torcer (uso) e como os times que torcem lhes representam (função). Os sentidos possíveis 
foram: identidade; rivalidade/agressividade; família; local; paixão; nada; hobby; esporte; crítica; 
entretenimento; reputação/memória; amizade, crítica. Dos participantes da pesquisa, 
constatamos: 29,9% dos entrevistados acreditam que a função dos clubes é despertar paixão, 
22,1% afirmam que a função é o entretenimento, já 15,32% afirmam que a função dos clubes é 
a integração entre pessoas com ideais comuns. No entanto, a maior parte deles, cerca de 
63,7%, escolhem os clubes com base na tradição familiar enquanto apenas 10,0% escolhem 
por status. Conclusão: É inegável afirmar que o futebol está ligado à autocategorização 
ontológica, porém em função da amplitude do mercado e da mídia atual, cada vez mais esse 
universo está sendo influenciado pelos grupos secundários, gerando, assim, uma 
autocategorização formal. Isso significa que há uma busca pela formação de identidade 
ontológica voltada à tradição familiar e também voltada ao custo-benefício de torcer para 
determinado time. Nossa amostra expressa uma mudança ainda sútil. 
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A INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO: A CRIANÇA COM 
SÍNDROME DE DOWN E A ESCOLA 

ARIANE RUBEN CALAÇA DI MENEZES, JULIANA SANTOS DE SOUZA HANNUM  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A família é o primeiro círculo social que convivemos e que levamos por toda vida. 
É base para a formação de qualquer indivíduo. O processo não é diferente para as crianças 
com a Síndrome de Down (SD). A relação familiar e a participação da família no ambiente 
escolar são um fator potencializador do aprendizado dos estudantes com SD? Objetivo: O 
objetivo desta pesquisa foi analisar a relação familiar e a participação da família no ambiente 
escolar, como um fator potencializador do aprendizado dos estudantes com SD. Método: O 
presente artigo foi elaborado a partir do levantamento de pesquisa bibliográfica, apresentação 
e discussão oral de artigos sobre o tema abordado, estudo, análise do roteiro de entrevista, 
realização de entrevista e coleta de dados. Para a presente pesquisa foi entrevistada mãe 
biológica de criança com a faixa etária de 10 anos de idade, com SD. Resultados: É notável a 
influência positiva do meio social do JP. C. L. (abreviatura do nome da criança com SD), para o 
seu bom desenvolvimento. Pode-se considerar que a mãe estimula a criança utilizando 
métodos inovadores, para que sua cognição se desenvolva de forma mais fácil e atrativa. A 
partir da entrevista e pesquisas bibliográficas, é possível afirmar que a inclusão está cada vez 
mais forte no mundo contemporâneo, porém a sociedade ainda não está preparada para 
recebê-la, ainda existe falhas de preparo e na metodologia utilizada pelas equipes profissionais 
de instituições de ensino regular. Conclusão: Pode-se concluir que a relação familiar e a 
participação da família no ambiente escolar são de fato um fator potencializador e de influência 
para o aprendizado e para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes com a SD. 
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A INFLUÊNCIA DA FORÇA DE PREENSÃO PALMAR NA QUALIDADE DE VIDA DOS 
IDOSOS DA UNATI PUC GOIÁS 

JÉSSICA DE SOUSA E SOUSA, ADRIANA MARCIA MONTEIRO FANTINATI, ELIZABETH 
RODRIGUES DE MORAIS, JOSE ROBERTO DE SOUZA JÚNIOR, MARCELO SILVA 

FANTINATI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O processo de envelhecimento torna o idoso mais vulnerável tanto fisicamente 
quanto emocionalmente, devido isso, é recomendado praticar atividades em grupos, para 
promover interação social e otimizar qualidade de vida em todos seus aspectos, um exemplo, é 
a hidrocinesioterapia (SARMENTO, et al, 2011) Objetivo: Analisar a força de preensão palmar 
e correlacionar com a qualidade de vida do idoso após programa de 
hidrocinesioterapia. Método: Estudo quantitativo, quase experimental, descritivo, tendo como 
amostra 26 idosas da Universidade Aberta a Terceira Idade (UNATI). Aprovado pelo comitê de 
ética da Pontifícia Universidade Católica de Goiás sob parecer de número 968807/2015. Os 
instrumentos utilizados foram questionário epidemiológico, de saúde física, critério de 
classificação econômica da ABEP e do WHOQOL-bref e realizou o teste de Força isométrica 
de preensão palmar antes e após o programa. O programa foi realizado durante três meses, 
duas vezes por semana, cinquenta minutos de duração. Os dados foram analisados pelo 
programa SPSS (Statistical Package For Social Sciences). Resultados: Amostra composta por 
26 idosas, com média de idade de 69,22 anos. O Índice de Massa Corporal de 27,75 (km/m²), 
ao comparar qualidade de vida (QV) pré e pós intervenção, observou melhora significativa nos 
domínios físico (p=0,003*), psicológico (p=0,040*) e qualidade de vida geral (p=0,005*) e Força 
de Preensão Palmar (FPP) também mostrou melhora em mão dominante e não dominante 
(p=0,000*), ao correlacionar FPP e QV não apresentou valor estatisticamente 
significativo. Conclusão: Na correlação da FPP com a QV não observou interferência uma 
sobre a outra, individualmente as variáveis apresentaram melhora pós programa, demostrando 
valores significantes da FPP e dos domínios físico, psicológico e de QV geral. Todavia, a 
hidrocinesioterapia é eficaz para minimiza e controlar as alterações do envelhecimento. 
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A INFLUÊNCIA DOS TREINOS DE ACROBACIAS AÉREAS E SITUAÇÕES ANORMAIS DE 
VOO SOBRE A CONSCIÊNCIA SITUACIONAL E TOMADA DE DECISÃO DO PILOTO EM 

CONDIÇÕES DE DESORIENTAÇÃO ESPACIAL 
JOÃO PAULO DE SOUSA SILVA, THAISSA NEVES REZENDE PONTES  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A desorientação espacial é caracterizada pela dificuldade ou incapacidade do 
piloto em perceber a atitude de sua aeronave em relação à superfície da Terra, o que pode 
ocorrer principalmente durante as operações de pouso e decolagem, devido à maior 
necessidade de se orientar em relação à rota e procedimentos 
operacionais. Objetivo: Apresentar um treinamento para pilotos que ocorra em uma aeronave 
real e que o exponha a condições de voo similares às encontradas em voo real, para 
minoração da influência do efeito startle na tomada de decisão do piloto em situações de 
desorientação espacial. Método: O propósito desse estudo é trazer como a capacidade de 
definição de repertórios prévios por meio do treinamento em situações anormais de voo, com a 
exposição do indivíduo ao efeito startle, pode melhorar a capacidade decisória dos tripulantes. 
Mediante uma pesquisa exploratória de cunho dedutivo analisa-se como o efeito startle age no 
corpo humano e a sua relação com o processo de tomada de decisão dentro do 
cockpit. Resultados: Foi comprovada a influência que o efeito startle pode trazer aos pilotos 
durante as situações de emergência e ratificada a necessidade de um treinamento que envolva 
a criação de repertórios de respostas suficientemente sólidos para superar as consequências 
do efeito startle na tomada de decisão dos pilotos. Conclusão: Com relação ao que foi 
exposto, entende-se que a capacitação de pilotos para lidar de maneira eficaz com eventos de 
desorientação espacial requer mais do que a simples inserção do sujeito em um simulador com 
certo grau de fidedignidade em relação ao voo real. O efeito startle é indiscutivelmente uma 
variável presente no ambiente aeronáutico que pode provocar acidentes e, portanto, demanda 
atenção dos órgãos reguladores e a implementação, por parte dos empregadores, do UPRT ou 
de outro treinamen 
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A INGESTÃO DE VITAMINA D E CÁLCIO E SEUS FATORES ASSOCIADOS EM 
ESTUDANTES DO CURSO DE NUTRIÇÃO 

HELIÉDNA KARIZE ALVES SOARES, ALINE ALVES BRASILEIRO, CAMILA KELLEN DE 
SOUZA CARDOSO, LINA MONTEIRO DE CASTRO LOBO, LARA FERNANDA SILVEIRA 

CARDOSO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A alimentação saudável deve ser orientada e incentivada desde a infância até a 
idade adulta, porém, nem sempre depende da opção individual, vários fatores podem vir a 
comprometer nessa escolha. Entre eles, destacam-se saída do adulto-jovem da casa dos pais 
para dedicar aos estudos; menor tempo para as refeições; e, como consequência a 
substituição de refeições completas por lanches rápidos e práticos Objetivo: Avaliar a ingestão 
de vitamina D e cálcio e seus fatores associados em estudantes de um curso de 
Nutrição. Método: Trata-se de um estudo transversal analítico, alinhado a uma corte, realizado 
com alunos do primeiro ano do curso de nutrição da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 
Foi aplicado questionário pré-codificado contendo dados sociodemográficos, estilo de vida e 
antropometria. Para avaliação do consumo alimentar foi aplicado o Recordatório de 24 
horas. Resultados: Foram avaliados 43 estudantes da área da saúde do curso de Nutrição, 
sendo 86,0% do sexo feminino, 62,8% eram brancos ou amarelos e 69,8% pertenciam a classe 
econômica A-B. A idade média foi de 20,3 (±4,3) anos, 83,7% consumiam bebida alcoólica e 
desses, 50% apresentaram binge drinking. Não houve associação significativa entre o 
consumo de vitamina D e Cálcio com os dados sociodemográficos e estilo de vida (tabagismo), 
por outro lado, verificou-se uma tendência entre o grau de estudos da mãe e o consumo 
desses nutrientes. Houve associação entre o consumo de vitamina D e estilo de vida Binge 
drinking (n=36) p= 0,001 e tendência estatística entre o o consumo de álcool em excesso 
(Binge drinking) e a ingesta de cálcio (p=0,078). Conclusão: A amostra avaliada apresentou 
um consumo de vitamina D e cálcio inadequado, havendo associação de baixa ingesta de 
vitamina D e tendência a baixo consumo de cálcio com o uso excessivo de bebidas alcoólicas. 
Os resultados são preocupantes, visto que apontam para um desequilíbrio no consumo desses 
micronutrientes por adolescentes e adultos jovens futuros profissionais da área da saúde. 
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A INTEGRAÇÃO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 
1988: UMA ANÁLISE SOCIAL DO PAPEL DO ESTADO BRASILEIRO NA 

CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 
DÉBORAH SALÉM PARREIRA SALES, ALINE TEREZA BORGHI LEITE  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Este trabalho tem como cerne o estudo do direito internacional de direitos 
humanos, com o intuito de promover uma discussão a respeito da integração dos tratados 
internacionais à Constituição Federal de 1988, levando à uma análise social do papel do 
estado brasileiro na concretização dos direitos humanos. Objetivo: Investigar a incorporação 
no ordenamento jurídico interno brasileiro dos direitos e garantias estabelecidas nos tratados 
internacionais de Direitos Humanos e analisar os desafios para a concretização dessas 
previsões. Método: Este trabalho firmou-se sob a perspectiva de uma pesquisa eminentemente 
bibliográfica, tendo como etapas e procedimentos utilizados: análise preliminar de leituras 
essenciais ao tema, levantamento de dados fáticos acerca do processo de integração dos 
Tratados Internacionais de direitos humanos no direito interno brasileiro, análise sobre o papel 
do estado brasileiro na efetivação dos direitos humanos. Resultados: Foram obtidos os 
seguintes resultados: exame da concepção dos direitos humanos à luz da institucionalização 
dos direitos e garantias fundamentais na Constituição Brasileira de 1988, análise do processo 
de integração dos Tratados Internacionais de direitos humanos no direito interno brasileiro, 
levantamento dos itens e fundamentos que demonstrem as dificuldades de concretização dos 
direitos e garantias de direitos humanos na sociedade brasileira. Conclusão: A Carta de 1988 
demarca, no âmbito jurídico, o processo de democratização do Estado brasileiro, ao consolidar 
os direitos e garantias fundamentais a todo cidadão brasileiro. Dentre os fundamentos que 
alicerçam o Estado Democrático de Direito brasileiro, destacam-se a cidadania e a dignidade 
da pessoa humana. É justamente, nesse contexto que se interpretou os dispositivos 
constitucionais pertinentes à proteção internacional dos direitos humanos. 
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A LAICIDADE ENVOLTA EM GRADIENTES RELIGIOSOS: UM ESTUDO DA 
COMUNICAÇÃO NA CEPA - ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA INTERNACIONAL – NA INTERNET 

JOÃO MORENO LIMA NETO, LUIZ ANTONIO SIGNATES FREITAS  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Este trabalho tinha por objetivo determinar o modo como se configurava os 
processos comunicacionais da CEPA em sua rede social virtual: a Lista de Debates. Logo, o 
objetivo se guiou entre caracterizar tais tensões. Signates (2013) já vislumbrava a possibilidade 
quanto aos limites comunicacionais na referida instituição. De que forma operava os processos 
dialógicos? O 'diálogo' seria a forma de legitimação de determinados interesses? O que de fato 
era comunicação no discurso religioso da Lista? Objetivo: Determinar de que modo se 
configura a inserção e os processos de participação e conflito da Associação Espírita 
Internacional (CEPA) nas redes sociais virtuais. Método: A pesquisa se utilizou do método da 
observação participante para identificar os assuntos tratados na Lista de Debates da CEPA e 
identificar os possíveis candidatos para uma entrevista em profundidade. Após três meses de 
observação, cinco participantes foram escolhidos. As entrevistas foram realizadas via Skype. 
De posse da transcrição dos dados, a pesquisa utilizou a análise de conteúdo para selecionar e 
categorizar as unidades de sentidos apreendidas do corpus da pesquisa. Desta forma, 66 
unidades de sentido foram identificadas e divididas em seis categorias. São elas: 
Características da CEPA; Declínio do debate; Contraditório; Condições para participar; 
Exclusão e Internet. Resultados: Os resultados da pesquisa contradizem o discurso 
apregoado na Lista e a prática vivenciada nos debates. Para além das autocaracterização 
como livre-pensadora e adogmática, as ações da Lista diante de certos assuntos a 
caracterizava dentro do pólo dogmático; da incomunicabilidade. Ela, a Lista, por sua vez, não 
percebia tais práticas. A visão do espiritismo como ciência configurou-se como uma tática de 
legitimação de discurso, sendo os trabalhos científicos contrários à doutrina mal quistos pela 
instituição. Assim como a problematização de determinados temas, que se transformam, de 
certo modo, em dogmas. A polarização política foi a responsável por determinado 'mutismo' da 
Lista, situação acentuada com a crise política pós 2016, no Brasil. Conclusão: O debate é 
estimulado na Lista da CEPA disponível, inclusive, a qualquer pessoa que mostre interesse em 
participar. Entretanto, a prática, até certo ponto, se diferencia do discurso na Lista. A alteridade 
proclamada tem limites. Por mais que a Lista de Debates condene a atual configuração do 
espiritismo brasileiro, a prática desta diante de determinados temas aponta para uma atuação 
que assume gradientes religiosos. 
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A LIGAÇÃO ENTRE SAÚDE E ESPIRITUALIDADE 
ISABELA DE PAULA MARTINS, CAROLINA TELES LEMOS  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Em 1988, a Organização Mundial de Saúde (OMS) iniciou um aprofundamento 
das investigações sobre a espiritualidade, incluindo o aspecto espiritual no conceito 
multidimensional de saúde. Desde então, a espiritualidade é apontada na área da saúde como 
importante fator de adaptar-se em situações difíceis , devido a sua capacidade de desenvolver 
capacidades do ser humano na manutenção e no cuidado da vida¿. Objetivo: O objetivo da 
pesquisa foi analisar na literatura a relação entre espiritualidade/religiosidade e a sua influência 
na saúde do ser humano e no cuidado em saúde. Método: Para a concretização do estudo, 
realizou-se uma revisão narrativa , Foram incluídos como referências artigos indexados em 
português disponíveis no portal de periódicos CAPES, publicados em qualquer período. Os 
critérios de exclusão de estudos foram para artigos em inglês, monografias, dissertações e 
teses. Foram localizados 432 artigos a partir da combinação dos descritores relacionados: 
religiosidade e saúde. Foi feita a leitura dos trabalhos encontrados na pesquisa após esse 
processo, dos 432 trabalhos localizados, 34 foram selecionados para o presente 
estudo. Resultados: Encontramos os seguintes resultados com base nos temas: 1 - Equipe 
multiprofissional.2-Importância das questões espirituais/ religiosas para pessoas doentes. 3-
Dificuldade dos profissionais de abordarem a religiosidade/espiritualidade em 
saúde. Conclusão: Diante do que foi exposto, torna-se necessário implementar o assunto nas 
universidades , cursos de pós-graduação e como forma de educação continuada nas unidades 
de saúde . Há uma enorme falta de conhecimento e informações para colocar em prática essas 
necessidades, no intuito de contemplar da melhor forma uma assistência em saúde 
humanística e mais integrativa visando melhorar cada vez mais o cuidado em saúde, deixando 
essa visão biomédica que ainda se instala na assistência ao paciente. 
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A LÓGICA DO CONSUMO DO LEITE INDUSTRIALIZADO 
GRAZIELA XAVIER DOS SANTOS, THAIS ALVES MARINHO, JHENNIFER LOPES DE LIMA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O consumo está sendo um grande fenômeno na sociedade contemporânea. 
Várias ¿teorias do consumo¿ vêm sendo investigadas e remetem à ideia que os consumidores 
apoiam-se na necessidade de ¿autocategorização¿, construindo identidades por meio do 
consumo. A autocategorização produz uma necessidade do indivíduo de diferenciar-se 
salientadas pela teoria do consumidor, que existiria somente quando a auto categorização é 
formal (Bourdieu, 2007). Objetivo: Procurar estabelecer a lógica de trocar o aleitamento 
materno por leite industrializado e a influência das instituições primárias e secundárias nesse 
processo. Em outras palavras, buscaremos investigar a lógica presente no consumo de leite 
industrializado em detrimento do materno Método: Esse é um estudo de caráter qualitativo, no 
intuito de compreender os sentidos das peças publicitárias, para medir a lógica usada por essa 
instituição secundária para vender o leite industrializado. Realizando entrevistas com mães de 
recém-nascidos, tanto aquelas que usam/usaram leite industrializado quanto as que 
amamentam/amamentaram, visando comparar qual a lógica presente em suas ações voltadas 
para a alimentação do bebê. Foram feitas entrevistas formais, através de um questionário 
elaborado pelas pesquisadoras, e informais, através de relatos espontâneos, com 05 mães que 
optaram pela amamentação, e 05 pelo uso do leite industrializado. Sendo que todas as 
participantes assinaram o termo de assentimento. Resultados: O maior fator observado foi a 
influencia das instituições primárias na auto-categorização, a família presente o processo 
inteiro e sendo fator de maior opinião e baseamento de condutos; a família é o espelho. 
Estando inserida tanto na busca de complementação da amamenação com a ideia do leite 
fraco entre tantas outras quanto no estresse da não produção de leite, no sentimento de sentir-
se uma genitora falha. A Família tem o papel de apoiador e opressão e por manter contato 
direto, muito maior que o obstetra ou pediatra, fica responsável pela grande influência das 
escolhas decorrentes a amamentação. Sendo primordial a instrução a estas instituições 
primarias. Conclusão: A amamentação é um ato social aprendido, fruto/sujeitos de um 
contexto mercantil, político e cultural. Sendo assim, é um processo que vai muito além da 
relação lactante e lactente. É alvo fácil de opiniões e questionamentos diante do momento de 
fragilidade da mãe, medo do desconhecido, vaidade, e insegurança. Diante desses fatores, 
surge brechas para interferências quanto a amamentação. 
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A LOGÍSTICA REVERSA EM EMPREENDIMENTOS DO SETOR AGRÍCOLA LOCALIZADOS 
NA CIDADE DE GOIÂNIA- GO 

MARINA COELHO BARBOSA, LUCANY SILVA BUENO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A região centro-oeste por apresentar uma produção de 42% da safra de grãos e é 
o principal polo agrícola do País. Esta pesquisa consistiu em levantar dados sobre como é feita 
a logística reversa dos recipientes e sobras de insumos agrícolas nos empreendimentos que 
comercializam produtos agrícolas em Goiânia. E ao mesmo tempo visando descobrir a forma 
como os produtores agrícolas vêm cuidando ou não do meio ambiente. Objetivo: Os principais 
objetivos são: Identificar quem recolhe o material descartado. Verificar onde são descartados 
os recipientes. Verificar a porcentagem dos recipientes que é reciclável. Verificar a eficiência da 
logística reversa. Método: Foi feita leitura das obras dos autores indicados, para suporte a 
análise dos fatos serão encontrados em campo. A pesquisa em campo foi feita a partir da 
coleta de informações através da visitação em diferentes período. Seguindo o cronograma da 
safra, as visitas foram feitas entre dezembro e março em diferentes turnos do dia, pois o 
período de produção agrícola ocorre durante o ano todo, porém foi levado em consideração o 
período de safra de dezembro a março por se tratarem de meses como possibilidade de maior 
uso de defensivos e fertilizantes agrícolas. Para nortear a pesquisa quanto a logística reversa 
foram usados os mesmos quesitos determinados pelo Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos. Resultados: Embora existam algumas empresas que já estejam no mercado 
exclusivamente para fazer a coleta de resíduos tóxicos, a contratação de tais empresas 
coletoras nem sempre são usadas, o que ocasiona prejuízos ao meio ambiente. O que foi 
percebido foi uma grande resistência tanto por parte dos lojistas, quanto por parte dos clientes/ 
produtores em participar da pesquisa e isso diminui as condições de que os diagnósticos sejam 
tão precisos como poderiam ser. Conclusão: Durante a aplicação dos instrumentos de 
pesquisa, foi facilmente percebido pelas autoras que há em alguns itens questionados uma 
contradição entre as informações fornecidas pelos lojistas e pelos clientes/ produtores. 
Enquanto, os clientes/ produtores mencionam que não costuma receber muita informação e/ou 
incentivo por parte do lojista durante o ato da compra, o lojistas já dizem que informam sobre o 
contato da Associação da qual fazem parte para que os compradores façam o descarte correto. 
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A MARCA E A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE 
EMILY FELIX DE SPINDOLA, THAIS ALVES MARINHO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Desde a Grécia antiga até os dias atuais a ideia de um homem racional perpetua-
se pelo mundo. Essa permanência pode ser observada, a título de exemplo, na ODT (Optimal 
Distincveness Theory), uma teoria psicossocial da psicologia a qual almejava compreender a 
noção do in-group e out-group dos sujeitos, com uma representante marante Marilyn Brewer 
(1991, 1993). Mas será possível o homem fazer uma escolha racional no ato do consumo? De 
acordo com Freud (1923) Geertz (1989) e Bourdieu (2007), não. Objetivo: Esta pesquisa teve 
como objetivo primordial elaborar um estudo que possibilitasse compreender empiricamente, 
em que medida os sentidos atribuídos pelos indivíduos ao consumo contradizem o pressuposto 
racionalista, presente nos teóricos da ODT, realizando uma análise quanti-quali. Método: Para 
alcançar as metas traçadas foram aplicados questionários, para concluir experimentalmente 
sobre as formulações do out-group e intergroup.Como foi explicado na seção de metodologia, a 
cada entrevistado foi pedido para imaginar 100 pessoas que consumam a marca a qual ele 
gosta (in-group) e 100 pessoas que consumam a marca de que ele não gosta (out-group). 
Depois o entrevistado teve que distribuir as 100 pessoas do in-group e do out-group ao longo 
de uma escala métrica de Likert constituída por 5 valores, conforme o grau desses imaginários 
consumidores possuírem as dimensões estudadas. O metacontrast, foi obtido por calculando a 
distância intergroup e a distância intragroup, depois dividindo a média de todas as distâncias 
intergroup. Resultados: A partir das análises textuais e discussões em relação à bibliografia da 
pesquisa, foram percebidas novas questões a serem respondidas e compreendidas e para 
além disso, até o presente momento foram aplicados 100 questionários, sendo a amostra 
almejada 250 questionários. Dessa maneira, a pesquisa deverá ser prorrogada para uma 
melhor investigação das novas indagações manifestadas durante o período de análise. A 
justificativa se baseia nas óticas de Geertz (1989), Freud (1923), Pires (2009), Bourdieu (1983), 
os quais põe em cheque o ponto de vista da antropóloga Mary Douglas, de que os sujeitos 
possuem capacidade racional de negociar e optar racionalmente por um produto. Além disso, 
contestam Jean Baudrillard (2005). Conclusão: Foi possível concluir que Jean Baudrillard, 
Mary Douglas, Mccracken, Retondar e grande parte dos teóricos da Optimal distinctiveness 
Theory da psicologia social, como Brewer não conseguem explicar o próprio consumismo e 
outras dinâmicas do consumo como o neotribalismo. Desse modo, concluímos que existe uma 
autocotegorização que é orientada de forma não-consciente (ou inconsciente como indica 
Freud) pelas estruturas sociais familiares e tradicionais que operam na autocategorização e no 
consumo 
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A MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL FRUTO DA ADI 4.277: SUA EFICÁCIA NO CONTEXTO 
DA PAUTA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS E DAS AMEÇAS REACIONÁRIAS 

NA POLÍTICA BRASILERIA 
DIOGO GONÇALVES ALVARES, JOSE QUERINO TAVARES NETO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Enquanto a efetivação de direitos humanos é o grande desafio dos Estados 
modernos, o neoconstitucionalismo se apresenta como a realidade jurídica contemporânea 
marcada, principalmente, pelo fortalecimento dos tribunais constitucionais. Logo, é 
indispensável a atividade científica que se proponha a estudar esses fenômenos. Porém, ainda 
há uma lacuna referente ao estudo da mutação constitucional na efetivação de direitos 
humanos, estudo este que se consiste na contribuição do trabalho para o 
tema. Objetivo: Analisar a mutação constitucional fruto do julgamento conjunto pelo STF da 
ADPF 132 e da ADI 4277, que resultou no reconhecimento da união estável aos casais 
homoafetivos e, assim, responder ao questionamento: seria este fenômeno jurídico um meio 
eficaz de se efetivar um direito humano? Método: A pesquisa se utilizou da metodologia 
hipotético-dedutiva apoiada na revisão bibliográfica, com destaque para os autores Luís 
Roberto Barroso, Flávia Piovesan e Norberto Bobbio, e em documentos eletrônicos. Tendo em 
vista a finalidade da justiça de promover o reconhecimento jurídico, conforme apresentado por 
Axel Honneth, se analisou a hipótese de que a mutação constitucional seria um meio sútil e 
limitado para garantir a efetividade de direitos humanos. Resultados: A mutação constitucional 
fruto do julgamento conjunto da ADPF 132 e da ADI 4277 não gerou alterações nas normas 
infraconstitucionais sobre o tema e tampouco precedeu a garantia por lei federal do casamento 
homoafetivo. Como consequência, o referido fenômeno jurídico não se apresentou enquanto 
um efetivo marco assecuratório no processo dos direitos humanos das pessoas homossexuais 
capaz de incitar o pleno reconhecimento de novos direitos. Essa leitura acerca da fragilidade 
da mutação constitucional é evidenciada, ainda, pelo atual cenário sociopolítico, o qual 
apresenta uma ascensão do conservadorismo e de ameaças às conquistas da comunidade 
LGTB. Conclusão: A mutação constitucional não é um meio eficaz de se efetivar direitos 
humanos, pois ela se apresenta como uma concessão jurídica - uma alteração periférica que 
sustenta a lei como ela está. O caráter intrínseco à mutação de não alterar formalmente o texto 
legal impõe limitações para que o novo direito seja plenamente concebido. Assim, o controle de 
constitucionalidade pelo STF deveria promover a alteração formal de normas originárias da CF, 
quando se visa a efetivação de direitos fundamentais. 
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A NARRATIVA TEMPORAL DAS PRODUÇÕES DE CHRISTOPHER NOLAN E JONATHAN 
NOLAN, E SUA REPRESENTAÇÃO NO ESPAÇO 

BIANCA CARRIJO RODRIGUES, PEDRO HENRIQUE MAXIMO PEREIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Em 1950 destaca-se uma nova tipologia de filmes: a ficção cientifica, que surge 
em meio ao desenvolvimento tecnológico, trazendo uma nova visão futurista do mundo e novas 
versões arquitetônicas, produzindo uma relação complexa entre tempo e espaço. Na produção 
cinematográfica da ficção cientifica contemporânea destacam-se os irmãos ingleses, diretores 
e roteiristas, Christopher Nolan e Jonathan Nolan. Suas produções fílmicas, tanto individuais 
como conjuntas, demarcam inversões da história. Objetivo: Aprofundar nas narrativas 
desconstrutivistas, presente em todas as produções, da noção do tempo gregoriano, que usam 
dinâmicas do sincronismo, anacronismo e diacronismo em busca de uma história não linear, 
trazendo reflexões e influências do campo da filosofia, sociologia, física e 
psicanálise. Método: Análise sistêmica das produções fílmicas, sendo estas: Amnésia (2001), 
Interestelar (2014) e Westworld (2016). Identificando e descrevendo os elementos básicos de 
análise, como fotografia, cenário, personagens e enredo, que foram aprofundados e discutidos 
a partir da construção da narrativa no seu contexto temporal. Resultados: Constata-se em 
todas produções a multiplicidade das narrativas, as quais abordadas nas categorias de 
anacronismo, diacronismo e sincronismo possuem fundamental importância para as questões 
relacionadas ao espaço e tempo. Com isso, resulta que em Amnésia e Interestelar, há 
presença do diacronismo e sincronismo diferenciados pela abordagem da narrativa. E na série 
Westworld as três dinâmicas estão presentes e coexistem na produção. Percebendo assim 
uma visão semelhante nas produções de ambos irmãos. Conclusão: Por fim, é possível ainda 
associar as dinâmicas elaborativas da construção das narrativas fílmicas, relacionadas a 
questão do espaço e tempo, presente tanto na arquitetura quanto na vida humana em 
sociedade. 
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A OCORRÊNCIA SIMULTÂNEA DE HISTOPLASMOSE E CRIPTOCOCOSE EM PACIENTES 
VIVENDO COM HIV/AIDS EM UNIDADE DE REFERÊNCIA EM INFECTOLOGIA EM GOIÁS 
ROBERTA ABRÃO PACHECO RODRIGUES, RENATA DE BASTOS ASCENCO SOARES, 

BRUNO DE JESUS SILVA OLIVEIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Os pacientes diagnosticados com HIV muitas das vezes já estão em 
imunodepressão com menos de 250 células/mm³, sendo classificados como portadores de 
AIDS, portanto, mais sujeitos a adquirirem doenças oportunistas. Dentre elas, histoplasmose e 
criptococose são definidoras de AIDS, sendo a primeira mais prevalente que a segunda. 
Apenas 10 estudos no mundo até final de 2016 descreviam a concomitância das mesmas. 
Portanto, destaca-se a importância do estudo em nível mundial. Objetivo: Avaliar as 
características clínico-epidemiológicas da coinfecção de micoses sistêmicas oportunistas em 
pacientes com HIV em Goiás, dos casos diagnosticados em hospital de referência em doenças 
infecciosas, no período de 2012 a 2016. Método: A população do estudo consistiu de 
pacientes diagnosticados HIV/AIDS coinfectadas com criptococose e/ou histoplasmose nos 
últimos cinco anos (2012-2016) admitidos em hospital de referência em infectologia. O 
diagnóstico das mesmas como coinfecção será estabelecido quando ambas infecções foram 
diagnosticadas durante a mesma admissão hospitalar. Resultados: Dezesseis pacientes foram 
selecionados para o estudo, sendo que todos possuíam confirmação laboratorial da coinfecção 
estudada. A maioria, 87%, era pertencente ao sexo masculino, tendo uma média de idade em 
torno de 36,75 anos. Dos 16, cinco pacientes (31%) foram diagnosticados como AIDS 
concomitante à coinfecção. Os valores de CD4 foram avaliados, tendo 87,5% dos pacientes 
valores inferiores a 50 células/mm³, com média em torno de 22,6 cels/mm3. Conclusão: Trata-
se da maior amostra de coinfecção por micose sistêmica e HIV no mundo. Os dados 
epidemiológicos e clínicos analisados das coinfecções acompanham a epidemiologia da AIDS, 
tendo sua prevalência aumentada devido à imunodepressão. Faz-se importante, portanto, a 
continuidade dos estudos acerca do tema para que a terapia empírica seja substituída pela 
terapia pré-emptiva, ou seja, com a positividade de algum biomarcador para a presença do 
fungo. 
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A ORIGEM DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, SUA EVOLUÇÃO E SEUS NEXOS COM O 
SISTEMA ECONÔMICO CAPITALISTA 

ANDRÉ LUIZ SALES DE SOUZA, RAFAEL ROCHA DE MACEDO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O ponto de partida desse trabalho foi a indagação sobre a possibilidade de 
convergência entre o sistema econômico capitalista e os direitos humanos no curso da história 
humana. O que se sabe acerca das relações entre os direitos fundamentais e o capitalismo no 
decorrer da história? Pode-se apontar uma espécie de simbiose, por assim dizer, entre os 
direitos humanos e o sistema econômico capitalista? É possível evidenciar uma relação 
histórica entre o capitalismo e os direitos humanos? Objetivo: Evidenciar a relação histórica 
existente entre os direitos humanos e o sistema econômico capitalista. Examinar as relações 
existentes entre os direitos humanos e o sistema econômico capitalista, desenvolvidas ao 
longo da história, analisando, especialmente, suas convergências. Método: Em se tratando de 
uma pesquisa no campo das ciências jurídicas, a metodologia está contemplando a pesquisa e 
revisão bibliográfica com a finalidade de coletar dados e explorar os problemas elencados a 
partir de pressupostos teóricos sobre a abordagem dos temas a serem pesquisados. Foi 
realizada pesquisa bibliográfica preliminar, para mapear as principais obras desses autores que 
tratem, especialmente, sobre o tema do presente projeto de pesquisa, que estão sendo 
exploradas a fim de identificar possíveis respostas para os problemas aqui levantados. Uma 
vez coletados esses dados, a pesquisa se voltará para as bases de dados de outros trabalhos 
publicados, visando a busca de trabalhos que possam contribuir na proposta de reflexão 
proposta. Resultados: A primeira parte do trabalho propõe-se a fazer um levantamento 
histórico da gênese daquilo que se entende como direitos humanos. Refletir sobre o momento 
histórico do século XIX, no contexto da Revolução Industrial, e os avanços do sistema 
econômico capitalista e das conquistas de garantias fundamentais, é a proposta do segundo 
capítulo. A última parte do trabalho dedica-se a entender a relação histórica entre os direitos 
humanos e o capitalismo, bem como, as possíveis interdependências entre a consolidação do 
sistema econômico capitalista e as conquistas de garantias fundamentais. Conclusão: O 
trabalho foi desenvolvido de modo a compreender o processo de formação dos direitos 
humanos, a evolução e consolidação nos últimos dois séculos dos direitos humanos e do 
capitalismo, para enfim identificarmos os nexos existentes entre estes. Pode-se constatar 
durante a incursão desse trabalho que a história dos direitos humanos e a consolidação do 
sistema econômico capitalista estão diretamente ligadas com o desenvolvimento do conceito 
de liberdade do indivíduo. 
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A PARTICIPAÇÃO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO DO SETOR INDUSTRIAL NA 
ELABORAÇÃO DA POLÍTICA ENERGÉTICA BRASILEIRA A PARTIR DO GÁS NATURAL 

(GN) 
PHILIPE AFONSO MENDES PEDROSA, ADRIANO PIRES DE ALMEIDA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A indústria automobilística nasceu dentro da lógica de negociação entre as 
esferas doméstica e externa inter-relacionada com outros setores econômicos ¿ principalmente 
o setor energético. Almeja-se, a partir desse projeto, identificar os grupos de interesse do 
segmento automotivo, entre 1995 a 2010, na elaboração da Política Energética 
brasileira. Objetivo: Este projeto de pesquisa tem como objetivo investigar o segmento 
automotivo como grupo de interesse na formulação da Política Energética brasileira, no período 
de 1995 a 2010, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Método: A metodologia prevista 
para este projeto consiste no método apresentado por Almeida (2016) do Modelo Teórico 
Híbrido com predominância do modelo dos jogos de dois níveis de Putnam (2010). A utilização 
desse método visa identificar os grupos de interesse a partir da ¿identificação das demandas 
dos grupos de interesse que pressionam ou influenciam os formuladores da Política Energética 
do país em seu processo de elaboração¿ (ALMEIDA, 2016, p. 118). Ademais, busca-se aplicá-
lo na esfera internacional para explicar os tratados interestatais delimitados pelo 
projeto. Resultados: Comprova-se a importância da integração regional pela via energética, de 
acordo com a necessidade das importações de gás natural boliviano para a composição do 
preço do consumidor industrial brasileiro e os interesses das indústrias na redução do custo de 
seus insumos energéticos. O impacto da Crise de 2008 no segmento automobilístico do setor 
industrial foi comprovado, na medida em que houve queda nas importações do gás natural 
boliviano, assim como a produção industrial diminuiu. Identificaram-se as dez maiores 
empresas do segmento abordado e a quantidade de indústrias automobilísticas, segundo o 
recorte geográfico, a fim de relacionar a produção industrial com o consumo de gás 
natural. Conclusão: A pesquisa realizada exclui os anos de 1995 a 2006 por carência de 
dados, mas mantém a análise para o restante do período proposto. Apesar disso, assevera-se 
o aumento do preço do gás natural nacional, assim como o do importado. Também se 
demonstra o aumento da produção industrial, o que implica no crescimento do consumo desse 
recurso energético para fins industriais. 
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A PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS DE INTERESSE DO SEGMENTO PLÁSTICOS DO 
SETOR INDUSTRIAL DAS REGIÕES CENTRO-OESTE, SUDESTE E SUL NA 

ELABORAÇÃO DA POLÍTICA ENERGÉTICA BRASILERIA NO PERÍODO DE 1995 A 2010 
VÍCTOR HUGO VARELA GAITÁN, ADRIANO PIRES DE ALMEIDA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O segmento dos plásticos do setor industrial e um dos ramos que mais cresce no 
Brasil de maneira exponencial, produto das múltiplas aplicações que são geradas nas diversas 
áreas. Para ter um melhor um uso dos recursos energéticos, apresentam-se demandas dos 
grupos de interesses ao governo brasileiro no processo de formulação da política energética 
nacional. Objetivo: O presente projeto de pesquisa teve como objetivo analisar o papel dos 
grupos de interesse do segmento dos plásticos do setor industrial das regiões Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul no processo de formulação da política energética brasileira no período de 2000 a 
2010. Método: A metodologia prevista para este projeto consiste no método quantitativo e 
Modelo Teórico Híbrido com predominância do modelo dos jogos de dois níveis de Putnam 
(2010) apresentado por Almeida (2016). Resultados: Por meio de documentos emitidos pelo 
Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), a política energética brasileira promove o 
aproveitamento racional dos recursos energéticos do país. Em relação às empresas do setor 
dos plásticos do Centro-Oeste, o estado de Goiás é o que concentra o maior número de 
empresas de produção de plásticos. O caso de Mato Grosso do Sul se apresenta como um 
caso similar ao do Distrito Federal pela quantidade de empresas presentes, o Mato Grosso do 
Sul apresenta um total de 11 empresas das quais 5 delas apresentam altos índices de 
produção. Já no caso da indústria de plásticos do Mato Grosso, não foram encontradas 
nenhuma empresa produtora de plásticos, mas isso não quer dizer que não exista pequenas 
empresas . Conclusão: Não foi possível encontrar as 10 maiores empresas do segmento dos 
plásticos do setor industrial do Centro-Oeste, já que nas maiorias das empresas não 
apresentam os dados do consumo energético, o que dificultou o desenvolvimento desta 
pesquisa.A relação entre as empresas e a política energética, de acordo ao CNPE, a existência 
de uma livre concorrência, onde o estado consegue negociar preços, a qualidade e a oferta de 
insumos plásticos de acordo com os interesses do consumidor. 
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A PERCEPÇÃO DOS REPRESENTANTES DO LEGISLATIVO SOBRE AS POLÍTICAS 
PÚBLICAS VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO E A PSICOLOGIA 

WANESSA MAGALHÃES CARNEIRO, ALBA CRISTHIANE SANTANA DA MATA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Junto com os profissionais da educação, o psicólogo escolar pode colaborar na 
elaboração, implantação, avaliação e reformulação de currículos, de projetos pedagógicos, de 
políticas educacionais e no desenvolvimento de novos procedimentos educacionais. O leque 
de conhecimentos que a Psicologia traz e que é utilizado pelo psicólogo escolar em sua 
atuação é determinado pelas tarefas que se propõe realizar e pelos desafios que sua prática 
lhe coloca. Objetivo: Compreender a percepção dos vereadores da Câmara Municipal de 
Goiânia sobre as políticas públicas que se voltam para a área da Educação e da Psicologia, 
particularmente a Psicologia Escolar. Método: Foi realizado um estudo qualitativo 
fundamentado na perspectiva histórico-cultural e em uma abordagem crítica da psicologia 
escolar. Os procedimentos da pesquisa abrangeram: estudos bibliográficos, seleção dos 
participantes, elaboração do roteiro de entrevista, realização das entrevistas e análise do 
material construído. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), foi entregue aos 
participantes da pesquisa no momento de cada entrevista. Foi realizada a transcrição de cada 
entrevista para posterior análise dos dados. A análise dos dados constituiu-se em um estudo 
das significações, baseado na fundamentação teórica adotada. Resultados: Foram 
encontradas várias comissões envolvidas com os temas da educação e da psicologia. Todas 
as comissões são constituídas por sete vereadores, com presidente e vice-presidente. Sobre 
Educação, observou-se concepções que ora privilegiam o sujeito, considerando aspectos 
psicológicos, afetivos e cognitivos em seu desenvolvimento. E ora privilegiam a sociedade e 
consideram a educação em função do desenvolvimento social. O olhar para uma psicologia 
com atuação clínica nas escolas se fez presente em vários relatos, revelando que ainda é 
necessário superar tais concepções e fazeres que remetem a um trabalho clínico dentro do 
ambiente escolar. As políticas públicas propostas se abrem aos desafios e possibilidades de 
atuação do psicólogo escolar. Conclusão: O estudo conseguiu identificar as diferentes 
comissões que trabalham com assuntos relacionados à área da educação, identificando os 
vereadores responsáveis por cada uma. Se os vereadores, possuindo o poder de criar 
legislações tivessem conhecimento suficiente, e ainda uma visão crítica da educação e da 
psicologia, as políticas públicas voltadas para essa área poderiam ser mais efetivas. A busca 
por uma educação melhor precisa emergir de vários atores sociais, inclusive da psicologia 
escolar. 
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A PERFORMATIVIDADE EM SENSE 8: UM ESTUDO DE GÊNERO 
ALANNA SARTORIO MESSÔRA, ADRIANA BERNARDES PEREIRA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Com a Globalização, o mundo não seria limitado, mas repleto de misturas, de 
sujeitos híbridos que dependem de meios tecnológicos para constituir-se. Os estudos de 
gênero ocuparam, assim, algum espaço nas discussões acadêmicas a fim de repensar 
categorias de construção social e histórica dos sexos. Mas, faz-se, ainda, necessária uma 
compreensão mais ampla de gênero, como uma categoria relacional imersa nas instituições 
sociais, por meio da linguagem. Objetivo: O registro do conteúdo, assim como as marcações 
dos repertórios que circulam a série e suas personagens e seus marcadores sociais dão-se por 
meio do processo de découpage cinematográfica na pós-produção da série. Método: Para 
atingir o objetivo acima mencionado, este plano de trabalho terá como base a perspectiva 
teórica do Construcionismo Social (Ibáñez, 1994; Spink, 2004; Iñiguez, 2002) associada a 
metodologia das práticas discursivas e produtoras de sentidos no cotidiano e as interpretações 
contemporâneas para o gênero e a sexualidade a partir dos estudos feministas e os estudos 
Queer (Butler, Haraway, 1990; 1992; 1994 &2001). Resultados: Visto que Sense8 faz uma 
ode ao amor e ao respeito às diferenças pelo discurso da diferença de gênero e que gênero é 
identidade mantida pela reiteração e repetição de normas impostas por práticas reguladoras de 
coerência entre sexo, gênero, desejo, as quais cristalizam-se e se mostram como substância 
inquestionável, há de se notar a repetição quanto a alguns esteriótipos, como todas as 
personagens mulheres terem expressão de gênero feminina e todas as personagens 
masculinas terem a expressão de gênero masculina. Mas essas esteriotipias parecem ser 
propositais. Há algo nessas personagens que fala além da categoria que lhes são 
esteriotipadas. Conclusão: Sense8 apresenta uma comunidade composta de pessoas que 
estão sob uma mesma lei, a de não se identificarem com a ordem imposta, a de gênero, a 
social geral que massacra minorias, massacram classes, castas e raças. Sense8 é uma 
comunidade unida por uma cultura comum e relações recíprocas, a de celebrar o orgulho de 
sua sexualidade, de suas diversidades e individualidades, que há muito foram e ainda são 
marcadas por uma violenta submissão social, em busca e em luta por direitos civis. 
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A POPULARIZAÇÃO DA FOTOGRAFIA NA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL: ESTUDO 
COMPARATIVO ENTRE A PRODUÇÃO DOS SOLDADOS E O FOTOJORNALISMO 

JORGE AUGUSTO BATISTA BORGES, DEBORAH RODRIGUES BORGES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A problematização central que objetiva a pesquisa, está em o quão o 
fotojornalismo é capaz de influenciar a notícia e a veracidade dos fatos ocorridos. O estudo 
aborda o campo da comunicação visual, por esse motivo, não discute questões de 
aprofundamento ético ou ideológico, mas sim, analisa as técnicas utilizadas para a produção e 
manipulação de imagens ocorridas no período de recorte referido, que foi a Primeira Guerra 
Mundial. Objetivo: Analisar imagens veiculadas em jornais e revistas ilustradas na época da 
Primeira Guerra Mundial, traçando um comparativo com as imagens realizadas pelos próprios 
soldados nos campos de batalhas, disponíveis atualmente em arquivos 
digitais. Método: Revisão de literatura; Busca e coleta de imagens em acervos digitais e 
impressos; Análise comparativa das imagens veiculadas nos jornais e revistas da época com 
as imagens produzidas pelos soldados nos campos de batalha. Resultados: As características 
de maior influência identificadas na produção dos soldados foi a espontaneidade e a não 
preocupação com padrões fotográficos. Distintamente às imagens veiculadas pela imprensa na 
época, as fotografias se apresentam de forma amadora, sem preocupação com jogos de luz e 
sombra, iluminação, regras de enquadramento, dentre outras. Além de apresentarem em sua 
totalidade, registros do cotidiano ou mesmo de momentos especiais retratando a informalidade 
das relações. Dessa forma, fica evidente que as imagens feitas por fotógrafos profissionais a 
serviço da imprensa ou do governo tinham por objetivo mostrar as ações de guerra, ao passo 
de que as produzidas pelos soldados tinham a intencionalidade de mostrar o cotidiano da 
guerra. Conclusão: As fotografias feitas pelos soldados apresentavam a dicotomia entre os 
momentos de alegria, confraternização, além do descanso dos combatentes e, os momentos 
de tédio e extrema exaustão nas batalhas, com demonstrações do caos e horror que ocorriam 
diariamente nas trincheiras. Ao passo que as imagens feitas por fotógrafos profissionais 
fossem da imprensa ou do governo, tinham como finalidade retratar as ações de guerra e 
demonstrar a supremacia de um exército sobre outro. 
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A PREVALÊNCIA DO ADOECIMENTO PSÍQUICO NOS PSICÓLOGOS DA SAÚDE 
NATHÁLIA MOURTHÉ PRATES, MARINA DE MORAES E PRADO MORABI  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Os sentimentos de culpa, de fracasso e de onipotência, impostos pelos limites de 
realidade, favorecem o surgimento de quadros depressivos e de ideação suicida. Os aspectos 
de falar do adoecimento do psicólogo hospitalar nesse contexto ainda é um tabu para a área da 
saúde. Atualmente, encontram-se muitos psicólogos da saúde adoecidos. O cansaço desses 
profissionais, o não dar conta, já são sintomas extremamente significativos no que versa sobre 
o adoecimento do mesmo. Objetivo: investigar quais são os fatores da especificidade do 
trabalho em uma unidade básica de saúde, em relação ao psicólogo, que podem gerar uma 
predisposição para a ideação suicida. Método: Estudo quantitativo e descritivo. A amostra dos 
participantes foi selecionada por conveniência e foi composta por 08 psicólogos da rede de 
Hospitais Públicos Estaduais de Goiânia. Foi aplicado a Escala de desesperança de Beck 
(BHS) que continha 20 afirmativas nas quais se contabilizava a frequência e a porcentagem 
das respostas selecionadas. Resultados: Com base na categorização em tabelas descritivas, 
percebeu-se uma ambivalência diante dos dados analisados, tendo em vista o imaginário social 
de que o psicólogo deve ser o sopro de vida da equipe multidisciplinar. Porém quando essa 
permissão é concebida, passam a emergir dados significativos referentes ao seu aspecto físico 
e principalmente psíquico, permitindo assim, mesmo que socialmente que esse profissional 
possa falar sobre essa dor. Conclusão: esse estudo ainda não se utiliza de dados suficientes 
para promover um possível aprofundamento do tema, porém já desencadeia resquícios de que 
é um tema de extrema importância e que consequentemente gera impactos significativos no 
contexto hospitalar, sobretudo no que diz respeito ao psicólogo que de certa forma tem um 
papel significativo dentro da equipe multidisciplinar e que corrobora intrinsicamente na 
promoção de saúde e bem estar de todo aquele que está inserido nesse contexto. 
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A PRODUÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM PSICOLOGIA NO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL, NA PERSPECTIVA SÓCIO-HISTÓRICA, NOS ANOS DE 2014 E 

2015 
CECÍLIA ELIAS PRUDENTE, ROSANA CARNEIRO TAVARES  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Segundo Vigotski, as pessoas aprendem por meio da interação social (PAPALIA, 
OLDS e FELDMAN, 2006), sendo assim, na perspectiva sócio-histórica entende-se que o 
desenvolvimento do homem ocorre em um processo dialético com o coletivo, em que o sujeito 
está envolvido com os parceiros sociais em interação e mediação. Dessa forma, sua teoria 
contribuiu para entender o desenvolvimento dos indivíduos como resultado de um processo 
sócio-histórico. Objetivo: Levantar as produções acadêmicas nos programas de pós-
graduação Stricto Senso em Psicologia no Estado do Rio Grande do Sul, nos anos de 2014 e 
2015, ponderando, como as idades da vida e a categoria ¿afetividade¿ foram tratadas nos 
estudos de mestrado e doutorado. Método: Pesquisa qualitativa, bibliográfica. Fez-se 
levantamento de teses e dissertações pertencentes aos programas de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Psicologia no Rio Grande do Sul, nos anos de 2014 e 2015, e analisou-se 
profundamente os que se embasaram na perspectiva sócio histórica de Vigotski, utilizando a 
coleta das informações por meio do portal CAPES, Plataforma Sucupira e instituições de 
Ensino Superior no Estado do Rio Grande do Sul; sistematização e análise das 
informações. Resultados: No ano de 2014, obteve-se 148 teses e dissertações, decorrendo 94 
dissertações e 54 teses. Já no ano de 2015, foi encontrado o total de 140 teses e dissertações, 
sendo 101 dissertações e 39 teses. Do total, apenas uma de cada ano foi analisada em 
profundidade por faz referência mais consistente a Vigotski, sendo esses os analisados para 
apreender as categorias Idades da Vida e Afetividade: Machado (2014) e Moura Júnior (2015). 
Nas análises, verificou-se que nenhum dos dois estudos abordam de forma específica as 
idades da vida (infância, adolescência, adultez, e velhice), mas a categoria afetividade 
comparece de forma persistente nos dois trabalhos analisados. Conclusão: Conclui-se que no 
estado do Rio Grande do Sul a perspectiva sócio-histórica é ainda muito incipiente. De 288 
trabalhos de pós-graduação em psicologia apenas 2 foram considerados vigotskianos. Nos 
trabalhos, identifica-se que a única categoria tratada foi a ¿afetividade¿, e aparece para 
demarcar a importância dos afetos como componentes essenciais para a formação das 
subjetividades das pessoas em vulnerabilidade social, que se inserem em um contexto social 
na busca de espaço e reconhecimento. 
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A PRODUÇÃO DOS PROGRAMAS STRICTO SENSU EM PSICOLOGIA NOS ESTADOS DO 
ACRE, AMAPÁ E TOCANTINS SOB A PERSPECTIVA DE VIGOTSKI NAS IDADES DA VIDA 

E CATEGORIA AFETIVIDADE. 
DÉBORA NUNES SANTANA, DIVINO DE JESUS DA S RODRIGUES  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Este trabalho integra a pesquisa: As Idades da Vida e a Afetividade na Obra de 
Vigotski e sua Apropriação Pela Produção da Pós-Graduação em Psicologia. Investigou como 
as idades da vida: infância, adolescência, adulta/juventude, velhice e afetividade aparecem na 
Pós-Graduação, nos Estados do Acre, Amapá e Tocantins a partir da teoria sócio-
histórica. Objetivo: Investigar quais são os Programas Stricto Sensu em atividade no Estado 
do Acre, Amapá e Tocantins nos anos de 2010 a 2015. Método: Pesquisa qualitativa e 
bibliográfica orientou-se pelo método materialismo histórico dialético. Alicerçou-se nos 
seguintes procedimentos: Coleta de dados: marcado pela procura por produções acadêmicas 
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia, segundo a perspectiva Sócio-Histórica. O 
principal meio utilizado foi sites especializados, como Portal Capes - Sucupira, Biblioteca Digital 
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e os próprios sites das instituições dos Estados do 
Acre, Amapá e Tocantins. Sistematização dos dados: organizados a partir das Áreas de 
Conhecimento em maior concentração de cada Estado. Análise dos dados: foram analisadas 
as informações coletadas segundo os objetivos estabelecidos. Resultados: No Estado do Acre 
a Área do Conhecimento com mais produções foi Linguística, Letras e Artes, com 48 
dissertações e nenhuma tese. A Área Interdisciplinar - concentração no programa Ciência, 
Inovação e Tecnologia para Amazônia com 34 dissertações. No Estado do Amapá a 
predominância foram os programas Direito Ambiental e Políticas Públicas, com 75 
dissertações, Ciências da Saúde, com 46 dissertações e Planejamento Urbano e Regional, 
com 45 dissertações. No Tocantins, entre 2010 e 2012, Ciências Sociais, com destaque para 
Desenvolvimento Regional, contabilizando 9 dissertações. Entre 2013 e 2015, a área em 
evidência foi a de Ciências Agrárias com 187 obras e Zootecnia com 43 dissertações e 17 
teses dentro do programa de Ciência Animal Tropical. Conclusão: Os dados encontrados 
foram enriquecedores para a temática desta pesquisa, possibilitando um olhar histórico e 
integrado do contexto social destas regiões. Em vista disso, cabe destacar que a Psicologia 
ainda está se estabelecendo nos três Estados que foram objeto de estudo desta pesquisa. Já 
que, o primeiro curso criado foi no ano de 2000, em Tocantins. Evidenciando, assim, que a 
Psicologia está se consolidando, buscando espaço, primeiro, nos cursos de graduação. 
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A PSICOLOGIA DAS CORES EM KIESLOWSKI E SUA RELAÇÃO COM OS ESPAÇOS 
ARQUITETÔNICOS 

RAQUEL FRANÇA OLIVEIRA, NANCY DE MELO BATISTA PEREIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Um dos fatores de maior expressividade na arquitetura e cinema é a cor, as 
investigações sobre a ciência das cores datam desde a Grécia Antiga, é inegável sua influência 
sobre a percepção espacial. Krzysztof KieÛlowski trabalha na sua obra ¿Trilogia das Cores¿ 
de forma impecável o uso das cores, sua personificação, suas simbologias e seus efeitos sobre 
a mente humana. A trilogia traz os três ideais da Revolução Francesa relacionados às cores da 
bandeira. Objetivo: Compreender como as cores se comportam no espaço tempo, a forma que 
isso é percebido pela mente humana, sua representação no meio cinematográfico e descobrir 
como explorar melhor esses recursos tanto na arquitetura quanto no cinema. Método: A 
análise e fichamento de suas referências bibliográficas, analise fílmica não somente do filme 
tratado pela pesquisa, mas de qualquer referência cinematográfica que fosse útil para o estudo 
de cores na arquitetura e cinema, a partir de exibições de filmes trimestrais acompanhadas de 
debates acerca da temática principal, de estudos a respeito do espaço arquitetônico, técnicas 
audiovisuais, semiótica, estética, cores e teoria da arquitetura. Foram feitas orientações 
mensais e encontros de grupos de estudo quinzenais para trabalhos de análise conjunta e 
compartilhamento de novas referências textuais e cinegráficas relevantes para a temática do 
trabalho. Resultados: foram obtidas análises dos códigos hipolinguais (trocas de informações 
intra-orgânicas, biofísicos), linguais (regras sociais de comunicação, de linguagem) e 
hiperlinguais (códigos culturais) relativos a cada uma das cores trabalhadas nos filmes em 
questão, assim como formas adequadas para seu uso em ambientes, sendo estas análises 
fundadas na semiótica e na psicologia das cores. Também foi obtida uma conclusão sobre a 
intenção do diretor no uso de cada uma das cores, de forma que as mesmas se tornam não 
apenas personagens, mas protagonistas, e não falham em representar os ideais que o mesmo 
quis questionar no contexto da França moderna. Conclusão: O azul, em um filme em que se 
questiona a busca pela liberdade, seu conceito e os caminhos tomados para alcança-la, 
representa a frieza, a profundidade, uma liberdade que não traz conforto, mas o desespero. O 
branco, que é tratado como símbolo de honestidade, pureza, neutralidade, vem no filme 
questionar justamente a igualdade.. Já o vermelho, com uma simbologia tão forte, traz em seu 
filme uma protagonista que descobre a fraternidade ao conhecer um juiz aposentado que 
espionava seus vizinhos. 
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A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EMPRESÁRIO RURAL BRASILEIRO 
JAQUELINE RODRIGUES RAMOS, ROBERTA CRISTINA DE M SIQUEIRA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O presente relatório final de pesquisa tem como tema central o estudo acerca das 
possibilidades e peculiaridades do pedido e processamento da recuperação judicial do 
empresário rural. O aludido debate está em destaque uma vez que, diante da crise econômica 
enfrentada pelo Brasil atualmente, não foram poucos os produtores rurais que passaram por 
dificuldade para honrar com suas obrigações e compromissos, razão pela qual se torna 
imprescindível uma análise crítica e apurada a mencionada matéria. Objetivo: Tal projeto visa 
estabelecer as premissas exigidas por nosso ordenamento jurídico para pleitear a recuperação 
judicial de um empresário rural. ¿ Definir atividade econômica rural; ¿ Conceituar o instituto 
recuperação judicial; ¿ Individualizar os requisitos da recuperação judicial. Método: A pesquisa 
foi alicerçada em pesquisas bibliográficas, mediante uma análise acurada de ampla 
documentação jurídica baseada em leis, decretos, doutrinas, jurisprudências, obras literárias, 
artigos científicos, teses, dissertações e monografias de âmbito nacional. Dados estatísticos 
foram utilizados para um melhor dimensionamento da problemática. Foi utilizado na pesquisa 
bibliográfica, o método indutivo, na medida em que foram observados os detalhes da 
recuperação judicial do empresário rural conforme a lei em vigor, qual seja a Lei nº 
11.101/2005. Constituiu ainda a realização de vários procedimentos metodológicos a saber: a 
conceituação histórica da recuperação judicial do empresário rural e suas peculiaridades e 
nuances processuais. Resultados: No caso em apreço, o estudo é direcionado ao processo 
recuperatório dos empresários rurais brasileiros e suas peculiaridades. O supramencionado 
empresário, compreendido por Campinho (2018) como aquele que exerce como atividade rural 
sua principal função, sendo que em deveria se submeter ao regime civil, por não ser 
reconhecido juridicamente como empresário. Contudo, com a vigência do Código Civil de 2002, 
ficou estabelecido em seus artigos 971 e 984 que aquele nessa circunstância que requerer sua 
inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis ficará equiparado aos demais 
empresários, passando, assim, a ter o direito de ser sujeito em processos de recuperação e 
falência, desde que exerça a mencionada atividade por pelo menos dois anos. Conclusão: Em 
nosso país, se levarmos em consideração que a atividade rural é responsável por grande parte 
da economia, vale ressaltar a necessidade de que nosso ordenamento jurídico reconheça a 
importância do empresário rural e promova as medidas cabíveis na espécie, aplique, de forma 
justa, os benefícios da Lei nº 11.101/05 para que estes consigam efetivamente se soerguer, por 
se tratar de benefícios que serão revertidos à toda sociedade, Tal setor é extremamente 
relevante ao interesse público. 
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A RELAÇÃO DA CRIANÇA COM O TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA E O 
DESENVOLVIMENTO DO VÍNCULO AFETIVO COM OS MEMBROS DA FAMÍLIA 

THAYNARA SILVA BENTO, JULIANA SANTOS DE SOUZA HANNUM  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O nascimento de um filho gera mudanças na estrutura familiar e gera expectativas 
diante o novo membro da família. Ao receber o diagnostico de Transtorno de Espectro Autista, 
os familiares se sentem confusos e angustiados diante as novas informações. Uma das 
maiores dificuldades encontrada pelos pais é o desenvolvimento do vínculo afetivo com o filho, 
pois sua capacidade de resposta às interações afetivas pode ser 
prejudicada. Objetivo: Analisar o desenvolvimento do vínculo afetivo entre os membros da 
família e a criança com Transtorno de Espectro Autista. Verificar se o fator transtorno ou 
deficiência influência no desenvolvimento afetivo e se influência no acolhimento da criança com 
TEA. Método: A coleta de dados e a analise foi composta por 1 entrevista semiestruturada e a 
aplicação do familiograma. Foram utilizado computador para transcrição, gravador de celular, 
folhas A4 para impressão das entrevistas, termos de consentimento e familiograma, canetas, 
prancheta, jarra e xícaras. Resultados: O desenvolvimento do vínculo afetivo é satisfatório 
para os membros família, principalmente após buscarem informações sobre o Transtorno de 
Espectro Autista, pois assim aprenderam lidar melhor com as possíveis 
situações. Conclusão: Na coleta de dados, foi possível verificar que o fator transtorno não 
influenciou no desenvolvimento afetivo e acolhimento entre a família. O fator de inclusão no 
meio social também foi confirmado como uma forma de manter relações afetivas entre os 
membros da família. 
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A RELAÇÃO DO CINEMA E DA ARQUITETURA EM FUNÇÃO DO CONCEITO 
ESPAÇO/TEMPO 

INGRID BUENO MARQUES, RENATO FONSECA FERREIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O trabalho discuti as formas de representação da arquitetura através da estética 
cinematográfica por meio do conceito de espaço e de tempo. O objeto de estudo está 
relacionado à análise dos filmes: A. I. inteligência artificial (2001 ¿ EUA) com direção de Steven 
Spielberg, Em algum lugar do passado (1980 -EUA) com direção de Jeannot Szwac baseada 
na obra de Richard Matheson1 e Interestelar (2014 ¿ EUA) do diretor Cristopher 
Nolan. Objetivo: Objetiva a ampliação do conhecimento arquitetônico através das 
representações do cinema, estabelecendo uma relação entre ambos, gerando uma crítica 
sobre a condição do espaço e do tempo na pós-modernidade. fazendo uma relação logica 
entre os filmes a arquitetura e o cinema. Método: Foi ultilizado um método exploratório e 
bibliográfico, utilizando a internet, livros, artigos e demais materiais impressos, conforme 
descrito na bibliografia especificada. O levantamento dos estudos será viabilizado pelos filmes 
como um meio de estudo para realizar aproximações e contradições entre o cinema e a 
arquitetura, o espaço e o tempo. Resultados: I.A é dividido em quatro partes e traz cenários 
que transitam entre a ordem e o caos, gerando questionamentos sobre relações interpessoais, 
o espaço da cidade em uma visão apocalíptica, o indivíduo e o sentido de humanidade e 
humanização. Interestelar : O filme narra um futuro no qual a terra está em destruição por meio 
de uma crise hídrica e alimentar e com mudanças de climáticas, devido às ações humanasque 
se tornaram irreparáveis. Em algum lugar do passado: diferentemente dos outros analisados, 
há uma reflexão do sentido da vida no período referido. O filme realiza duas transições entre o 
tempo/espaço fazendo com que o personagem passe por duas épocas diferentes trazendo o 
paradoxo do tempo e do relógio, assim como o lugar e não-lugar. Conclusão: O maior 
problema percebido atualmente na área da arquitetura é a falta da percepção de espaços, 
limitando a atividade criadora para atender específicos parâmetros sem questionar algumas 
probabilidades. O mercado muitas vezes determina modelos que devem ser produzidos para 
satisfazer o público-alvo ou para entender as tendências do momento. O aprofundamento do 
cinema na área da arquitetura demonstra por meio de imagens, informações socioculturais e 
sociopolíticas. 
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A RELAÇÃO ENTRE A POLÍTICA ENERGÉTICA NO CENTRO-OESTE, SUL E SUDESTE E 
OS INTERESSES DOS GRUPOS DE INTERESSE DO SEGMENTO DE 
MINERAÇÃO/PELOTIZAÇÃO DO SETOR INDUSTRIAL BRASILEIRO 

VANESSA LIMA SOUSA, ADRIANO PIRES DE ALMEIDA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: É notório que as atividades de produção industrial são extremamente 
dependentes dos insumos energéticos, ou seja, a energia está presente em todos os elos das 
cadeias produtivas ¿ tanto para o funcionamento de máquinas quanto para distribuição das 
mercadorias produzidas. A matriz energética mundial é composta por combustíveis de origem 
fóssil ou renovável. Muitos Estados, no meio internacional, não possuem em seu território os 
recursos energéticos necessários para o desenvolvimento das atividad Objetivo: Analisar 
como os grupos de interesse das grandes indústrias do segmento de mineração/pelotização do 
setor industrial das regiões brasileiras do Centro-Oeste, Sudeste e Sul podem ter interferido e 
modificado as políticas energéticas governamentais do país no período de 1995 a 
2010. Método: Para o desenvolvimento do presente projeto foi realizada pesquisas 
exploratórias e bibliográficas, como: análises de artigos, livros, revistas e documentos oficiais. 
Inicialmente foi feito o levantamento do material bibliográfico com o propósito de identificar, a 
partir da análise do material coletado, os interesses dos grupos de interesse do segmento de 
mineração/pelotização do setor industrial das regiões brasileiras do Centro-Oeste, Sudeste e 
Sul do Brasil no período de 1995 a 2010 no processo de formulação da política governamental 
de energias. Posteriormente foi feita a seleção e sistematização de dados do material coletado 
com base no modelo analítico apresentado por Almeida (2016). Por fim, foi feita a redação do 
trabalho. Resultados: Foi identificada somente as cinco maiores empresas do segmento de 
mineração/pelotização do setor industrial que atuam nas regiões brasileiras do Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul, conforme exposto na Tabela 1 a seguir; ¿ Foi visto que os grupos de interesses 
tendem a pressionar as políticas públicas; ¿ As cinco maiores empresas da região possuem 
influência no local em que se instalaram, possibilitam acordos entre países ou entre os 
municípios, gerando uma integração maior entre eles; ¿ As indústrias estão buscando cada vez 
mais formas de energias alternativas para poluir o mínimo possível, tendo como recurso 
alternativo para geração de energia o gás natural; ¿ O gás natural já é utilizado pelas grandes 
indústrias para a produção de energia. Conclusão: A mineração/pelotização é de suma 
importância para um Estado em desenvolvimento, para a evolução, conforto e facilidade para a 
sociedade, promovendo mudanças positivas, além de contribuir para o aumento do poder e 
força econômica do país, possibilitando sua inserção no meio internacional de forma mais 
relevante e importante. Visto que foi possível a conclusão da pesquisa do que foi proposto, por 
ter sido possível encontrar os dados necessários para a realização dela. 
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A RELAÇÃO FRONTEIRIÇA ENTRE OS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS ALPHAVILLE - 
GOIÂNIA, ANÁPOLIS E BRASÍLIA 

LUIZ FELIPE DE AGUIAR TEIXEIRA, PEDRO HENRIQUE MAXIMO PEREIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A presente proposta de trabalho tem como objeto de pesquisa os condomínios 
horizontais do grupo Alphaville Urbanismo em Goiânia, Anápolis e Brasília. Como recorte 
espacial, adotou-se o Alphaville Flamboyant, situado em Goiânia, inaugurado em 2001 (1664 
unidades), o Alphaville Anápolis com 23 lotes e o Alphaville Brasília que ocupa 2.000.000 m², 
compostos pelo Alphaville Residencial 1 e Alphaville Residencial 2. Objetivo: análise 
morfológica dos desenhos urbanos dos condomínios horizontais Alphaville Flamboyant, 
Alphaville Anápolis e Cidade Alpha Planalto Central compreensão das dinâmicas internas do 
condomínios; ¿ compreensão de suas nuances de sociabilidade geradas a partir de sua 
configuração urbanística; Método: Revisão Bibliográfica;  Levantamento de dados, e 
mapeamento dos condomínios horizontais em Goiânia, Anápolis e Brasília, além de 
levantamento de dados socioeconômicos da Região Metropolitana de Goiânia, Anápolis e 
Brasília; ¿ Levantamentos de dados socioeconômicos do entorno dos condomínios horizontais: 
Alphaville Flamboyant, Alphaville Brasília e Alphaville Anápolis ¿ Leitura dos Regimentos 
Internos, Regulamentos e Estatuto Social dos condomínios horizontais: Alphaville Flamboyant, 
Alphaville Brasília e Anápolis em comparação às leis. ¿ Análise morfológica dos condomínios 
horizontais e do entorno. ¿ Visita aos locais, para levantamentos 
empíricos. Resultados: Diferente dos condomínios de Goiânia e de Anápolis esse grande 
processo de urbanização no Distrito Federal traz não só a baixa densidade do condomínios 
horizontais, mas tenta criar artificialmente uma outra cidade para além do plano-piloto e da 
centralidade de Brasília. Com edifícios multifuncionais e multifamiliares, comércio esse 
empreendimento propõe uma outra cidade homogênea e esterilizada. No todo pode-se dizer 
que os condomínios horizontais se assemelham na negação da cidade e em seu conflito entre 
o intra-muro e o extra-muro. Na tentativa de negar a barbárie do mundo externo, como que 
podendo se isolar da cidade, podemos ver o discurso da segurança, da paz e harmonia com a 
natureza, um fugere urbem da pós-modernidade. Conclusão: Conclui-se que os condomínios 
horizontais de negar a cidade, de ser insustentáveis por sua dispersão urbana e baixa 
densidade demográfica, e não conseguir promover a segurança tão efetiva como se vende, 
pois não se tem como negar a barbárie como um todo, pois a barbárie somos nós mesmos, e 
ainda que a castração seja nosso processo civilizatório, ela nunca estará completa e nossas 
relações inter-pessoais não serão resolvidas pela ¿síndico" e normatizar as relações sociais. 
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A RELEVÂNCIA DA GESTÃO DIGITAL E INFORMATIZAÇÃO DO ACERVO DO IGPA PARA 
A COLEÇÃO JESCO VON PUTTKAMER E COMUNIDADES INDÍGENAS 

VICTÓRIO FERREIRA DE BASTOS COSTA, MARLENE CASTRO OSSAMI DE MOURA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Este trabalho tem como objeto de estudo a conversão, gestão e manuseio digital 
desenvolvido pelo IGPA, sobre a coleção Jesco Puttkamer, destacando os grupos indígenas: 
Cinta-Larga, Nambikwara e Paiter Suruí, em um processo que auxilia a preservação do 
patrimônio cultural com relação às culturas dos povos indígenas brasileiros, beneficiando o 
acesso de suas informações às comunidades indígenas, à sociedade científica e a comunidade 
em geral. Objetivo: Inserção, revisão e complementação das narrativas de qualificação das 
imagens já presentes na coleção Jesco Puttkamer, de forma a melhorar o diálogo entre as 
culturas indígenas com o mundo digital, por meio das imagens que retratam a memória e o 
registro de seus bens culturais. Método: Foi realizado levantamento e consulta das fontes 
bibliográficas relacionadas à temática: gestão de acervos audiovisuais, histórico, antropológico, 
sociológico e comunicação; pesquisa no acervo audiovisual Jesco Puttkamer, com digitação 
das narrativas de identificação feita pelos indígenas para as fichas temáticas do Mídia Portal, 
sistema de informatização utilizado pelo Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia (IGPA); 
complementação das narrativas resultante da qualificação feita pelos 
indígenas. Resultados: Foram inseridas no Mídia Portal (sistema de automação digital do 
acervo) 4.452 imagens qualificadas pelos indígenas representantes de cada grupo, sendo eles: 
Cinta- Larga, Nambikwara e Paiter Suruí; realizada também a revisão das narrativas indígenas 
e complementação do conteúdo de identificação de 275 imagens do grupo Paiter Suruí; e 
contribuição na elaboração do projeto para a edição do vídeo sobre a participação dos Paiter 
Suruí no Projeto Qualificação da coleção Jesco Puttkamer. Este projeto foi submetido ao Edital 
da Lei Goyazes com objetivo de buscar recursos financeiros para a edição do 
vídeo. Conclusão: Com a inserção, revisão e complementação das identificações das imagens 
presentes na coleção Jesco Puttkamer, a partir das narrativas feitas pelos membros destes 
povos indígenas, foi possível criar uma base de dados que irá alimentar o sistema Mídia Portal, 
ficando à disposição da comunidade científica para futuras pesquisas, bem como para se 
preservar uma memória à humanidade. 
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A RENOVAÇÃO DO FLAMBOYANT SHOPPING CENTER E A VERTICALIZAÇÃO DO 
JARDIM GOIÁS 

ALINE GRACINO CAMARGO, SANDRA CATHARINNE P RESENDE  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O planejamento urbano no final dos anos 1960 foi marcado por mudanças nas 
regulamentações que visavam orientar e controlar o crescimento urbano, como os Planos de 
Desenvolvimento Integrado. Ainda assim, a morfologia urbana da cidade é afetada por novos 
arranjos sociais e políticas urbanas que valorizam os interesses privados. Em Goiânia, essas 
relações podem ser notadas na implantação do Flamboyant Shopping Center e no processo de 
verticalização e formação de centralidade no bairro Jardim Goiás. Objetivo: Analisar os 
fenômenos que compõe o espaço urbano e caracterizam a condição urbana contemporânea de 
Goiânia. Perceber os agentes formadores e transformadores do espaço, visando o diagnóstico 
das características da cidade e do bairro em enfoque, o Jardim Goiás e as ampliações do 
Shopping Flamboyant. Método: Por meio do referencial teórico e do levantamento de dados 
sobre Goiânia, o Flamboyant Shopping Center e o Jardim Goiás; o estudo utilizou mapas, fotos 
e tabelas, para contextualizar a condição contemporânea, identificando rupturas e 
continuidades, permitindo avaliar as mudanças no urbanismo, e das interferências legislativas, 
econômicas e socioculturais na reestruturação urbana e o papel dos agentes produtores do 
espaço urbano. Resultados: O Flamboyant Shopping Center, indutor de centralidade, atraiu 
grandes equipamentos para seu entorno e foi responsável por grande parte das 
transformações ocorridas no bairro e entorno. O Plano de Desenvolvimento Integrado de 1969 
coloca o Jardim Goiás no limite da ocupação, incorporando-o à zona urbana em 1975. O Plano 
Diretor de 1994 definiu o bairro como zona de especial interesse econômico, dado ao seu 
caráter estruturador; no Plano Diretor de 2007 são tratadas medidas restritivas à construção de 
edifícios no Jardim Goiás, ainda assim, antes da aprovação do plano, foram protocolados 
inúmeros projetos de edificações, promovendo o contínuo adensamento do setor e região, 
modificando a paisagem urbana. Conclusão: A região estudada tem uma forte ligação com as 
dinâmicas encontradas nas novas metrópoles, em que se destaca o papel do shopping no 
adensamento da região e como sua implantação iniciou uma cadeia de intervenções para 
formação de uma centralidade. As renovações internas do shopping fazem com que ele atraia 
e continue atraindo um público que ultrapassa os limites municipais, tornando o Shopping 
Flamboyant, e o conjunto de equipamentos no seu entorno, uma centralidade regional. 
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A REPRESENTAÇÃO DO ANIMAL ANTROPOMÓRFICO EM GRAVURA E O AUTISMO 
MÔNICA COSTA DE MEDEIROS, MARIA FILOMENA GONCALVES GOUVEA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Com o número de casos de autismo aumentando, e o contato que tive na AMA 
(Associação de pais e amigos do autista) presenciei a dificuldade presente nas vidas dessas 
famílias no convívio social, e na integração dentro de espaços arquitetônicos, em especial os 
que necessitem de longo tempo de espera. Por meio do uso da gravura aplicada ao animal 
antropomórfico busco formas de integrar os mesmos nesses espaços, tornando a estadia no 
espaço confortável, tornando o espaço acessível ao autista. Objetivo: desenvolver 
características ao espaço arquitetônico que permita a integração dos indivíduos estimulando o 
convívio social e a acessibilidade do autista e sua família a partir do desenho 
antropomórfico. Método: Pesquisa de profundidade, bibliográfica, busca de materiais técnicos 
visuais em gravura. Experimentações em Xilogravura, Linoleogravura e Ponta Seca. Criação 
de desenhos de personagens antropomórficos. Entrevistas. Criar uma ponte entre o processo 
da gravura e o espaço construído. Resultados: Desenvolvimento de personagens por meio da 
gravura e de meios digitais, trazendo o antropomórfico ao espaço arquitetônico por meio do 
revestimento e da elaboração de cheios e vazios no espaço buscando estimular os sentidos do 
autista. Conclusão: Por meio da gravura encontrei uma forma de gerar uma ponte entre 
arquitetura e arte por meio da textura em relação a gravura, em busca de propiciar uma 
integração a realidade de forma prazerosa para o autista. O uso do antropomórfico, justificado 
pela história da trajetória humana e o fictício, pode vir a trazer a acessibilidade e inclusão 
buscada com esse trabalho de pesquisa. 
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A REPRESENTATIVIDADE DOS REFUGIADOS NAS REPORTAGENS DO JORNALISMO 
IMPRESSO 

ANA PAULA DE MORAES, MARIA CAROLINA GILIOLLI GOOS  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A pesquisa propõe um olhar mais aprofundado sobre a abordagem da figura do 
refugiado em reportagens do jornalismo impresso e uma possível mudança na cobertura deste 
tipo de pauta. Variáveis que norteiam a pesquisa: reportagens do jornalismo impresso e 
refugiados. O conceito de representatividade faz relação entre as 
anteriores. Objetivo: Objetivo dessa pesquisa é análise da cobertura jornalística dos referidos 
jornais tendo como ponto de referência a análise do conteúdo. Método: Para identificar como 
os refugiados são representados nos jornais e verificar como a imagem do refugiado é 
retratada em reportagens específicas dos jornais Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo 
foi utilizado o método de análise de conteúdo qualitativa, no qual a base de dados a ser 
analisada são dados primários, textos já produzidos originados dos jornais. A análise foi 
dividida em categorização, racionalização e interpretação. Resultados: O jornal O Estado de 
S. Paulo, trabalhou mais com elementos narrativos, no entanto, não aprofundou nesses 
elementos, apresentando um conteúdo superficial sobre a imagem dos refugiados. Foi utilizado 
poucas imagens e focou-se em infográfico que mostra o percurso dos refugiados e a 
quantidade de pessoas. Já o jornal Folha de S. Paulo apresentou problema ao referenciar 
refugiado como imigrante, pois de acordo com a ACNUR, utilizar estes termos de maneira 
equivocada pode enfraquecer o apoio a refugiados e ao refúgio institucionalizado. O texto 
também focou em números e utilizou poucos elementos narrativos. Muitas imagens foram 
utilizadas. Há presença de publicidade, o que diminui o conteúdo da matéria e pode causar 
superficialidade. Conclusão: De acordo com todo o conteúdo levantado no referencial teórico, 
pode-se concluir que o modelo adotado pelo jornal impresso atual apresenta elementos 
narrativos superficiais. As páginas dos jornais possuem publicidades que impedem que vários 
pontos de vistas sejam apresentados.Algumas peças publicitárias são maiores do que o próprio 
conteúdo produzido pelos jornalistas e devido ao pouco espaço disponibilizado, os aspectos 
narrativos e a fala direta dos próprios refugiados se tornam superficiais. 
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A SÍNDROME DE DOWN E A AGREGAÇÃO FAMILIAR AO LAZER 
VITÓRIA BARRETO DA SILVA, JULIANA SANTOS DE SOUZA HANNUM, JULIANA SANTOS 

DE SOUZA HANNUM  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O lazer é um dos processos contínuos no desenvolvimento do individuo, a ele, 
podem ser acrescentado os conceitos de qualidade de vida, saúde e cidadania, sendo este 
influenciado pelos hábitos e costumes da família desde a infância. Para qualquer criança o 
lazer é importante para seu desenvolvimento pessoal, assim como para a sua inclusão 
social. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo compreender como se dá o lazer no dia-a-dia 
da pessoa com Síndrome de Down. Método: Foi realizada uma entrevista de uma mãe, 
biológica, cuja segunda filha de quatro anos, tem Síndrome de Down. A entrevista foi realizada 
na casa da mãe, sendo iniciada com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), seguido da entrevista e finalizado após a aplicação do 
familiograma. Resultados: O lazer é proporcionado sem limitações à criança com Síndrome de 
Down. A criança com Síndrome de Down é cuidada com todo o amor dos pais e familiares e 
tratada como uma criança típica, que tem competência e habilidades para realizar qualquer 
atividade do dia-a-dia. Conclusão: Os dados obtido mostram o quanto é importante que a 
família proporcione lazer a seus filhos com Síndrome de Down, já que é por meio deste que a 
criança ira se desenvolver melhor e ser uma pessoa integrada à sociedade. 
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A SOCIEDADE DO CONSUMO DENTRO DO MOVIMENTO DE VANGUARDA: A 
CONTRADIÇÃO DO TROPICALISMO 

BIANKA RODRIGUES DE OLIVEIRA, THAIS ALVES MARINHO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O consumismo está presente dentro da sociedade em todos os aspectos, desde a 
necessidade básica que nos "força" a consumir produtos; no nosso ímpeto para nos 
satisfazermos como indivíduos nos meios sociais ou para nos sentirmos parte de determinado 
grupo, assim como é mencionado por Michel Maffesoli (1998) ao delimitar o conceito sobre o 
neotribalismo. Nesse sentido, foi analisado como colocado por Maffesoli (1998), o que 
incentivou o consumo no movimento Tropicália. Objetivo: Analisar o consumismo acerca do 
movimento Tropicália em 1967-68. Nesse sentido, o problema ser levantado é: como o 
tropicalismo, ao estimular a formação de ¿neotribo¿, contribuiu para a sociedade de 
consumo? Método: A pesquisa foi norteada pelo método bibliográfico de investigação e 
discussão através de fontes e referências primárias e secundárias, digitais e impressas as 
quais trazem discussões acerca do movimento cultural dos anos de 1960, e a partir das 
mudanças estruturais políticas, sociais e culturais, tendo em vista a formação de "neotribos" no 
movimento Tropicália, conceito trazido de Maffesoli (1998). Resultados: Portanto, analisar o 
neotribalismo dentro do tropicalismo, percebe-se que o movimento de vanguarda promoveu 
uma relação entre cultura e consumo, estabelecendo mediações as quais envolvem à 
formação de identidade do indivíduo ao fazer parte de determinado grupo e estando ligado 
sentimentalmente - o ontológico. Assim, a Tropicália foi ganhando espaços diversos no país 
consolidando-se como movimento de massa devido a interferência midiática, como: os festivais 
de televisão, a rádio, as apresentações de shows, o consumo da música, a venda de LPs/ 
álbuns. Conclusão: Em suma, embora não fosse o objetivo inicial da Tropicália, esse 
movimento, acabou contribuindo para o consumo e a indústria cultural e fonográfica, 
ocasionando o sistema de apropriação da comunicação popular. também possibilitou que o 
tropicalismo chegasse em diversas localidades do Brasil, havendo um sentimento de 
identificação com determinado tipo de público, fazendo com que o sujeito vincule-se ao 
movimento devido ao sentimento de produzir a sua própria identidade no âmbito social. 
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A SOCIEDADE DO PERÍODO EXÍLICO DA BABILÔNIA: CONTRAPONTO COM A 
SOCIEDADE NEGRA NO INÍCIO DO PERÍODO COLONIAL BRASILEIRO 

PAULO EDUARDO MENEZES SOUZA, ROSEMARY FRANCISCA NEVES SILVA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Este projeto objetivou analisar aspectos culturais ligados ao exílio babilônico, o 
cotidiano desses exilados, para apontar semelhanças e diferenças com os negros escravizados 
durante o período colonial brasileiro, inclusive as próprias diferenças que implicam no sistema 
servil em ambos os casos. Sendo assim, podemos nos perguntar: Quais as diferenças ligadas 
aos processos de dominação e exílio? Como judeus e africanos se identificavam em seus 
processos exílicos e de escravidão? Objetivo: Compreender toda a organização social, bem 
como a forma que esses escravos eram tratados longe das suas respectivas pátrias, quais os 
elementos culturais e religiosos que estes levaram consigo e inseriram no cativeiro, entre 
outros. Método: A pesquisa se baseou em livros e textos que abordam respectivamente o tema 
mencionado no início. O principal método utilizado, para além da pesquisa, foi análise dos 
textos trabalhados, fichamentos e debates. Resultados: Observamos que a religião dos 
exilados foi um dos pontos fundamentais em relação a força necessária para suportarem o jugo 
babilônico e encontrarem também na figura do Profeta/Servo um ponto de apoio e esperança 
em meio ao cativeiro (SILVA; Rosemary. 2011, p. 433). Sabemos que os negros, diferente dos 
hebreus cativos, não puderam ocupar cargos dentro da sociedade brasileira que não fosse 
aqueles destinados a eles mesmo, como em lavouras, gado, cuidados domésticos entre outros. 
O fator religioso também deu forças aos negros para que pudessem ter algo a que se 
apoiarem. Devido a diversidade cultural e religiosa do continente africano, houve um certo 
amalgamento presente ainda hoje nas religiões brasileiras (PRADO; Caio. 2011, p. 
289). Conclusão: É possível estabelecer como semelhança entre ambos os processos, a 
forma como ocorreram os respectivos "exílios", sabendo que no caso dos negros trata-se de 
um período maior e com particularidades mais brutais. Entre essas semelhanças podemos 
destacar também o sentimento de pertença a terra em ambos os casos e as questões culturais. 
Quanto as diferenças destaca como principal a forma particular de escravidão em cada caso, 
sendo que os exilados na Babilônia estariam próximos de um regime servil. 
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A TECNOLOGIA NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE HISTOLOGIA: O 
SISTEMA OSTEOMUSCULOARTICULAR 

GABRIEL SANTOS DE CASTRO, ROBERPAULO ANACLETO NEVES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O processo de ensino-aprendizagem avançou com a incorporação das 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), que são responsáveis por integrar múltiplas 
mídias de forma a gerar um processo educacional interativo. Pesquisas têm comprovado que a 
dinamização do ensino e do estudo trazido pelas TIC tem melhorado a administração do tempo 
nas aulas de histologia, aumentado a satisfação dos alunos ao estudar esse conteúdo e 
facilitado as discussões em grupo durante as aulas. Objetivo: Desenvolver um atlas digital e 
virtual capaz de servir tanto como material de suporte às aulas (teóricas e práticas) como fonte 
de estudo para os acadêmicos e os professores no que diz respeito ao estudo da biologia 
tecidual (histologia), mais especificamente, do sistema osteomusculoarticular. Método: O atlas 
é composto por micrografias das estruturas visualizadas nas lâminas histológicas do sistema 
osteomusculoarticular do acervo da EMFB da PUC Goiás. Sua elaboração teve início com a 
visualização das lâminas ao microscópio óptico e a captura das imagens, que foram salvas em 
um computador. Depois disso, as melhores imagens foram selecionadas e passaram por 
processo de aprimoramento eletrônico. Posteriormente, houve a inserção de recursos como 
setas e cabeças de setas a fim de identificar estruturas diferentes presentes em uma mesma 
micrografia. E, por fim, elaborou-se as legendas para as imagens obtidas. Ainda será 
viabilizada junto à PUC Goiás a disponibilização deste projeto em uma plataforma online para 
facilitar o acesso a ele. Resultados: Obteve-se a roteirização, com elaboração de legendas 
das estruturas e imagens vistas nas micrografias das lâminas do sistema osteomusculoarticular 
disponíveis no laboratório de histologia da EMFB da PUC Goiás, o que tende a aumentar o 
interesse dos acadêmicos pelo aprendizado dessa área do conhecimento. Este projeto, devido 
à grande abrangência dos recursos digitais e da internet, facilitará o acesso a material didático 
confiável sobre a histologia do sistema osteomusculoarticular aos acadêmicos e 
professores. Conclusão: Conclui-se que o projeto caminhou bem em seu desenvolvimento e 
que os objetivos inicialmente propostos foram ou serão, em breve, alcançados. Resta apenas a 
disponibilização online da ferramenta em questão, o que facilitará o acesso a este excelente 
material de apoio didático-pedagógico, que será utilizado por professores e alunos da disciplina 
de histologia das mais diversas Instituições de Ensino Superior do país, a começar pela 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 
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A TEORIA DA JUSTIÇA DE RAWLS COMO SUSTENTÁCULO DAS AÇÕES AFIRMATIVAS 
JOÃO VITOR ALVES BATISTA, FERNANDA DE PAULA FERREIRA MOI  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Há a necessidade de uma análise do conceito de justiça e da Teoria da Justiça 
como sustentáculo das ações afirmativas, pois, percebe-se que o tal conceito e os referidos 
princípios estão conexos, nesta esteira, com a emblemática contemporânea de igualdade, que, 
por sua vez, encontra-se medular nas políticas públicas do Estado Democrática de 
Direito. Objetivo: Construir uma base teórica firme para se apoiar as ações afirmativas, tendo 
como sustentáculos a teoria da justiça em Rawls e os seus respectivos princípios. Método: O 
presente trabalho far-se-á uso do método dedutivo, debruçando-se nos primeiros meses a 
unificação das pesquisas bibliográficas com o desígnio de embasar o tema para, por fim, 
dedicar-se a produção deste artigo. Resultados: Assim, captou-se que a igualdade material, 
mais propriamente, a do reconhecimento de identidades procura as suas bases em uma teoria 
firme, na qual, por sua vez, destacamos a de Rawls. Portanto, há um encaixe perfeito da Teoria 
de Rawls no bojo das Ações Afirmativas, demonstrou-se que na criação de uma sociedade dita 
justa se fundamenta na igualdade de oportunidades, mas esta não pode ficar restrita só na 
ideia de recursos econômicos. Sendo assim, deu-se o pontapé para entender, em um plano 
abstrato, que a justiça, propriamente, anda de mãos dados com ideia de igualdades de 
recursos econômicos e de reconhecimento de identidades. Conclusão: Rawls, ao esboçar a 
sua teoria, estava admitindo que as desigualdades existem, mas que também, devem ser 
dirimidas, sem deixar o seu conteúdo igualitário claro, ele delimitou alguns institutos de 
alocação de renda. Desta forma, pelo pontapé da igualdade material, definida por alguns 
autores, não por Rawls, figurou-se que o núcleo elementar da teoria Ralwsiana que, por sua 
vez, é uma criação de uma sociedade justa se ajustaria, perfeitamente, na concepção basilar 
de diminuição das desigualdades. 
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A UTILIZAÇÃO DA TEORIA VIGOTSKIANA, PELA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 
EM PSICOLOGIA, EM SANTA CATARINA, ENTRE OS ANOS DE 2012 E 2013 

MARIA CLARA DA SILVA BARBOSA, ROSANA CARNEIRO TAVARES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Vigotski conta com uma formação acadêmica e profissional muito diversificada e, 
além disso, foi uma figura ativa e de destaque na cultura de sua cidade, devido à sua vasta 
contribuição em várias áreas do conhecimento. O autor superou a dicotomia existente na 
Psicologia em seus primórdios, criou uma base contrária ao a-historicismo e adaptacionismo da 
Psicologia Social Norte-Americana e concebeu o homem como ativo, social e histórico (BOCK, 
GONÇALVES & FURTADO, 2001). Objetivo: Mapear os programas de pós-graduação Stricto 
Sensu em Psicologia, em Santa Catarina, entre os anos de 2012 e 2013, a fim de compreender 
como a teoria vigotskiana tem sido abordada nos trabalhos de perspectivas sócio-histórica, no 
que se refere às idades da vida e à afetividade. Método: O presente trabalho realizou uma 
sistematização bibliográfica por meio da utilização do método de pesquisa qualitativa de base 
epistemológica materialista histórico-dialética. Foi desenvolvida investigação dos Programas de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia existentes no estado de Santa Catarina e, por 
meio do Repositório da Universidade e Portal Capes, da quantidade de teses e dissertações 
fundamentadas na teoria sócio-histórica de Vigotski produzidas. Em seguida, foi feita a 
sistematização e a pré-análise para verificação de como tem sido apresentadas as categorias 
afetividade e as idades da vida dentro desses trabalhos. A partir disso, foram definidas as 
obras a serem analisadas em profundidade e desenvolveram-se as 
análises. Resultados: Foram identificadas oito obras em 2012 que foram consideradas de 
perspectiva sócio-histórica, mas, posteriormente, foi feita uma análise em maior profundidade e 
quatro obras foram excluídas, por não serem consideradas essencialmente sócio-históricas. 
Em 2013, foram encontradas seis obras, mas, após a análise, três também foram excluídas 
pelos mesmos motivos do primeiro grupo. Sendo assim, foram apreendidas para a análise das 
categorias os sete trabalhos, sendo eles cinco dissertações e duas teses, todas da 
Universidade Federal de Santa Catarina. A categoria afetividade se mostrou a mais evidente, 
seguida da idade adultez. Conclusão: O levantamento de como as categorias idades da vida e 
afetividade estão sendo utilizadas pelos programas de pós-graduação mostra a ampliação da 
discussão de Vigotski no campo da afetividade e ratifica sua teoria como não restrita a 
aspectos do desenvolvimento social dos indivíduos. As ideias de Vigostski se expandem para a 
compreensão do homem como um ser integrado e sócio-historicamente constituído, em 
constante transformação e, ao mesmo tempo, agente de mudanças da realidade social. 
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A VIDA SEXUAL NO JORNALISMO DE CELEBRIDADE COMO CRITÉRIO DE 
NOTICIABILIDADE 

LAIZ QUEIROZ SOUZA, ROGERIO PEREIRA BORGES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Este trabalho aponta para as associações da sexualidade e do erotismo com a 
construção do produto noticioso, com os processos pelos quais os conteúdos jornalísticos 
chegam à sociedade. Tendo isso em perspectiva, o objeto foca nos critérios de noticiabilidade 
ligados à sexualidade em um clima quase de conflito do jornalismo com a soberania das redes 
sociais e, destas com a intimidade e o interesse público. Objetivo: Analisar o conteúdo das 
notícias nos portais de notícias UOL e Globo.com e observar a abordagem da sexualidade e do 
corpo. No decorrer do trabalho este objetivo se especifica nas figuras públicas de Lucas Lucco 
e Gracyanne Barbosa. Método: Para possibilitar a investigação e a compreensão a veiculação 
das notícias temáticas nos portais de notícias foi realizado um processo em etapas, sendo 
estas o monitoramento, a coleta de dados, o estudo do material através da Análise de 
Conteúdo (AC) e Analise de Discurso (AD), debate e apresentação de resultados com o auxílio 
de pesquisa bibliográfica para melhor desenvolvimento dos temas abordados. Resultados: Em 
vista da tese proposta pelo projeto Mudanças dos Critérios de Noticiabilidade Quanto à 
Sexualidade em Mídias Digitais em sua Relação com a Intimidade, tornou-se imprescindível 
realizar o confronto entre os valores-notícia conceituados por Traquina (2008), em relação aos 
valores encontrados na pesquisa efetuada. Assim como uma clara percepção sobre a 
construção do texto baseada em palavras que remetem a um conteúdo erótico e quase 
pornográfico, além de indicadores de agendamento por parte das celebridades face à 
assiduidade do seu aparecimento nas matérias. Tendo em vista o processo da pesquisa 
realizada, surgiu para esta aluna, a decisão de explorar um pouco mais essa temática e torná-
la tema do meu TCC. Conclusão: Por meio da mudança de valores-notícia e critérios de 
noticiabilidade, algumas notícias parecem surgir primordialmente pela observação dos 
interesses de parte da sociedade que possui acesso e muitas vezes domínio do que é 
produzido na internet, os meios de comunicação acabam por explorar aspectos mais íntimos e 
pessoais de celebridades, de forma muitas vezes vulgar, estereotipada e fortalecendo 
discursos prontos, que podem representar ou não parcela a realidade. 
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A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES E A LEI MARIA DA PENHA 
(2006-2017) 

LETÍCIA PLÁCIDO DE PAULA CABRAL, MARIA DO ESP SANTO ROSA C RIBEIRO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A Lei nº 11.340 (Lei Maria da Penha) de 7 de agosto de 2006 surgiu com a 
pretensão de proteger mulheres de diversos tipos de violência doméstica, violência patrimonial, 
violência moral, violência psicológica, mas será que a Lei em questão tem sido efetiva? Seus 
objetivos tem sido alcançados depois de mais de dez anos de vigência? Objetivo: Fazer uma 
análise estatística no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás sobre as 
denúncias que incorrem a Lei Maria da Penha. Método: O método utilizado para a realização 
do trabalho foi o dialético que é um método que tende a considerar o contexto social, as 
contradições e requerer solução, tal método contribuiu na busca pelos dados no sentido de 
qualificar os dados coletados para a análise do problema, uma vez que, se trata de uma 
pesquisa qualitativa. Tal método contribuiu na análise estatística sobre violência contra 
mulheres, pois propõe uma reflexão acerca do problema. Ocorram pesquisas bibliográficas, 
análise estatística no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, leitura de 
livros e artigos científicos, participação de grupos de estudos e pesquisa, participação em 
congressos e palestras que ajudaram na construção do projeto. Resultados: No site da 
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás encontra-se uma somatória das 
ocorrências dos últimos dois anos (2016 e 2017). Em 2016 foram registradas 492 ocorrências 
em Goiânia e em 2017 foram registradas 351 ocorrências, sendo essas ocorrências de 
diversas naturezas de violência doméstica. Conclusão: As entrevistas e os dados levantados, 
revelam que a Lei Maria da Penha é um marco na luta de combate a violência praticada contra 
a mulher, mas ainda não alcançou efetividade por falta de investimento do estado. 
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A VISIBILIDADE FEMININA DIFUDIDA NO MMA ATRAVÉS DE VÁRIOS TIPOS DE MÍDIA 
CAISSA RAMOS SÉRGIO, ADRIANA BERNARDES PEREIRA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A mulher passa ser pensada como os lócus da opressão, desigualdade e 
dominação exercida pelos homens, colocando-a como um ser subordinado dando ênfase ao 
caráter biológico para legitimar a desigualdade, tornando-a naturalizada e essencialista 
(Pereira, 2016). Assistimos essa mesma lógica cultural expandir-se para o interior do espaço 
esportivo, onde perceberemos a predominância da presença de indivíduos do sexo masculino 
e a dominação que eles exercem sobre determinadas práticas esportivas. Objetivo: Identificar, 
analisar e descrever como é apresentada e veiculada por meio da internet a imagem feminina 
das atletas de alto rendimento que praticam Artes Marciais Mistas. Método: Após o 
levantamento do referencial bibliográfico iniciou-se a busca pelo material a ser analisado. 
Escolheu-se então, conteúdos veiculados midiaticamente através da Internet, através da qual 
elegeu-se três revistas especializadas em reportagens referentes a esportes da modalidade de 
lutas, sobre as quais quantificaram-se e captaram-se as notícias referentes as lutadoras de 
MMA contratadas pelo UFC. . Após a leitura das notícias iniciou-se o processo de limpeza e 
organização das mesmas segundo o padrão estabelecido pelo IRAMUTEQ com o objetivo de 
preparar as reportagens para inserção no programa de análise de dados. Resultados: Com 
relação ao número de reportagens, as notícias veiculadas a respeito de homens é visivelmente 
maior quando comparadas as reportagens de mulheres. Fato explicitado pelos seguintes 
números: revista tatame apresenta um total de 684 notícias no ano de 2017 sendo destas 576 
(84,21% referentes a atletas do sexo masculino) e 108 (15,79% referentes a atletas do sexo 
feminino); revista MMA premium apresenta um total de 360 reportagens sendo destas 301 
(83,11% referentes a atletas do sexo masculino) e 59 (16,89% referentes a atletas do sexo 
feminino); e a revista portal vale tudo apresentou um total de 350 reportagens ao sendo 308 
(88% referentes a atletas do sexo masculino) e 42 (12% referentes a atletas do sexo 
feminino). Conclusão: Deu-se à análise qualitativa das mesmas através do uso do software 
IRAMUTEQ estabelecendo-se então as categorias presentes do corpus formado a partir da 
coleta. levantamento e o estudo dos sentidos circulantes presentes nas reportagens a respeito 
da lutadora de MMA nos levaram a compreensão de que a mulher que luta MMA vem sendo 
apresentada com uma obrigatoriedade de ter bons resultados, ressaltando-se aquelas que os 
apresentam e tornando-as estrelas e padrões a serem seguidas dentre as outras. 
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A VIVÊNCIA DE FILHOS DE MULHERES VIOLENTADAS: UMA PERSPECTIVA 
FENOMENOLÓGICA EXISTENCIAL. 

YARA PEREIRA SILVA, VIRGINIA ELIZABETH SUASSUNA MARTINS COSTA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Investigou-se a vivência de filhos de mulheres violentadas sob a perspectiva de 
tempo de Minkowski. Buscou-se compreender o sentido e significado que os sujeitos que 
presenciaram ou sofreram agressão atribuem a violência e quais as consequências desse 
contexto violento no futuro dessas participantes. Objetivo: Descrever e compreender 
fenomenologicamente a vivência de filhos de mulheres violentadas a partir da perspectiva de 
vivência do tempo de Minkowski. Método: Participaram desse estudos duas mulheres. Maria 
de 35 anos e Lívia de 32 anos. Ambas sofreram violência física e psicológica e responderam a 
uma pesquisa qualitativa feita com base no método de Giorgi. Resultados: Maria não possui 
nenhum diagnóstico de transtorno psiquiátrico mas relata ter sofrido de depressão pós parto. 
Já Lívia, possui diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada e transtorno 
depressivo. Conclusão: As participantes desse estudo apresentaram sentimentos de perda de 
confiança em decorrência de todas as violências presenciadas. Paradoxalmente, apresentam 
esperança de construir um futuro vivencial diferente do passado. 
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A VIVÊNCIA DE MULHERES QUE SOFRERAM VIOLÊNCIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS 
PSICOPATOLÓGICAS 

AMINNY FARIAS PEREIRA, VIRGINIA ELIZABETH SUASSUNA MARTINS COSTA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Considera-se como violência qualquer ato que gere danos a outrem, e grande 
parte das mulheres já sofreu alguma violência. Geralmente, a consequência dessa violência é 
o surgimento de psicopatologias, devido ao alto impacto emocional. Binswanger traz a 
psicopatologia fundamentada por meio da Daseinanalyse, tornando possível uma compreensão 
fenomenológica da vivência de mulheres que sofreram violência, valorizando suas 
singularidades e compreendendo as consequências psicopatológicas em suas 
vidas. Objetivo: Descrever e compreender via uma perspectiva fenomenológica a vivência de 
mulheres que sofreram violência. Método: Participaram do estudo três pessoas do sexo 
feminino com idade entre 18 e 50 anos que passaram por situações de violência. O 
procedimento compreendeu as seguintes fases: Levantamento bibliográfico do tema 
pesquisado; Recrutamento e seleção dos participantes; Coleta de dados; Análise dos dados. A 
entrevista efetivou-se por meio de uma investigação fenomenológica que abarcou duas 
perguntas disparadoras: "O que é violência para você?" e "Como você descreve sua vivência 
após as experiências de violência enfrentadas?". Posteriormente à investigação 
fenomenológica as participantes responderam o QVA-ad. Os dados obtidos são em parte 
qualitativos e quantitativos. Resultados: Na parte quantitativa, por meio da aplicação do QVA-
ad, obteve-se informações a respeito das participantes. Na qualitativa, pergunta 1, as unidades 
de significados atribuídas a P1 foram:questão de gênero implicada em seu espaço de vida; 
vivência de rebaixamento causado pelo machismo diante da dualidade; singularidade 
ultrajada.P2 e P3 obtiveram unidades comuns: perspectiva universal da violência e o vivido 
define a violência. Na pergunta 2, as unidades obtidas no relato de P1 foram: singularidade 
vivida como impotência e empoderamento; e ressignificação da dualidade, P2:perda de 
confiança na dualidade e modificações em seu espaço vivido e em sua pluralidade e 
P3:dependência econômica como raiz da violência vivida e singularidade 
devastada. Conclusão: Os resultados da pesquisa envolvem os conceitos abrangentes do que 
é violência, assim como evidenciam a importância da mesma ser definida pelo sujeito 
violentado. Os efeitos psicopatológicos no sofrimento das vítimas aparecem como possibilidade 
de ressignificarem seu próprio existir, na medida em que continuam projetando-se diante de 
suas limitações, o que caracteriza a condição fundamental do Dasein. Afinal, o ser humano é 
dinâmico, existe, e é capaz de reescrever sua própria história. 
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A VIVÊNCIA DOS ESTAGIÁRIOS NA CLÍNICA ESCOLA 
LIDIANA PERES DOS SANTOS, LUC MARCEL ADHEMAR VANDENBERGHE  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Este trabalho é produto de um projeto de iniciação cientifica, em que investigou A 
vivência dos estagiários na clínica escola. Procurou-se conhecer as dimensões que favorecem 
e desfavorecem o preparo do aluno para o estágio, considerando que as primeiras 
experiências dos psicólogos podem ter uma influência importante na formação da sua ética de 
trabalho e na sua visão profissional. Objetivo: Conhecer os diferentes aspectos da vivência 
dos alunos-estagiários no processo de formação, no contexto da clínica-escola CEPSI, com 
foco no envolvimento pessoal que estabelece com a população atendida. Método: Esta 
pesquisa é de caráter qualitativa seguindo o método da Grouded Theory Analysis. Esta 
pesquisa foi realizada na Clínica escola Centro de Pesquisa em Psicologia(CEPSI) da 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Foram entrevistadas 10 estagiarias do curso de 
psicologia, cursando o Estágio Específico I e II. A partir das entrevistas, transcritas foram 
realizadas as codificações abertas, seguida por codificação focada e construção de categorias. 
A partir das categorias emergentes um modelo da vivência dos estagiários foi 
construída. Resultados: As entrevistas mostraram que os estagiários consideram esta etapa a 
mais significativa da sua formação. Nela, têm a oportunidade de colocar a teoria em prática e 
se sentir profissionais. O vínculo com o supervisor e com as pessoas atendidas marcam a 
visão do futuro psicólogo sobre si e sobre a profissão. A partir desses vínculos, o processo de 
aprendizagem e da formação da identidade profissional avança ou fica estagnado. Vários 
estagiários se mostraram insatisfeito com a construção de vínculo com seus supervisores e 
com a sua própria trajetória na acadêmica. Eles tem grande expectativa da relação com o 
supervisor, pois a sensação de segurança e confiança nas suas habilidades depende da 
qualidade do apoio recebido do supervisor. Conclusão: A partir das entrevistas realizadas, 
construção de códigos, foi possível identificar aspectos positivos e negativos na vivência dos 
estagiários da clínica-escola CEPS. Sobre o apoio emocional oferecido pelos supervisores, 
parte dos estagiários entrevistados se mostraram insatisfeito com relação a construção de 
vínculo com seus supervisores e com a sua própria trajetória na acadêmica. Com relação aos 
aspectos positivos, as estagiarias se mostraram satisfeitas em poder cooperar com a 
comunidade. 
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AÇÃO DO EXTRATO SECO DE MYRCIARIA SOBRE OS NÍVEIS SÉRICOS DE ENZIMAS 
HEPÁTICAS EM MODELOS DE OBESIDADE INDUZIDOS POR DIETA HIPERLIPÍDICA EM 8 

SEMANAS 
VINÍCIUS OLIVEIRA GLÉRIA, WILSON DE MELO CRUVINEL  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A obesidade induz alterações metabólicas como a resistência insulínica 
sobrecarregando o fígado que apresenta elevações dos níveis séricos de alanina-
aminotransferase (ALT), aspartato-aminotransferase (AST) e ³-glutamil-transpeptidase (GGT). 
A casca da jabuticaba (Myrciaria cauliflora) é rica em antocianinas com propriedades 
antioxidantes, antilipêmicas e anti-inflamatórias. Sugere-se que o extrato seco de jabuticaba 
possa reduzir os efeitos deletérios da obesidade sobre o fígado. Objetivo: Avaliar a ação do 
extrato de jabuticaba sobre os níveis séricos de enzimas hepáticas em ratos Wistar, mantidos 
sob dieta padrão ou hiperlipídica em 8 semanas. Método: Estudo experimental, qualitativo e 
quantitativo. O extrato seco foi produzido a partir de resíduos sólidos de jabuticaba. Foram 
utilizados ratos da linhagem Wistar, divididos nos grupos: CT (mantidos com ração padrão e 
sem extrato); CT + E (ração padrão e com extrato); HL (ração hiperlipídica e sem extrato); HL + 
E (ração hiperlipídica e com extrato), mantidos nesse regime por 8 semanas. Foram analisadas 
as enzimas hepáticas AST, ALT e GGT. O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para 
Uso de Animais da PUC-GO. Resultados: Os maiores níveis séricos de AST foram 
encontrados nos grupos sem extrato (CT e HL). Os menores níveis estavam presentes nos 
grupos com extrato (CT+E e HL+E), apesar de não haver diferença significativa entre estes. 
Quanto às concentrações de ALT, observou-se maiores resultados nos grupos CT e HL. Houve 
redução destes valores em CT+E e HL+E, apesar de não haver diferença significativa entre os 
mesmos. Os níveis obtidos de GGT não permitiram análise significativa para nenhum grupo. 
Em relação ao uso do extrato de Myrciaria, não houve diferença significativa entre os grupos 
HL e HL+E. Conclusão: Os resultados apontam a atuação do extrato na redução dos níveis de 
AST e ALT, independente da composição da dieta nos grupos amostrais. Os dados não foram 
capazes de associar um possível efeito do extrato na redução de lesão hepática em situação 
de obesidade. Porém, reforçam a hipótese explorada, que deverá ser esclarecida mediante a 
continuidade do estudo. 
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ACORDO DE PARIS NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE COMO INSTRUMENTO DE 
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

ALANNA KAROLINA MENDES BEZERRA, LUCIANE MARTINS DE ARAUJO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Mudanças climáticas tema sempre pronto a discussão, a nível mundial elas 
ocorrem na Conferência das Partes (COP) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a 
Mudança do Clima (UNFCCC). A COP21 adotou o Acordo de Paris, sua principal meta é 
manter o aumento da temperatura média global em bem menos de 2°C acima dos níveis pré-
industriais e de empregar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C, o Brasil 
também estipulou seus próprios intentos para contribuir com o alvo do 
acordo. Objetivo: Promover a informatização da sociedade quanto as decisões feitas 
mundialmente quando o assunto é meio ambiente e mudanças climáticas. Passar o 
conhecimento de modo que tanto comunidade acadêmica e quanto o público externo, possam 
usufruir da informação a ser compartilhada. Método: A investigação científica a ser 
desenvolvida seguirá a modalidade de pesquisa documental, bibliográfica e legal, se 
respaldando em informações de Intuições Internacionais (UNFCCC, entre outros), Nacionais 
(MMA, entre outros). As fontes a serem consultadas referem-se a obras especializadas ou de 
conteúdo jornalístico por se tratar de um tema extremamente atual. O método de abordagem é 
o dedutivo e descritivo. Os resultados da pesquisa serão relatados em forma de apresentação 
em Simpósios, Seminários e Congressos, elaboração da pesquisa, em forma de artigos e/ou 
capítulos de livros e publicação de artigos e/ou capítulos de livros que reúnam os resultados da 
pesquisa, em vista de uma publicação mais abrangente de acordo com o 
orientador. Resultados: Em 1979 houve a primeira Conferência Mundial sobre o Clima onde 
se discutiu a influência humana no clima. Em 1992 foi adotado o texto UNFCCC, com objetivo 
de prevenir qualquer interferência humana que pudesse ser considerada perigosa ao sistema 
climático. O protocolo de Quioto, acordo feito durante uma das COP's, trouxe metas objetivas 
com o intuito de diminuir a emissão dos gases de efeito estufa (GEE), já o Acordo de Paris 
fundou a expectativa do fortalecimento a resposta global às ameaças das mudanças do clima e 
do reforço a capacidade dos países para lidar com os impactos decorrentes da mesma. Apesar 
da aspiração as recentes mudanças no cenário político fazem o Acordo andar a passos lentos 
tanto no âmbito nacional como internacional. Conclusão: O Acordo que foi assinado em 
cenário político distinto (mudanças de governos ocorreram) está tendo dificuldades para 
cumprir com suas ambições que a nível global é manter o aumento da temperatura média em 
bem menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais e de empregar esforços para limitar o 
aumento da temperatura a 1,5°C, e a nível nacional é reduzir as emissões de GEE em 37% 
abaixo dos níveis de 2005, em 2025, e reduzir as emissões de GEE em 43% abaixo dos níveis 
de 2005, em 2030. 
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ADOLESCÊNCIA E CRIMINALIDADE: COMPREENDENDO AS CAUSAS DO ATO 
INFRACIONAL 

THAINA GONDIM LUCIO, ROGERIO ARAUJO DA SILVA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O presente projeto visa analisar a autopercepção de adolescentes que cometem 
atos infracionais. Para isso analisarei o processo da adolescência e todas as transformações 
que ocorrem, pensando esse adolescente como um ser biopsicossocial. Existe toda uma 
estrutura pela qual esses adolescentes deveriam ser amparados, família, escola, Estado. 
Compreender essa realidade está ligado aos fatores de risco que levam esses adolescentes a 
cometer tais atos e partir disso discutir prevenções. Objetivo: O objetivo geral foi compreender 
a autopercepção do adolescente autor do ato infracional, que tiveram passagem pelo Plantão 
Interinstitucional de Goiânia, e os específicos foram traçar um perfil desses adolescentes e 
entender os fatores que o impulsionaram a cometer tal ato. Método: A pesquisa se dividiu em 
dois momentos. No primeiro momento realizamos a pesquisa quantitativa aplicando 
questionários nos prontuários. E o segundo momento, na qual utilizamos a pesquisa qualitativa 
através da entrevista semiestruturada. Todos esses dados foram coletados no Plantão 
Interestadual, DEPAI. Resultados: O resultado nos ajudou a traçar um perfil desses 
adolescentes que cometem atos infracionais. Mais de 86% são do sexo masculino, que 45,7% 
foram considerados pardos. A faixa etária demonstrou que mais de 69% tem cometeram o ato 
entre 15 e 17 anos, que 64,6% estão ou pararam de estudar na segunda série do ensino 
fundamental, que corresponde do 6ª ao 9ª ano incompleto. A renda familiar demonstra que 
66,9% vivem com renda entre 1 a 3 salários mínimos. Relacionado a situação familiar 57,6% 
dos pais desses adolescentes estão separados. O tipo de ato infracional, o que mais relevante 
foi 36,6% dos adolescentes cometeram roubo, seguido de 8,2% dos adolescentes que 
cometeram furto, 7,5% foram pegos por tráfico e outros 7,5% por pose de 
drogas. Conclusão: Apontando as falhas, é necessário analisar formas de se prevenir que 
esses jovens continuem cometendo atos infracionais. Com esse perfil traçado, podemos 
pensar em políticas públicas adequadas de saúde, educação e segurança objetivando o 
cumprimento das leis.É nesse sentido que a pesquisa espera ter contribuído, uma vez que fica 
claro a partir dos dados obtidos o importante processo da adolescência de autopercepção e 
dos fatores que impulsionaram os adolescentes a cometer o ato infracional. 
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AIDS E URGÊNCIA PULSIONAL: UMA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DE RISCO EM 
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 

DANIELE CRISTINA SILVA, FABIO JESUS MIRANDA, THALIA GABRIELLA DE SOUSA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A clínica psicanalítica tem uma função pioneira no campo psicopatológico, já que 
foi na construção de sua ética, a partir da escuta da singularidade dos sujeitos, que se pode 
apreender sobre o pathos. Neste contexto, o presente estudo tem como propósito analisar as 
motivações que levam ao comportamento sexual de risco. Desta forma, é relevante 
compreender que o conceito de comportamento de risco diz respeito à participação em 
atividades que possam comprometer a saúde física e mental do indivíduo Objetivo: Analisar a 
vivências de jovens universitários de ambos os sexos sobre a questão da prevenção de 
doenças sexualmente transmissíveis. Verificar o conhecimento de jovens universitários sobre 
as medidas preventivas para a DSTs e AIDS. Analisar as motivações que induzem ao 
comportamento sexual de risco Método: Este trabalho estabeleceu um estudo quanti-
qualitativo e sua técnica se concentra na análise estatística e fenomenológica interpretativa 
(Breakwell et al. (2010). O questionário foi estruturado com quatro questões discursivas, sobre 
a adoção de medidas preventivas em relações sexuais e os sentimentos que os jovens 
apresentam após os respectivos comportamentos sexuais que praticam; duas questões 
objetivas sobre o conhecimento de métodos de prevenção; três questões objetivas 
relacionadas a obtenção do vírus HIV e DSTs e os dados sociodemográficos. Após a 
aplicação, realizou-se a categorização das questões discursivas; as respostas das questões 
fechadas foram codificadas e transcritas para as planilhas do Excel para fins de análise 
estatística Resultados: Os resultados indicam que a maioria dos sujeitos conhecem as 
medidas preventivas que evitariam o comportamento de risco. E, de uma perspectiva do 
conhecimento, sobre os riscos envolvidos no comportamento sexual na atualidade, conseguem 
apresentar razões lógicas e calcadas na realidade para sempre adotar medidas preventivas: o 
risco de contrair DSTs e o risco de gravidez indesejada. Considerando o comportamento 
sexual de jovens universitários, verificou-se uma dinâmica de forças onde as pulsões sexuais 
em sua urgência de satisfação, muitas das vezes, contrapõem-se às razões das pulsões de 
autoconservação, perpetuando a dualidade entre o querer e o dever. Conclusão: Diante dos 
resultados apresentados, pode-se perceber que houveram contradições nas respostas dos 
participantes de onde se infere entre o que dizem saber e suas ações no ato sexual. É 
importante pensar em campanhas sobre a prevenção das DSTs/AIDS na medida em que 
destaca um aspecto dinâmico central do comportamento sexual. É importante que as 
campanhas mostrem a gravidade deste ato, e que "basta uma vez¿ para que a relação sem 
adoção de medidas preventivas para que a pessoa encontre-se em risco. 
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ALGORITMO GENÉTICO PARA SELEÇÃO DE DADOS HIPERESPECTRAIS 
JORGE MENEZES DOS SANTOS, CLARIMAR JOSE COELHO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O melanoma é uma forma de câncer e é responsável por mais de 79% das mortes 
por tumores cutâneos. O diagnóstico precoce da doença pode ser realizado através da análise 
de imagens no espectro infravermelho próximo (NIR). As imagens obtidas através da 
espectroscopia NIR possuem elevado volume de informações que podem estar contaminadas 
por ruídos ou ser de baixa importância. Os algoritmos genéticos podem ser alternativas 
fundamentais para selecionar os dados e as regiões de maior interesse. Objetivo: Este 
trabalho objetiva o desenvolvimento e a análise de um algoritmo genético para a seleção de 
variáveis em imagens hiperespectrais de melanomas. Método: A seleção dos dados mais 
relevantes se deu através do treinamento de um circuito lógico. O circuito modelado recebe 
como entrada as intensidades de um pixel em um número pré-definido de bandas espectrais e 
provê uma saída indicando se o pixel é ou não importante para o diagnóstico do melanoma. O 
algoritmo genético é responsável por treinar o circuito e seus parâmetros foram estipulados 
através da análise dos resultados médios de um conjunto de testes. Resultados: A execução 
do algoritmo com os parâmetros finais, resultou em um circuito com 93% de precisão em 
relação conjunto de imagens de treinamento. O circuito foi submetido a um conjunto de teste 
limitado composto por imagens multiespectrais e as regiões de interesse identificadas se 
aproximaram de alguns requisitos esperados. Conclusão: Os resultados obtidos no decorrer 
do trabalho evidenciaram o quão poderoso os algoritmos genéticos podem ser. Utilizando 
representações e parâmetros que se adéquam ao problema, um algoritmo genético foi 
suficientemente capaz de prover soluções para a seleção de variáveis de amostras de 
melanoma. O algoritmo desenvolvido foi adaptado para imagens multiespectrais e é 
suficientemente passível de ser adaptado para a identificação de regiões de interesse em 
imagens hiperespectrais. 
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ALTERAÇÕES VESTIBULARES EM SUJEITOS COM QUEIXA DE MIGRÂNEA UTILIZANDO 
A VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (VENG) 

LANNA KAREM BATISTA OLIVEIRA, LUCIANA MARTINS ZULIANI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Segundo a OMS 50 a 75% dos indivíduos entre 18 a 65 anos sofrem de cefaleia, 
dos quais cerca de 30% relataram migrânea. Evidencia-se associação entre migrânea e 
sintomas cócleo-vestibulares, a uma ocorrência de lesões permanentes no sistema nervoso 
durante as crises episódicas, devido a isquemias que levam a infartos no tecido nervoso no 
estágio da vasoconstrição da crise migranosa. Objetivo: Realizar vectoeletronistagmografia 
computadorizada (VENG) em participantes com queixa de migrânea . Método: estudo do tipo 
experimental, descritivo-analítico de abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada na 
Clínica Escola de Fonoaudiologia da PUC-Goiás. A amostra consistiu de prováveis portadores 
de migrânea vestibular, selecionados de acordo com a Classificação Internacional de 
Cefaleias. Os procedimentos executados foram: meatoscopia, questionário adaptado de 
Rodrigues (2010) e exame eletrofisiológico denominado vectoeletronistagmografia 
computadorizada. Para este estudo foram aplicados 47 questionários, sendo os participantes, 
44 do gênero feminino e 3 do masculino. Apenas 15 (31,9%) indivíduos com idade entre 18 e 
52 foram incluídos na pesquisa após a submissão aos critérios da ICHD-III. Resultados: dos 
15 participantes, 14 apresentaram dor com intensidade de moderada a severa. Quanto à 
característica da dor, 6 descreveram como pulsátil bilateral, 4 como pulsátil unilateral. Na 
duração da dor, 3 relataram sentir por mais de um dia, 5 por mais de uma hora, 2 relataram 
que as dores se prolongavam por horas e até dias. Os 15 participantes apresentaram vertigem 
como sintoma associado a migrânea. Na audiometria tonal, todos indivíduos tiveram limiares 
auditivos normais. Na prova calórica, observou-se os seguintes resultados, PDN em 2 
participantes, deficitária em 3, arreflexia em 1, hiperreflexia bilateral em 5 e hiperreflexia 
unilateral em 4. Conclusão: Prevalência da migrânea foi em indivíduos do sexo feminino. Há 
descrição de distúrbios psicológicos, como ansiedade e depressão, à queixa de vertigem. As 
características das dores coincidiram com a Classificação Internacional de Cefaleia: 
Intensidade moderada a severa, unilateralidade, pulsatilidade fotofobia, fonofobia e aura 
visual.O resultado mais encontrado na VENG a disfunção Irritativa, principal, a Hiperreflexia 
Bilateral. 
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ANÁLIDE DO NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS PACIENTES DO CENTRO DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA VILA MUTIRÃO DE GOIÂNIA-GO A RESPEITO DAS CARACTERÍSTICAS DAS 

DOENÇAS CAUSADAS ZIKA, CHIKUNGUNYA E DENGUE. 
KAROLINA NOGUEIRA MOURA, IRACEMA GONZAGA MOURA DE CARVALHO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Atualmente, no Brasil, dentre as arboviroses de maior circulação estão a Dengue, 
Chikungunya e Zika. Elas apresentam sinais e sintomas clínicos semelhantes, principalmente 
nos estágios iniciais da doença. Suas diferentes formas de transmissão, ausência de vacinas 
ou tratamento específico têm alarmado a população. Dessa forma, é importante conhecer a 
forma de transmissão, sintomas e tratamento dessas enfermidades para que haja uma 
adequada prevenção e adesão ao tratamento nas unidades primárias. Objetivo: Identificar o 
nível de conhecimento da população que frequenta o Centro de Saúde da Vila Mutirão, na 
região Noroeste de Goiânia-GO a respeito dos sintomas, tratamento, modo de transmissão e 
prevenção das doenças Zika, Chikungunya e Dengue e sua influencia no sistema publico de 
saúde. Método: Este trabalho se trata de um estudo transversal que envolve uma pesquisa 
descritivo-exploratória com abordagem quantitativa realizada através da aplicação de 
questionários no Centro de Saúde da Família da Vila Mutirão. Todas as variáveis categóricas 
vão ser comparadas por meio de qui-quadrado com nível de significância de 5%. Devera ser 
utilizado o programa estatístico Epi Info 7.0 para poder tabular os dados. Resultados: O 
presente estudo não foi concluído devido à impossibilidade da aplicação dos questionários na 
unidade Centro de Saúde da Família Vila Mutirão. O projeto foi submetido ao CEP, que 
identificou algumas pendencias que foram corrigidas por nos pesquisadoras. No entanto, ele 
continuou identificando novas pendencias ao longo de todo esse ano, inviabilizando assim a 
aplicação dos questionários e conclusão do presente pesquisa. Contudo, foi realizada uma 
ampla revisão bibliográfica do tema correspondente. Apesar do ocorrido, o projeto continuara 
em andamento para estudos futuros. Conclusão: Conclui-se que um provável baixo nível de 
conhecimento da população a respeito das diferenças entre Zika, Chikungunya e Dengue, 
provoca uma não adesão da população as politicas publicas de prevenção, que quando 
associadas a falta de controle vetorial por parte do governo propicia proliferação dessas 
doenças. 
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ANALISAR O EQUÍLIBRIO EM IDOSOS DA UNATI PUC GOIÁS APÓS PROGRAMA DE 
HIDROCINESIOTERAPIA E CORRELACIONAR COM A CAPACIDADE FUNCIONAL 

MÍSLEY HALINY RODRIGUES FERREIRA, ADRIANA MARCIA MONTEIRO FANTINATI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O declínio ocasionado na fase do envelhecimento proporciona diversas mudanças 
no cotidiano desses idosos e a junção desses fatores interfere no processo de envelhecimento 
humano. A queda é um dos principais e mais radicais, não somente por diminuir a sua 
capacidade funcional e afetando suas atividades em geral, mas também, pelo medo constante 
de vivenciar um novo episódio (BECHARA, 2008; LIMA; DELGADO, 2010; REZENDE et al., 
2010). Objetivo: Avaliar os efeitos de um programa de hidrocinesioterapia no equilíbrio e na 
capacidade funcional de idosas que frequentam a Universidade Aberta a Terceira Idade da 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (UNATI da PUC Goiás). Método: Estudo Quasi-
experimental. A amostra foi composta por 27 idosas, Os seguintes instrumentos foram 
utilizados: Questionário epidemiológico e Teste de caminhada de seis minutos. Os exercícios 
foram realizados 2 vezes por semana durante 50¿, na seguinte ordem: treino de equilíbrio, 
aquecimento, fortalecimento global, treino respiratório e ao final alongamento e relaxamento. A 
análise dos dados foi realizada no software SPSS (Statistical Package for Social Sciences), 
versão 23.0. Teste estatístico utilizado: correlação de Pearson. Com nível de significância de p 
< 0,05. Resultados: A amostra foi composta por 27 idosas com média de idade de 69,22 
(±7,02) e IMC de 27,75 (±5,07). Observou-se diferença estatisticamente significativa após o 
programa de hidrocinesioterapia na capacidade funcional (TC6¿) (p=0,000), na percepção 
subjetiva de esforço (BORG) (p=0,043) e nos domínios velocidade da marcha (p=0,012) e 
escore geral (p=0,007) que compõem o SPPB. Houve correlação moderada significante da 
capacidade funcional com o risco de quedas, sendo que quanto melhor a capacidade funcional 
menor o risco de quedas, antes (p=0,004) e depois (0,008) do programa de 
hidrocinesioterapia. Conclusão: Conclui-se que o programa de hidrocinesioterapia promove 
melhora na capacidade funcional e no equilíbrio. Houve correlação moderada e significativa da 
capacidade funcional com o risco de quedas, sendo que quanto melhor a capacidade funcional 
menor o risco de quedas nas idosas que frequentam as atividades da UNATI da Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás. 
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ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE HORTALIÇAS ORGÂNICAS E NÃO ORGÂNICAS NA 
CIDADE DE GOIÂNIA 

DANIEL MARTINS LEMES, LUCIANA CASALETTI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Nas últimas décadas presenciamos um crescente aumento na mudança dos 
hábitos alimentares dos brasileiros que passaram a buscar restaurantes self-service, seja por 
falta de tempo ou mesmo pela praticidade em comprar algo pronto e rápido. Entre os itens in 
natura servidos nestes locais está o tomate (Lycopersicon esculentum). O tomate é um produto 
agrícola, muito consumido pela população brasileira tendo sua produção, a nível nacional,em 
2017 de 4,3 milhões de toneladas. Objetivo: Avaliar a qualidade higiênico sanitária de tomates 
presentes em saladas servidas em restaurantes orgânicos e não orgânicos da região do Setor 
Leste Universitário de Goiânia, Goiás. Método: A realização das análises ocorreu utilizando-se 
a metodologia descrita por Silva et al (2007), sendo verificada a presença de coliformes totais, 
termotolerantes, Salmonella e contagem das Unidades Formadoras de Colônias (UFC) para 
fungos filamentosos e a conformidade destas verificada através da legislação vigente. O estudo 
foi realizado com 10 amostras de salada de tomate adquirida em 5 restaurantes orgânicos e 5 
restaurantes convencionais selecionados aleatoriamente, mas sempre obedecendo os limites 
do Setor Leste Universitário da cidade de Goiânia, Goiás. Resultados: Para os valores de pH 
das amostras de tomates na presente pesquisa houve um padrão constante de pH 5, ou seja, 
alimento ácido, o que influencia diretamente no desenvolvimento de micro-organismos, sendo 
um importante fator intrínseco. Para fungos filamentosos e leveduras a contagem variou de 
3,0x10² a 1,6x10^6 UFC/g, a Legislação Brasileira não define limites para fungos filamentosos 
e leveduras. Para os resultados de coliformes a 45°C, 40% das amostras ficaram fora do 
padrão estabelecido pela RDC nº 12. Quanto em relação à pesquisa de Salmonella sp em 25 g 
todas as amostras foram ausentes atendendo a RDC n°12, em contrapartida foi constatada a 
indicação de Escherichiacoli em 90% das amostras analisadas. Conclusão: Apesar de 40% 
das amostras estarem fora do padrão microbiológico estabelecido pela RDC n°12, o resultado 
é satisfatório pois a maioria dos restaurantes apresentaram amostras que estavam dentro do 
padrão exigido. Para os 40%, acreditamos que se houvesse os cuidados necessários com a 
manipulação dos alimentos que estão sendo servidos, bem como a sanitização dos produtos e 
dos utensílios que serão utilizados seguindo as BPM e a BPF, os resultados seriam reduzidos 
a padrões estabelecidos pela RDC 12 
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ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE VERDURAS ORGÂNICAS E NÃO ORGÂNICAS 
VENDIDAS EM FEIRAS LIVRES E SUPERMERCADOS DE GOIÂNIA 

FERNANDA MARTINS DE FARIA, LUCIANA CASALETTI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Graças a preocupação cada vez maior dos consumidores, a produção orgânica de 
alimentos tem ganhado destaque em escala nacional. Estão surgindo culturas orgânicas 
objetivando o não uso de produtos químicos e respeitando as exigências governamentais. 
Porém, pouco se sabe sobre a contaminação microbiológica nos alimentos orgânicos, 
principalmente pelo tipo de adubação. Dentre os alimentos in natura consumidos, a alface tem 
destaque a mesa dos brasileiros por fácil cultivo e acesso a população. Objetivo: Realizar a 
análise microbiológica de alface orgânica e não orgânica adquiridas em feiras-livres do Setor 
Universitário da cidade de Goiânia, Goiás. Método: A realização das análises ocorreu 
utilizando-se a metodologia descrita por Silva et al (2007), sendo verificada a presença de 
coliformes totais, termotolerantes, Salmonella e contagem das Unidades Formadoras de 
Colônias (UFC) para fungos filamentosos e a conformidade destas verificada através da 
legislação vigente. Foram analisadas 10 amostras de alface orgânicas e não orgânicas, sendo 
5 de cada adquiridas em feiras-livres do Setor Universitário da cidade de Goiânia, 
Goiás. Resultados: Baseado na RDC nº 12, 3 amostras orgânicas e todas as amostras não 
orgânicas não estão em conformidade com a legislação vigente por apresentarem coliformes a 
45oC acima do máximo permitido. Em relação ao pH, a variação tanto nas amostras orgânicas 
quanto nas amostras não orgânicas foi pequena, variando entre 5 e 6. No que diz respeito a 
Salmonella sp, todas as amostras orgânicas e não orgânicas estão de acordo com a legislação 
vigente, porém todas apresentaram crescimento de Escherichia coli. A contagem de fungos 
filamentosos e leveduras variou entre 2,0x102 (est) a 1,22X105 UFC/g. Conclusão: Pode-se 
concluir que 60% amostras de alface orgânica e 100% amostras de alface não orgânicas estão 
fora dos padrões exigidos pela RDC n° 12, mostrando assim a necessidade de higienização e 
sanitização antes do consumo, além da melhoria de boas práticas no cultivo e manipulação das 
hortaliças. 
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ANÁLISE COMPARATIVA DA INFLUÊNCIA DA CARGA HORÁRIA CURRICULAR NA 
QUALIDADE DE VIDA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA DE CIÊNCIAS MÉDICAS, 

FARMACÊUTICAS E BIOMÉDICAS DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 
BHETTINA VIEIRA LOPES, ANTONIO MARCIO TEODORO CORDEIRO SILVA, LUÍSA 

RIBEIRO KOCH, LAURA PAZINATO RITTER, IRACEMA GONZAGA MOURA DE CARVALHO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Um fator que ultimamente vem comprometendo a Qualidade de Vida (QV) de 
estudantes da área da saúde é a extensa carga horária exigida pelas universidades. E na 
tentativa de melhorar seus currículos e estarem aptos a conseguir bons empregos, os 
estudantes complementam suas formações médicas com tarefas extracurriculares. Assim, os 
níveis de exigência e estresse, aos quais são submetidos, aumentam ainda mais, levando a 
prejuízos importantes na QV. Objetivo: Analisar a influência que a carga horária exerce sobre 
a qualidade de vida dos acadêmicos dos cursos de graduação em Medicina, Biomedicina e 
Farmácia da PUC Goiás. Método: O estudo foi do tipo quantitativo, descritivo, de corte 
transversal. Foi utilizado um questionário elaborado pela OMS, o WHOQOL-BREF, no qual há 
26 perguntas, sendo as duas primeiras sobre QV geral e as 24 restantes sobre QV nos quatro 
domínios seguintes: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. Foram aplicados 159 
questionários para os acadêmicos da Escola de Ciências Médicas, Farmacêuticas e 
Biomédicas da Pontifícia Universidade Católica de Goiás após aprovação pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da própria instituição. Resultados: Um total de 85,5% relatou não trabalhar. A 
maioria dos estudantes declarou ter boa qualidade de vida (53,5%) e estavam satisfeitos com 
sua vida (47,8%). Ao serem questionados sobre capacidade de concentração, a maioria 
(43,4%) respondeu que consegue se concentrar ¿bastante¿. Quanto ao sono, 21,4% 
demonstraram insatisfação. Quase metade (49,1%) demonstrou-se satisfeita com sua 
capacidade de desempenhar atividades durante o dia. Quando perguntados sobre a frequência 
com que têm sentimentos negativos, tais como, mau humor, desespero, ansiedade e 
depressão, 23,3% disseram algumas vezes, 46,5% muito frequentemente e 6,9% sempre. Não 
houve associação entre a carga horária dos cursos avaliados e a qualidade de vida dos 
acadêmicos. Conclusão: Os resultados mostraram que os entrevistados consideram boa a sua 
qualidade de vida nos domínios psicológico, social e meio ambiente. Porém, algumas 
respostas merecem especial atenção, especialmente no intuito de perceber sinais que podem 
culminar em atos extremos como abandono da vida acadêmica e autoextermínio. Portanto, faz-
se necessário intervenção e apoio psicológicos continuados para amparar os alunos que 
experimentam sentimento negativos, independentemente do curso ser integral ou não. 
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ANÁLISE COMPARATIVA DA MORFOLOGIA CRANIANA DAS SERPENTES DO GÊNERO 
CLELIA (DIPSADIDAE, PSEUDOBOINI) 

JOSÉ ULISSES ARAUJO DE SOUZA, DARLAN TAVARES FEITOSA, NICOLE FIGHERA 
AMORIM MENDES  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A morfologia craniana é uma das fontes primárias de caracteres anatômicos 
utilizados na análise das relações entre as serpentes. Com poucas exceções, o conhecimento 
sobre a variação da morfologia craniana ainda é pontual (restrito a poucos táxons). Assim, 
entender as variações na morfologia craniana do gênero Clelia poderá nos mostrar 
modificações e adaptações das espécies, fornecendo caracteres diagnósticos importantes, 
além de subsidiar estudos de morfologia funcional e filogenéticos. Objetivo: Descrever e 
comparar da morfologia craniana das espécies C. clelia, C. hussami e C. plumbea, 
identificando, quando possível, as variações inter-específicas dos táxons estudados, apontando 
caracteres úteis à sistemática e taxonomia das espécies analisadas. Método: Foram 
analisados crânios de três espécimes de Clelia plumbea, dois espécimes de Clelia clelia e um 
de Clelia hussami depositadas na Coleção Herpetológica do Centro de Estudos e Pesquisas 
Biológicas (CEPB). A morfologia foi descrita comparativamente e representados em escalas 
iguais de proporção. A terminologia osteológica seguirá a proposta de Lee & Scanlon (2002) e 
Cundall & Irish (2008). As fotografias foram tiradas em uma câmera semiprofissional Nikon D90 
e editadas no software editor de imagens Adobe Photoshop, no qual foram trabalhadas a 
melhoria da nitidez e a escala utilizada para representação foi igual a 10mm em todas as 
peças. Resultados: Em visão dorsal os crânios aparentam ter uma cinética pouco menor em 
C. plumbea que em C. clelia e C. hussami, porém é compensado com a falta de contato do 
basiesfenóide com a projeção lateral do palatino. É possível diferenciar as três espécies a partir 
da observação da crista do osso parietal, onde em C. clelia a crista se bifurca na região 
posterior na zona de contato com as cristas do supraoccipital, em C. plumbea a crista se conflui 
em um mesmo ponto na zona de contato com a supraoccipital e em C. hussami a crista é 
ausente. Osso pós-orbital ausente em C. hussami. Número de dentes no osso dentário 
variando em C. clelia 19-21, em C. plumbea 12-19 e em C. hussami 15-16. Não há diferença 
no número de dentes no palatino e no pterigoide. Conclusão: Não é possível afirmar que a 
ausência do pós-orbital em C. hussami seja uma característica da espécie devido à falta de 
espécimes para comparação, sugerindo-se que futuros sejam analisados espécimes adultos 
para a padronização da morfologia craniana, assim como estudos com análise inter e intra-
específica com mais espécimes de C. plumbea e C. clelia de diferentes regiões, por 
apresentarem ampla distribuição geográfica, bem como relacionar a morfologia com aspectos 
alimentares das duas espécies. 
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ANÁLISE COMPARATIVA DA MORFOLOGIA CRANIANA DE ESPÉCIES DO GÊNERO 
PHILODRYAS (SERPENTES, DIPSADIDAE, PHILODRYADINI) 

BLENDA CÉZAR SALES, DARLAN TAVARES FEITOSA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Conforme foi afirmado por Zaher et al. 2009, Neotropicais Dipsadidae Bonaparte 
1838 é uma família de serpentes, uma das mais múltiplas do planeta, sendo um grupo 
monofilético composto por três subfamílias. São elas: Carphophiinae, Dipsadinae e 
Xenodontinae; Algumas espécies no qual este trabalho abordará, que serão analisadas e 
comparadas são: Philodryas nattereri, Philodryas viridissima e Philodryas 
olfersii. Objetivo: Descrever e comparar a morfologia craniana de 3 espécies do gênero 
Philodryas que ocorrem no Brasil. Método: Para a preparação dos crânios foram retiradas as 
cabeças dos espécimes com o auxilio de pinça e bisturi, através de um corte transversal na 
altura das primeiras vértebras. Em seguida as peças foram mergulhadas em solução de 
Peróxido de Hidrogênio (H2O2) a 10%. A retirada de toda musculatura adjacente foi realizada 
com o auxílio de um microscópio estereoscópio, com a utilização de pinças. A retirada da 
gordura será feita submergindo os crânios em solução de éter sulfúrico por 5 horas e o 
clareamento com utilização de água oxigenada 20 volumes a 10% (Prudente, 
1998). Resultados: Com relação a dados morfométricos, foi usado abordado apenas machos 
para as analises do projeto; Os crânios P. nattereni, P. olfersii, P. veridissima analisados aqui 
apresentam a morfologia semelhantes as demais espécies de Philodryas. Mas algumas 
diferenças foram observadas nos seguintes complexos: Pré-maxilar Nasal Pós-orbital, 
Supraocipital ,Supratemporal, Vômer, Basiesfenóide, Palatino,Quadrado. Conclusão: Foi 
concluído que das espécimes que foram estudas, a diferença de tamanho e formas das 
estruturas é pequena ou não apresentam diferenças; A Philodryas natereri é a maior caixa 
craniana dos táxons estudados neste projeto, contendo assim os maiores complexos 
comparado ao outros táxons estudados. A Philodryas olfersi e veridissima são os táxons que 
obteve mais diversidade em seus complexos, em relação aos tamanhos e espessuras dos 
mesmos. 

Palavras-chave: Philodryas, Morfologia Craniana, Comparação e descrição 
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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A ARQUITETURA E A CIDADE RETRATADA NO FILME 
METRÓPOLIS E ARQUITETURA E A CIDADE CONTEMPORÂNEA 

REBEKA NÓBREGA DA PENHA, NANCY DE MELO BATISTA PEREIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O filme Metrópoles é um clássico, dirigido por Fritz Lang e escrito por ele e sua 
esposa Thea Von Harbou, produzido em 1927 na Alemanha, sendo o filme mais caro de sua 
época, e também um marco do expressionismo alemão retratando um futuro onde o cenário 
principal é uma metrópole, com um sistema social e trabalhista bastante definido, baseada em 
um capitalismo dominador e relacionado a uma realidade produto da revolução 
industrial. Objetivo: Identificar e avaliar as semelhanças entre a cidade e a sociedade 
retratados no filme e as atuais cidades e sociedades em que vivemos na 
contemporaneidade. Método: O método utilizado para elaboração do trabalho foi 
primeiramente a revisão bibliográfica de estudos já feitos sobre a obra cinematográfica 
Metrópolis, e então o debate e discussão em grupo sobre o filme, feito após exposição aberta 
ao público da obra cinematográfica na auditório da universidade, possibilitando o debate aberto 
e novas impressões sobre o filme estudado. Resultados: Foi possível perceber a imensa 
riqueza referencial que o filme traz, sendo carregado de significados em praticamente todas as 
cenas, e ainda a importância que o clássico teve para o desenvolvimento do cinema e criação 
posterior de inúmeras obras cinematográficas diretamente influenciadas pela história de 
Metrópolis. É notório também a incrível semelhança entre a cidade e a dinâmica social que é 
retratada no filme com a realidade contemporânea da maioria das grandes metrópoles reais, 
mostrando como a quase cem anos atrás a obra pode de certa forma prever o que aconteceria 
nas grandes cidades. Conclusão: A obra além de ser um dos grandes clássicos de cinema é 
riquíssima em referencial de estudo não só útil para a arquitetura ou o urbanismo, mas também 
para relações sociais, economia, política e outras diversas temáticas. 

Palavras-chave: Metropolis, Cidade, Arquitetura 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 774 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

ANÁLISE COMPARATIVA EPIDEMIOLÓGICA DOS ACIDENTES OFÍDICOS NO ESTADO 
DE GOIÁS ENTRE 2011 E 2015 

KELLYANE RAMOS DA SILVA, NELSON JORGE DA SILVA JUNIOR  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Os acidentes ofídicos possuem grande significância epidemiológica, isso se dá 
pela diversidade de espécies, sua frequência e morbimortalidade, sendo caracterizado como 
sério problema de saúde pública (FUNASA, 2002). Os dados no Brasil são coletados pelo 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação e em Goiás, pelo Centro de Informações 
Toxicológicas. Através desses dados aprimoram-se conhecimentos das características 
epidemiológicas e clínicas, permitindo o planejamento de ações de controle. Objetivo: Analisar 
aspectos epidemiológicos dos acidentes por serpentes no município de Goiânia, através de 
dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e do Centro de 
Informações Toxicológicas de Goiânia (CIT) no período de 2011 a 2015 Método: Busca dos 
casos registrados de acidentes ofídicos entre 2011 e 2015 no município de Goiânia, utilizando 
o banco de dados eletrônico do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), e 
as Fichas de Investigação de Acidentes por Animais Peçonhentos do Estado de Goiás no 
Centro de Informações Toxicológicas (CIT). Quando disponível, foram coletados: gênero e 
espécie da serpente; distribuição anual e mensal do acidente; faixa etária e sexo; local da 
picada; classificação de gravidade; tempo entre o acidente e o atendimento; manifestações 
clínicas; procedimentos laboratoriais; complicações; uso, tipo e quantidade de soro 
administrado e evolução do caso. Os dados foram discutidos em confronto com dados 
nacionais. Resultados: Houve divergência quanto ao número de acidentes no SINAN e no 
CIT, havendo concordância, porém, quanto aos acidentes por Bothrops como os mais 
frequentes. Quanto à sazonalidade, em ambas as bases o mês de março foi o que apresentou 
maior ocorrência. No geral, as divergências entre o SINAN e CIT foram consideráveis, porém 
destacam-se as ocorridas por serpentes não peçonhentas, em que houve uma diferença 
importante entre as bases. O CIT notificou uma quantidade maior de casos moderados se 
comparado ao SINAN em relação ao Bothrops e o Crotalus. Nos demais casos, prevaleceram 
as classificações leves. A dor e o edema foram as manifestações locais desenvolvidas com 
maior intensidade. A evolução dos casos foi positiva, considerando o único 
óbito. Conclusão: Os acidentes botropóides foram de maior relevância em ambas as bases; 
no geral, houve mais casos notificados no SINAN; a divergência em relação ao gênero 
Bothrops e Crotalus foi mínima, de um caso a mais no CIT; o gênero Micrurus apresentou 
divergência somente na data ocorrida; e as serpentes não peçonhentas apresentaram 
divergência considerável. A avaliação das manifestações clínicas em grande parte dos casos 
se mostrou irregular e pouco relevante na classificação de gravidade. 
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ANÁLISE DA AÇÃO MUTAGÊNICA DA CHALCONA-SULFONAMIDA CL185 PELO TESTE 
DE MUTAGENICIDADE DE AMES UTILIZANDO A CEPA TA98 

ANA CAROLINA FERREIRA NOVAIS, CRISTIENE COSTA CARNEIRO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Desde a antiguidade o homem utiliza substâncias naturais para o tratamento de 
doenças, atualmente, busca-se a síntese de compostos a partir dos naturais, que tenham maior 
atividade biológica. Dentre esses compostos podemos destacar as chalconas, cuja estrutura 
básica e esqueleto são considerados privilegiados para a síntese de novos 
fármacos. Objetivo: Avaliar a atividade antimutagênica da chalcona-sulfonamida CL185 pelo 
teste de mutagenicidade de Ames. Método: Para a avaliação da antimutagenicidade da CL 
185 foi utilizado o Teste de mutagenicidade de AMES, cepa TA98. Alíquotas das culturas 
¿pernoite¿ de S. typhimurium cepa TA-98 foram incubadas com diferentes concentrações da 
chalcona CL185 juntamente com o controle positivo específico para a linhagem, 4-
nitroquinolina-1-O (NQO). Após este período, foram adicionados 2ml de ágar glicosado 
liquefeito acrescido de solução histidina/biotina (0,5 mM). O conteúdo foi vertido em placas de 
meio mínimo seletivo, que foram incubadas a 37ºC por 48 horas. Decorrido este período, foi 
contado o número de colônias revertentes prototróficas para o aminoácido 
histidina. Resultados: Os resultados foram expressos pela média do número de revertentes 
obtidas de experimentos independentes realizados em triplicata. Foi utilizado o teste ANOVA 
para comparação múltipla das médias obtidas dos tratamentos. Na avaliação da 
antimutagenicidade, todas as doses da CL185 testadas (1, 10, 50, 100 e 500 ¼g/placa) 
apresentaram redução no número de colônias revertentes em comparação com o controle 
positivo (4NQO), demonstrando ação antimutagênica. Todavia, apenas a maior dose 
apresentou uma redução significativa em relação ao controle positivo (p < 0,05). Conclusão: O 
estudo em questão demonstrou que a chalcona-sulfonamida CL 185 apresentou atividade 
antimutagênica pelo teste de Ames em Salmonella typhimurium cepa TA 98. Assim, sugerimos 
que tal substância pode ser utilizada na quimioprevenção. 
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ANÁLISE DA APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS ALTERNATIVAS DE CONTROLE DE 
CAMPO 

PEDRO HENRIQUE BESSA FREITAS, MARTA PEREIRA DA LUZ  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O PANDA (Pénétremétré Autonome Numérique Dynamique Assisté par 
Ordinateur) é um penetrômetro leve de energia variável que não só é aplicável no 
reconhecimento de parâmetros de resistência do solo, mas também na definição de uma 
relação entre a resistência de ponta (qd) e a densidade do solo, tornando evidente seu 
potencial no controle de compactação. Objetivo: Como objetivo geral, esse trabalho busca 
estabelecer correlações entre o peso específico seco e a resistência à penetração dinâmica 
(qd) fornecida pelo equipamento PANDA. No intuito de atingir o objetivo, se faz necessário a 
calibração do aparelho, identificando e caracterizando o solo, executando Método: Utilizou-se 
nesta pesquisa um solo tropical obtido nas dependências da Gerência de Serviços e Suporte 
Tecnológico (GST.E) da Eletrobras Furnas, no município de Aparecida de Goiânia-GO. Após a 
devida caracterização no Laboratório de Solos de Furnas, procedeu-se a execução de três 
sondagens com o PANDA. Para tal, o equipamento foi calibrado segundo a norma francesa NF 
P94-105 (AFNOR, 2000), buscando obter as curvas de correlação entre a resistência de ponta 
(qd) e o grau de compactação do solo. Resultados: A resistência não apresenta grandes 
variações entre as três sondagens. Entretanto, as análises dos gráficos de resistência à 
penetração indicam pequenas quedas de resistência no meio das camadas, que voltam a 
crescer em seguida, indicando a existência de ¿camadas intermediárias¿ não previstas, o que 
infere que a compactação por meio de golpes de soquete não garante a homogeneidade da 
densidade de toda a camada, exigindo a redução da espessura da camada compactada, ou a 
adoção de compactação estática via prensa hidráulica. As amostras indeformadas retiradas do 
topo e da base do molde indicam graus de compactação inferiores à 100 %, reforçando a 
necessidade de um método de compactação mais eficaz. Conclusão: A partir dos resultados 
obtidos e analisados, se vê a necessidade de obtenção de um método que garanta uma 
compactação mais apropriada e homogênea no interior do molde. Fato que não inviabiliza a 
produtividade que o equipamento pode proporcionar ao se estabelecer um catálogo de dados 
para determinado solo. 
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ANÁLISE DA CORRELAÇÃO ENTRE O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) E 
AGRADABILIDADE DE DIFERENTES ATIVIDADES DE LAZER, ALIMENTOS 

INDUSTRIALIZADOS CONSIDERADOS NÃO SAUDÁVEIS E ALIMENTOS CONSIDERADOS 
SAUDÁVEIS 

ALINNE BRAGA MASCARENHAS, SONIA MARIA MELLO NEVES, VIVIAN COSTA RESENDE 
CUNHA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: As famílias brasileiras estão gastando mais com alimentação fora de casa, 
aumentando o consumo de alimentos com alta densidade calórica, alta palatabilidade, baixo 
poder sacietógeno e de fácil absorção e digestão . Essas características contribuem para o 
desequilíbrio energético e, portanto, para o aumento do ganho de peso, sendo as qualidades 
sensoriais e o gosto determinantes para escolha e preferências de alimentos. Objetivo: O 
trabalho tem como objetivo avaliar a relação entre preferências alimentares e índice de massa 
corporal (IMC). Método: Estudo transversal realizado durante o período de agosto de 2016 a 
agosto de 2018, sob o parecer do comitê de ética n° 1.548.538. A amostra foi composta por 70 
mulheres, com idade de 18 a 59 anos e IMC 18. Para avaliar as preferências alimentares, foi 
utilizada a escala visual analógica (EVA), na qual valores acima de 50 foram classificados 
como  Gosto , iguais a 50, como  Indiferente , abaixo desse valor, como  Desgosto . Os dados 
obtidos foram analisados comparativamente entre os diferentes grupos, categorizados 
previamente no recrutamento, como obeso, sobrepeso e eutróficos, com base no 
IMC. Resultados: IMC 24,77±4,82 kg/m2. No grupo obesidade, assim como no grupo eutrofia, 
houve uma equidade de preferências entre alimentos considerados saudáveis e não saudáveis, 
já o grupo sobrepeso mostrou preferência somente com o alimento chocolate (64,29%) e 
revelaram desgostar de salgadinho de pacote (71,43%), barrinha de cereal (64,29%) e peta 
(64,29%) além da bolacha recheada, não havendo consenso nos demais alimentos. Houve 
uma limitação no estudo por utilizar somente alimentos industrializados para definir as 
preferências e o relato verbal como medida de preferências. Conclusão: Os achados desse 
estudo mostram que o grupos com obesidade e eutrofia são mais homogêneos em suas 
preferências alimentares, diferentemente do que foi observado no grupo de sobrepeso. Não 
encontrando relação de preferências alimentares com o IMC. 
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ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DE CINZAS DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR E DO PET 
COMO SUBSTITUTO PARCIAL DO AGREGADO MIÚDO EM ARGAMASSAS 

VANESSA FERNANDES VERÍSSIMO, FERNANDO ERNESTO UCKER  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Devido à necessidade de diminuir o uso de insumos não renováveis, a engenharia 
busca encontrar materiais alternativos. O emprego do PET como a substituto do agregado 
miúdo mostrou-se viável para porcentagens em torno de 15%. Já as Cinzas de bagaço de 
cana-de-açúcar (CBC), se mostraram viáveis para porcentagens de 10% a 30%, com melhora 
nos resultados de resistência a compressão. Esse trabalho une os dois materiais como 
substituto para avaliar o resultado obtido com mais de um substituto. Objetivo: Avaliar a 
viabilidade técnica da argamassa com substituição parcial da areia por cinzas de cana-de-
açúcar com PET. Avaliar a resistência mecânica em cada idade de rompimento. Analisar e 
comparar os resultados das diferentes combinações de porcentagens. Método: Foi utilizado 
uma areia sem impurezas, em umidade higroscópica, nas granulometrias 0,15mm, 0,30mm, 
0,60mm e 1,2mm. O PET e as CBC foram secos em estufa a 100ºC e separados 
granulometricamente, utilizou-se um superplastificante a base de carboxilato. Foi realizado a 
modelagem de 12 corpos de provas (CP) para cada um dos traços: o traço 1 é o traço 
referência, não possuindo nenhum teor de substituição. Os traços 2, 3 e 4 contam com uma 
porcentagem de substituição volumétrica (sobre o volume da areia), fixa de PET em 10% e as 
CBC com 2,5%, 5% e 7,5% respectivamente. Os CP foram desmoldados com 24h e seguiram 
para a câmara úmida. Antes do rompimento os cp receberam capeamento de enxofre para 
uniformizar a superfície de contato com a prensa. Resultados: Os resultados da resistência 
mecânica a compressão para o mesmo traço e idade apresentaram resultados com grande 
variação. Todos traços com teores de substituição apresentaram valores de resistência a 
compressão superiores ao traço de referência (traço 1, que não possui nenhum teor de 
substituição), sendo o melhor resultado obtido o do traço 3, com teores de 5% de CBC e 10% 
de PET. A argamassa possui uma excelente trabalhabilidade, ressaltando-se aqui o uso do 
superplastificante. Os resultados foram de cada amostra apresentaram grande dispersão entre 
si, provavelmente devido à falta de controle sobre a amostra das CBC pois houve a realização 
de um estudo químico sobre a amostra utilizada. Conclusão: A substituição de parte do 
agregado miúdo por PET e CBC mostrou-se bastante vantajoso, e tecnicamente viável devido 
ao aumento da resistência, sendo possível obter uma excelente trabalhabilidade com uma 
pequena adição de superplastificante. Os traços 3 e 4 apresentam maiores valores de 
resistência em todas as idades de comparação, sendo o traço 3 o que apresentou melhores 
resultados, e o traço 4 com resultados um pouco inferiores ao do traço 3. 
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ANÁLISE DA EXPRESSÃO DO MICRO-RNA, HSA-MIR-205AB, EM AMOSTRAS DE 
CARCINOMAS DE MAMA TRIPLO-NEGATIVOS E NÃO TRIPLO-NEGATIVOS 

BÁRBARA ADAILDES DOS SANTOS SOARES, VERA APARECIDA SADDI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Os carcinomas de mama triplo-negativos (TN) são neoplasias malignas que não 
apresentam a expressão de receptores para estrógeno (RE), progesterona (RP) e fator de 
crescimento epidérmico humano 2 (HER2). Os TN apresentam mau prognóstico, padrão inicial 
de metástase e relativa falta de alvos terapêuticos. Pesquisas indicam que os microRNAs 
(miRNAs) estão implicados neste tipo de câncer e que podem ser biomarcadores úteis para 
diagnóstico e prognóstico. Objetivo: Determinar o perfil de expressão do miRNA hsa-miR-
205ab em amostras de carcinomas de mama triplo-negativos e não triplo-negativos, 
provenientes de pacientes atendidas no Hospital Araújo Jorge da Associação de Combate ao 
Câncer de Goiás ¿ ACCG. Método: Este estudo é do tipo caso-controle, com determinação da 
expressão de miRNA em 92 amostras fixadas em formol e incluídas em parafina, obtidas de 36 
pacientes com carcinomas de mama triplo-negativos e 56 não triplo-negativos. O estudo 
empregou métodos moleculares incluindo extração de miRNAs e reação em cadeia da 
polimerase quantitativa em tempo real (qRT-PCR). Resultados: A hipoexpressão de has-miR-
205ab foi associada aos tumores maiores (> 2 cm) (p = 0,027), à presença de metástases 
linfonodais (p= 0,046), à presença de metástases à distância (p=0,014), ao grau histológico 
mais elevado (p=0,043), ao fenótipo triplo negativo (p=0,038) e à expressão negativa do 
BRCA1 (p=0,027). Conclusão: A hipoexpressão de hsa-miR-205ab foi associada fatores 
prognósticos desfavoráveis no câncer de mama. O estudo para a determinação do perfil de 
expressão do miRNA hsa-miR-205ab, em amostras de carcinomas de mama triplo-negativos e 
não triplo-negativos, permitiu a identificação de um alvo molecular específico (miRNAs), 
passível de ser usado em estudos clínicos posteriores. 
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ANALISE DA HISTOLOGIA DOS RINS DE RATOS TRATADOS COM SALINA 
HIPERTÔNICA 

DHENNER HEVILACIO FERNANDES DE FREITAS, LAIZA ALENCAR SANTOS BARROS  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A homeostase é o objetivo de todo o organismo, e os rins participam dessa ação 
por fazer a eliminação de substancias toxicas. O alto consumo de sódio pela alimentação pode 
levar a uma hipertensão, pelo acumulo de líquidos e/ou uma lesão renal. Ao diagnosticar os 
níveis elevados de sódio no organismo de maneira previa, pode-se estabelecer medida de 
prevenção para a lesão renal. Objetivo: Após o tratamento dos ratos com salina hipertônica, 
fazer uma avaliação histológica dos rins desses animais e assim observar se altas 
concentrações de sódio induz uma lesão renal. Método: Foram utilizados 8 ratos Holtzman 
para a serie experimental e controle, mantidos em gaiolas individuais no biotério do Instituto de 
Ciências Biológicas II, Universidade Federal de Goiás por 60 dias. Além da ração, a serie 
controle recebeu agua e a experimental recebeu NaCl a 3,0 M. Após essa etapa, ambos os 
grupos receberam agua e ração por 15 dias para se recuperarem. Em seguida, os 2 grupos 
receberam agua e NaCl a 3,0 M por mais 15 dias. Após esse tratamento, foi colhido o sangue e 
tecidos para avaliação da função renal. Os cortes histológicos dos rins foram confeccionados 
no laboratório de Citologia da Escola de Ciências Médicas, Farmacêuticas e 
Biomédicas. Resultados: Após os 32 cortes histológicos passarem por uma avaliação 
minuciosa, não foi possível evidenciar alterações significativas a nível renal dos ratos do grupo 
experimental em relação aos ratos do grupo controle. Conclusão: É sabidamente conhecido o 
efeito de altas concentrações de sódio a médio e longo prazo no metabolismo humano. 
Contudo, nesse estudo experimental, utilizando animais, não foi possível confirmar essa 
correlação. A exposição desses animais a concentrações de sódio por mais tempo pode ser 
necessária para se obter melhores resultados 
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ANALISE DA IMPORTANCIA DAS CAMERAS KODAK NA POPULARIZAÇÃO DA 
FOTOGRAFIA (1888-1938) 

JAINE JEHNIFFER GONÇALVES DE SOUZA, DEBORAH RODRIGUES BORGES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Após a leitura do livro The Snapshot Photograph, é possível perceber a 
importância da Kodak da difusão da fotografia para a sociedade. A marca, de fato, teve um 
papel essencial na construção do imaginário popular da sociedade. Com as suas câmeras, as 
pessoas começaram a ver os eventos diários com outros olhos. Objetivo: Realizar um estudo 
sobre as câmeras fotográficas lançadas pela Kodak entre 1888 e 1938 e sua importância para 
a popularização da fotografia. Método: A pesquisa foi de revisão bibliográfica e tradução do 
livro em inglês de COE, Brian; GATES, Paul. The Snapshot Photograph: the rise of popular 
photography (1888-1939). London: Ash & Grant, 1977. Que fala sobre a importância da Kodak 
na popularização da fotografia. Resultados: Na fase inicial da pesquisa, foi feito o estudo do 
livro The Snapshot Photograph ¿ The rise of popular photography ¿ 1888 ¿ 1939. Realizamos 
a tradução do livro e pudemos perceber que nos seus cinquenta primeiros anos de existência, 
a Kodak implantou uma nova forma de percepção sobre a fotografia no mundo ocidental. 
Desde o seu surgimento, a fotografia passou a fazer parte do cotidiano das pessoas. Com a 
sua popularização, através da Kodak, ela passou a não apenas fazer parte da vida das 
pessoas, como a ser parte ativa e integrante. Com as câmeras mais simples de serem usadas, 
a fotografia passou a ser vista como algo que todos seriam capazes de realizar, deixando de 
pertencer apenas aos fotógrafos profissionais. Conclusão: A difusão da fotografia permitiu que 
pessoas comuns tirassem suas próprias fotos, sem as técnicas dos profissionais, o que levou a 
fotos diferenciadas e surpreendentes do cotidiano que hoje servem como uma janela para o 
passado. 
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ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DA COINFECÇÃO DE HISTOPLASMOSE E TUBERCULOSE EM 
PACIENTES HIV POSITIVOS EM UMA UNIDADE DE SAÚDE NO ESTADO DE GOIÁS 

MARCELA DINIZ RASSI RINCON, RENATA DE BASTOS ASCENCO SOARES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A histoplasmose é uma micose endêmica, sendo amplamente distribuída nas 
Américas. Além disso, destaca-se que não acontece infecção oportunista apenas com fungos, 
mas também com bactérias, a exemplo a Mycobacterium tuberculosis que lidera as infecções 
oportunistas nesses pacientes. Diante do fato de que ocorre TB e histoplasmose em pacientes 
HIV positivos, é necessário estudar tanto a incidência como formas alternativas de tratamento 
para que o desfecho da doença seja favorável. Objetivo: Analisar a epidemiologia de 
tuberculose e histoplasmose em pacientes HIV positivos, no estado de Goiás, nos anos de 
2013-2017. Método: A população do estudo foi montada por pacientes diagnosticados 
HIV/Aids coinfectadas com tuberculose e histoplasmose nos últimos cinco anos (2013-2017) 
tratados em uma unidade de referência do estado de Goiás. Realizou-se uma análise 
univariada para os critérios clínicos epidemiológicos (IC95%). Os dados foram coletados 
através do sistema online GAL GOIÁS, que disponibiliza os resultados de exames laboratoriais 
realizados nos últimos cinco anos; PEP-MV através da análise de prontuário eletrônico e 
prontuários físicos solicitados no DEAM da unidade de referência. Resultados: Notou-se que 
13 pessoas foram diagnosticadas com a coinfecção nos últimos 5 anos, sendo 03 do sexo 
feminino (23,07%) e 10 do masculino (76,9%). A respeito da faixa etária, a mais prevalente foi 
a de 30 à 40 anos, com 07(53,84%), seguida por 40 à 50 anos com 04 (30,76%) e 20 à 30 
anos e 60 à 70 anos com 01 cada. Em relação à forma da tuberculose, 06 pacientes estavam 
infectados pelo M. tuberculosis (46,15%), 07 com M. não tuberculosa (53,85%). Em relação à 
evolução, 10 dos 13 pacientes tiveram resolução da doença e tratamento das coinfecções 
(76,92%) e 3 foram a óbito durante o tratamento (23,07%). Conclusão: Ao analisar a 
incidência de coinfecção de tuberculose e histoplasmose em pacientes HIV positivos em um 
período de 5 anos em unidade de referência do estado de Goiás, tem-se 13 casos. É 
importante ressaltar que a rapidez de diagnóstico é de extrema importância, além da mudança 
de hábitos e a adesão ao tratamento estão relacionados com o sucesso da terapia. 
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ANALISE DA MARCHA EM PACIENTES COM PARALISIA CEREBRAL 
AMANDA VIEIRA NUNES, MAYSA FERREIRA MARTINS RIBEIRO, CEJANE OLIVEIRA 

MARTINS PRUDENTE  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A paralisia cerebral é um grupo de desordens permanentes do desenvolvimento, 
da postura e do movimento, que causa limitações da atividade funcional. O desequilíbrio 
muscular, as deformidades osteomusculares, as compensações e pobreza nas reações de 
equilíbrio são fatores que prejudicam a marcha. Conhecer os parâmetros lineares da marcha é 
fundamental para prática clínica do fisioterapeuta. Objetivo: Avaliar a marcha de pacientes 
diplégicos espásticos com paralisia cerebral, descrever medidas espaço-temporais da marcha 
e variáveis antropométricas dos pacientes. Método: Estudo transversal e descritivo, aprovado 
pelo comitê de ética em pesquisa, realizado em instituições públicas de saúde, localizadas em 
Goiânia. Critérios de inclusão: pacientes com paralisia cerebral; diplégicos espásticos; 
classificados nos níveis I e II do Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS); 
com idade entre cinco a 19 anos. Realizou-se anamnese, exame físico geral e avaliação 
padronizada da marcha em pista com duas plataformas de força, foram realizadas cinco 
filmagens para caracterizar o ciclo de marcha. Resultados: Participaram 22 pacientes com 
paralisia cerebral, todos classificados nos níveis I e II do GMFCS. A média da altura dos 
participantes foi de 1,34 metros (± 0,19) e a média de peso foi 28,38 kg (± 11,04). Descrição 
dos parâmetros lineares da marcha para velocidade foi de 0,99 metros/segundo (± 0,26), para 
cadência 119,53 passos/minuto (± 26,21) comprimento da passada esquerda 0,97 metros (± 
0,16) comprimento da passada direita 1,01 metros (±0,14) comprimento do passo esquerdo 
0,44 metros (± 0,08), comprimento do passo direito 0,52 metros (± 0,12). Conclusão: Crianças 
e adolescentes com paralisia cerebral apresentam dificuldades durante a marcha. Os pacientes 
com paralisia cerebral do tipo diplegia elástica possuem prejuízo relacionado aos parâmetros 
espaços-temporais. 
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ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE PARACOCCIDIOIDOMICOSE EM HOSPITAL DE 
REFERÊNCIA EM INFECTOLOGIA NO ESTADO DE GOIÁS 

DANIEL OLIVEIRA ZAGO, RENATA DE BASTOS ASCENCO SOARES, JOAO ALVES DE 
ARAUJO FILHO, CASSIA SILVA DE MIRANDA GODOY, ANGELICA LIMA BASTOS  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose causada pelo Paracoccidioides sp.. 
É uma micose oportunista que se manifesta quando o sistema imune do paciente está 
comprometido. A PCM é a micose que vem ganhando espaço em taxas de infecção em 
pacientes HIV-positivos, e a manifestação dos sintomas ocorre de forma mais 
severa. Objetivo: Descrever e analisar a evolução clínica dos casos de PCM diagnosticados 
em laboratório central e tratados em hospital de referência em doenças infecciosas em Goiás, 
além de determinar a incidência de PCM nos últimos 5 anos. Método: A população deste 
estudo foi constituída por pacientes dos quais foram coletadas amostras para cultura 
diagnóstica ou biópsia positivas para micoses endêmicas (Paraccocidioides sp) no Estado de 
Goiás, que possuam registro nos livros de resultados de exames laboratoriais (cultura e exame 
direto) do Laboratório de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros, no sistema GAL e respectivos 
prontuários no Setor de Arquivo do Hospital de Doenças Tropicais Dr Anuar Auad no período 
de 2012 a 2016. Como critérios de inclusão, foram utilizados os resultados de exames que 
apresentavam culturas positivas e/ou biópsias positivas para PCM. Os critérios de exclusão 
foram a cultura para fungos e a biópsia negativas. Resultados: Foi realizada a análise de 44 
prontuários de pacientes com diagnóstico confirmado de PCM. Destes, 38 são do sexo 
masculino e 6 são do sexo feminino. Desse total de 44 pacientes, nove eram portadores do 
vírus da imunodeficiência humana (HIV), sendo que cinco destes evoluíram com óbito. Houve 
ainda outros quatro óbitos de pacientes que não eram portadores do HIV. Para o diagnóstico, 
foram utilizados a cultura para fungos em 27 pacientes e a biópsia foi realizada em 28 casos, 
mesmo sendo a cultura para fungos o padrão-ouro para o diagnóstico da PCM. Quanto ao 
tratamento realizado, foram utilizadas basicamente quatro drogas: Anfotericina B (15 casos), 
Sulfametoxazol/Trimetropim (13 casos), Itraconazol (17 casos) e Fluconazol (5 
casos). Conclusão: A PCM, sendo um problema de saúde pública, é ainda subnotificada. 
Mesmo se tratando padrão ouro, a cultura para fungos foi realizada em 27 casos enquanto que 
a biópsia de tecidos em 28 casos. Nove pacientes (20,45%) da amostra portavam o HIV sendo 
que, destes, quatro (44,44% dos portadores e 9,09% do total) evoluíram com óbito. A 
terapêutica com antifúngicos foi instituída a todos os pacientes, independente da coinfecção 
com HIV. 
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ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DO PRECEPTOR ACERCA DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 
INTERAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE COM OS ESTUDANTES DE MEDICINA 
LUÍSA OLIVEIRA LEMOS, CENISE CRISTINA ZAGO CASSIANO, IRACEMA GONZAGA 

MOURA DE CARVALHO, ANA VITORIA ROCHA ELIAS DIB  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A remodelação da formação dos profissionais da área da saúde é condição sine 
qua non para o suprimento das necessidades dos serviços. Assim, surgiram as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN¿s), dentro das quais está a preceptoria, caracterizada pelo 
acompanhamento e orientação no campo prático de estudantes. A agregação da prática aos 
conhecimentos teóricos, prevista pela interação ensino-serviço-comunidade, permite uma 
vivência transformadora no processo de formação profissional e pessoal. Objetivo: Analisar os 
dados relacionados à percepção dos profissionais de serviço de saúde acerca da sua atuação 
como preceptores na interação ensino-serviço-comunidade em relação à formação de 
estudantes de medicina. Método: Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa, 
observacional e analítica. O trabalho de campo foi executado pela observação das atividades 
práticas de preceptores e estudantes de medicina nos serviços de saúde do SUS. Foram 
preparadas entrevistas para aplicação a profissionais dos serviços de saúde que atuam como 
preceptores de estudantes de medicina. O roteiro da entrevista buscou associar a relação entre 
o objeto de estudo e os temas: inserção do aluno no cenário de prática, preceptoria e processo 
de trabalho, preceptoria e atualização profissional, parceria ensino-serviço. Os participantes 
assinaram o TCLE. As entrevistas foram realizadas na Unidade Estratégia Saúde da Família 
(UESF) da Vila Mutirão, Goiânia ¿ GO. Resultados: Foram colhidas 14 entrevistas, com 
profissionais de saúde que incluíam médicos, enfermeiros, dentistas e agentes comunitários de 
saúde. Cada entrevista, com 10 perguntas, durou cerca de 20 minutos, com apresentação do 
TCLE e a solicitação de autorização do uso do gravador, com preservação do anonimato. 
Nenhum dos entrevistados obtiveram qualquer tipo capacitação voltada para o exercício da 
preceptoria. Uma minoria de entrevistados acredita na existência de fatores que motivem a 
atividade preceptora e o ponto mais destacado como desmotivador foi a falta de tempo 
disponibilizado por parte dos preceptores para o ensino, evidenciada pela alta demandam de 
serviços. Metade dos entrevistados não considera o espaço físico da Unidade 
satisfatório. Conclusão: Nota-se a falta de capacitação voltada para o exercício da preceptoria, 
o que vai ao encontro com o que é preconizado pelo Ministério da Saúde. A estrutura física 
adequada é um fator básico para a concreta prática preceptora. Os fatores desmotivadores da 
preceptoria suplantaram as razões que motivem a atividade. É evidente que o aprimoramento 
da atividade nos serviços de saúde é fundamental para que a relação ensino-serviço-
comunidade seja integral e efetiva. 
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ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DE DISLIPIDEMIA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA 
POPULAÇÃO ATENDIDA NO LABORATÓRIO CLÍNICO DA PUC GOIÁS E NO POSTO DE 

COLETA DA UABSF VILA MUTIRÃO, REGIÃO NOROESTE DE GOIÂNIA-GO 
MATHEUS DE OLIVEIRA CARDOSO, SERGIO HENRIQUE NASCENTE COSTA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: As dislipidemias são distúrbios metabólicos que promovem alterações nos níveis 
lipídios sanguíneos, com repercussões isoladas ou mistas nos seguintes parâmetros: colesterol 
total, LDL, triglicérides ou HDL. A dislipidemia cresce progressivamente nos jovens, devido ao 
consumo de alimentos ultraprocessados e sedentarismo. Assim, compreender o perfil 
epidemiológico da dislipidemia nesta população e suas possíveis associações é 
importante. Objetivo: Identificar a população atendida no Laboratório Clínico da PUC Goiás e 
no Posto de Coleta da UABSF Vila Mutirão entre 2 e 19 anos que apresenta dislipidemia e 
verificar o uso das fórmulas de Friedewald e Martin para o cálculo do LDL. Método: Foi 
realizada análise de um banco de dados do sistema de gestão laboratorial PCLAB ONLINE ® , 
referente aos pacientes atendidos no período de agosto de 2017 a março de 2018. A amostra 
foi composta por 671 crianças e adolescentes com idades maiores ou iguais a 2 anos e 
menores que 20 anos. Os resultados foram tabulados em planilhas no Microsoft Excel 2010 ® . 
As análises foram executadas no Microsoft Excel 2010 ® e PAST 3.14 ® , por meio de 
estatística descritiva e de testes como qui-quadrado e teste t, para verificar nível de 
significância. O projeto do qual faz parte este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa PUC Goiás (Parecer nº 235.376 de 20/03/2013). Resultados: O sexo feminino 
representou a maior parte da população 383/671 (57,1%), os adolescentes (10 e 19 anos) 
corresponderam a 63%. Do total analisado 563 (83,9%) apresentaram dislipidemia ¿ 350 com 
alteração de um parâmetro, 213 com alterações mistas (18 com todos os parâmetros 
alterados). Com exceção do HDL, as médias dos valores lipídicos foram maiores no sexo 
feminino, porém o teste t indicou ausência de diferença significativa entre os sexos. O HDL foi 
o marcador que se alterou com maior frequência em 64,7% dos casos, seguido pelo colesterol 
total 36,4%. Contudo, não houve diferença significativa (p>0,05) entre os sexos. Quanto ao 
cálculo de LDL (fórmulas de Friedewald e Martin) aplicou-se o teste qui-quadrado que mostrou 
p>0,05. Conclusão: A população em análise apresentou elevadas taxas de alterações dos 
padrões do perfil lipídico, aproximando-se da realidade observada no Brasil. Apesar dos 
percentuais de alterações dos lipídeos serem maiores no sexo feminino, a diferença entre os 
sexos não foi significativa. Na aplicação das fórmulas de Friedewald e Martin não houve 
diferença significativa (p>0,05), devido, especialmente, aos valores de triglicerídeos não se 
alterarem com frequência ou com grandes discrepâncias. 
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ANÁLISE DA QUALIDADE DE ÁGUA ADVINDA DO SISTEMA DE TRATAMENTO 
WETLANDS 

LUDIMILLA SILVA RODRIGUES, FELIPE CORREA VELOSO DOS SANTOS  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Segundo Ribeiro et. al(2012) os recursos hídricos têm-se tornado cada vez mais 
escasso, se tratando da quantidade e qualidade, e é um problema que vem se agravando 
diariamente. O aumento gradual de água para consumo humano e a incessante poluição dos 
cursos d¿água tornam esse bem cada vez mais limitado(SALLA; et. al, 2013). Mesmo existindo 
sistemas que realizam o tratamento do esgoto, este nem sempre é viável economicamente. 
Sendo necessário que novos sistemas sejam estudados e implementados. Objetivo: Averiguar 
a eficiência no reuso de águas cinza e aproveitamento de água pluvial em domicílios para arcar 
com as necessidades não potáveis. Afim de analisar a qualidade e a potabilidade das amostras 
provenientes do tratamento de águas cinza e pluviais, por meio de wetlands, tendo como 
padrão as leis. Método: A metodologia se baseia na escolha de 5 pontos diferentes para se 
fazer a análise de pH, Oxigênio Dissolvido, Turbidez, Demanda Bioquímica de Oxigênio e 
Demanda Química de Oxigênio, durante o mês de março, abril, maio e junho do presente ano, 
e, com as suas análises laboratoriais obter dados constantes sobre o sistema com o passar do 
tempo. Os pontos escolhidos formam a sequência com que o efluente passa pelo sistema, 
sendo estes: Caixa de tratamento anaeróbio, fundo do Wetland, caixa de cloração, reservatório 
e torneira. O resíduo líquido que passa pelo sistema diz respeito apenas a água de ralos e pias 
do banheiro e suas análises foram feitas no Laboratório de Engenharia Ambiental da PUC-
GO. Resultados: Apesar de existirem leis que se referem a necessidade do reúso da água, 
ainda não existe uma lei maior que pressupõe parâmetros de qualidade da água para fins não 
potáveis. Desta forma, foi usado como base normas e leis de municípios, órgãos e 
associações. Ao analisar todos os pontos, não há uma relação linear nos resultados obtidos, ou 
seja, os resultados não seguem um padrão definido, seja de melhora ou piora da qualidade da 
água. Se tratando apenas do ponto em que a água é reutilizada (torneira), é visto que apenas o 
OD não se enquadra nos padrões. Apesar deste parâmetro não se enquadrar, existem autores 
que não o citam, por isso a necessidade de uma lei maior exclarecendo supostas dúvidas 
sobre o tema. Conclusão: O OD não se enquadra aos critérios e parâmetros citados. A DBO, 
turbidez e pH se enquadram nas referências citadas, porém não há um padrão definido. Não 
há parâmetros de referências de DQO para água com fins de reúso não potável. 
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ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA DOS ACADÊMICOS DO CURSO DE FARMÁCIA DA 
PUC GOIÁS POR MEIO DE APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO WHOQOL-BREF 

LUÍSA RIBEIRO KOCH, ANTONIO MARCIO TEODORO CORDEIRO SILVA, LAURA 
PAZINATO RITTER, BHETTINA VIEIRA LOPES, IRACEMA GONZAGA MOURA DE 

CARVALHO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Durante a formação, estudantes passam por processos de adaptação que podem 
gerar situações de crises, como dificuldades na aprendizagem, nos relacionamentos pessoais 
e isolamento. A universidade deve atentar-se para o ensino centrado na pessoa, sendo que, 
cada vez mais, valoriza-se a qualidade de vida, em detrimento apenas do aumento do tempo 
de vida. Os instrumentos genéricos de avaliação da qualidade de vida se aplicam as diferentes 
condições de saúde e diversos aspectos da vida das pessoas. Objetivo: Avaliar a qualidade de 
vida de alunos do curso de graduação em Farmácia, comparando com os cursos de Medicina e 
Biomedicina e definir quais são as dimensões mais afetadas. Método: Foram aplicados dois 
questionários: sociodemográfico e WHOQOL-BREF, instrumento que afere a qualidade de 
vida, elaborado pela OMS, com 26 questões e quatro domínios: físico, psicológico, relações 
sociais e meio ambiente, com variação de zero a 100, onde zero é a pior qualidade de vida e 
100 a melhor. Os alunos que participaram faziam parte dos períodos intermediários dos cursos 
de graduação em Farmácia, Medicina e Biomedicina da Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás (PUC Goiás). Os dados dos questionários foram tabulados e submetidos a estatística 
descritiva e inferencial, com o uso dos softwares Excel 365 e BioEstat® 5.3. Os dados foram 
coletados após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC Goiás. Resultados: Do 
total de 159 participantes, 31 (19,5%) cursavam Farmácia, com média de idade de 21,5 (+2,9) 
anos e variação de 19 a 32 anos. Um total de 29 (93,5%) era do sexo feminino e 02 (6,5%), do 
sexo masculino. Houve um predomínio de alunos que não trabalhavam (61,3%), não tinham 
bolsa de estudo (67,7%), nem financiamento (67,7%), com renda familiar variando de 1 a 3 
salários mínimos (71,0%). A média do IMC dos alunos foi de 22,49 (+3,43), com variação de 
17,58 a 33,33. O domínio com menor qualidade de vida foi o físico (51,0), seguido do ambiente 
(56,5), psicológico (62,2), e o domínio que apresentou melhor qualidade de vida foi as relações 
sociais (69,4). Conclusão: A maioria dos alunos de Farmácia considerou a qualidade de vida 
como boa e estava satisfeita com a saúde. O melhor domínio foi as relações sociais, e o pior, o 
físico. A Farmácia apresentou pior desempenho em todos os domínios, ao comparar com os 
outros dois cursos, exceto no psicológico. Avaliar a qualidade de vida de acadêmicos de 
Farmácia permite modificar a abordagem e o apoio ao aluno, propiciando melhor aprendizado, 
com consequente formação de profissionais mais competentes e humanos. 
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ANÁLISE DA UREIA E CREATININA SÉRICAS COMO MARCADORES DE FUNÇÃO RENAL 
EM RATOS SUBMETIDOS A TRATAMENTO COM SALINA HIPERTÔNICA APÓS O 

DESMAME 
GABRIEL SOUSA TORRES, LAIZA ALENCAR SANTOS BARROS  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A hipertensão arterial (HA) é uma das doenças crônicas com maior frequência na 
população brasileira, cooperando significativamente para a elevação dos níveis de óbito por 
complicações decorrentes da doença .A prevalência de HA é de um para cada cinco 
brasileiros, e hoje faz parte do grupo de doenças que mais gera custos para o sistema único de 
saúde Objetivo: Nesse plano de trabalho, nos propomos a avaliar os índices séricos de ureia e 
creatinina, causado pelo tratamento com salina hipertônica em ratos Holtzman 
jovens. Método: Serão utilizados ratos de linhagem Holtzman, desmamados após 21 dias do 
nascimento. Serão utilizados cerca de 8 animais para cada serie (experimental e controle), em 
cada registro.Os animais serão mantidos em gaiolas individuais após o desmame, para 
tratamento de 60 dias, onde serão fornecidos ração e liquido. A serie controle receberá agua e 
a serie experimental receberá solução de NaCl a 3,0 M . Após essa etapa todos os animais 
receberão água e ração, por 15 dias (etapa de recuperação) e, em seguida, no período de 
ambientação, as duas series receberão tanto água quanto salina hipertônica, por mais 15 dias. 
Após o tratamento, os animais serão profundamente anestesiados e depois eutanasiados, para 
coleta de amostra de sangue Resultados: Creatinina sérica em animais tratados(HS) (10,45 ± 
0,19 mg/dl vs controle(CTRL): 10,79 ± 0,3mg/dl, p <0,05. Para ureia, obtivemos controle 
(CTRL) :48,3 ± 2,2 mg/dl vs experimental (HS) :43,6 ± 2,1 mg/dl , p>0,05. Não houve diferença 
significativa para a PA , nem para FC dos experimentais , quando comparados os 
controles. Conclusão: Podemos concluir que, os animais tratados não apresentam diferença 
significativa de PA . Podemos observar níveis séricos de creatinina, diminuídos nos 
experimentais, enquanto não se observa variação para os níveis séricos de ureia. Se fazem 
necessários novos estudos para explicar essas variações nessa linhagem. 
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ANÁLISE DAS ESTRUTURAS ESTOMATOGNÁTICAS DOS LACTENTES ATENDIDOS NO 
CRESA - PUC GOIÁS 

DANIELLA DIAS PEREIRA, CEJANA BAIOCCHI SOUZA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O sistema estomatognático é dividido em estruturas importantes para a realização 
das funções de respiração, sucção, mastigação, deglutição e fala. Há fatores que acarretam 
alterações nessas estruturas, podendo gerar distúrbios miofuncionais orofaciais, de forma a 
comprometer o crescimento craniofacial, a alimentação e a comunicação. Objetivo: O objetivo 
deste estudo é analisar as estruturas estomatognáticas dos lactentes atendidos no CRESA ¿ 
PUC Goiás. Método: Estudo observacional, analítico e longitudinal. A amostra foi composta por 
80 lactentes de 1 a 31 meses. Foi aplicado o protocolo adaptado de avaliação de Motricidade 
Orofacial da Clínica Escola de Fonoaudiologia da PUC Goiás. A coleta de dados teve duração 
de 7 meses, entre agosto de 2017 e fevereiro de 2018, sendo realizada no CRESA do curso de 
Fonoaudiologia da PUC Goiás. Foram coletados os dados dos prontuários dos lactentes 
atendidos entre agosto de 2015 e julho de 2017. Resultados: Foram avaliados 80 lactentes. 
Do total, 44 bebês apresentaram fatores de risco. Desses, 21 prematuros, 6 com 
intercorrências no parto e 20 com frênulo lingual alterado. Obteve-se um total de 5 
acompanhamentos, comparecendo, no 1º acompanhamento, os 80 lactentes. Constatou-se 
durante o 1º acompanhamento, que todos faziam uso de chupeta, mamadeira e/ou sucção 
digital, no entanto, vários usavam na forma ortodôntica. A maioria estava em aleitamento 
materno e,com o passar dos acompanhamentos, muitos evoluíram para a alimentação semi-
sólida e sólida e também para o uso do copo. Prevaleceu a alteração de lábios nos lactentes 
com risco e sem risco. As demais estruturas estavam adequadas em sua maioria, em ambos 
os grupos. Conclusão: Na amostra avaliada prevaleceu a normalidade das estruturas 
estomatognáticas, tanto nos lactentes sem risco quanto nos lactentes com risco, tendo sido 
observada evolução dessas estruturas durante os acompanhamentos. Dentre as estruturas 
avaliadas, os lábios foram as que apresentaram maior frequência de alterações nos dois 
grupos. Obteve-se a diminuição dos hábitos orais por meio de orientações às mães e a 
evolução na hierarquia alimentar. 
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ANÁLISE DAS FUNÇÕES ESTOMATOGNÁTICAS DOS LACTENTES ATENDIDOS NO 
CRESA-PUC GOIÁS 

MAYARA MARIA BUENO MENDES DA SILVA, CEJANA BAIOCCHI SOUZA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O Sistema Estomatognático é formado por um conjunto complexo de estruturas 
que se interligam para a realização das funções vitais do organismo, como a respiração, 
sucção, mastigação, deglutição e funções sociais, como a fonação e articulação, as quais são 
de extrema importância para a manutenção de todo o equilíbrio físico-biológico do ser 
humano. Objetivo: Analisar as funções estomatognáticas dos lactentes atendidos no CRESA 
da PUC Goiás, demonstrar como essas funções se desenvolvem e as possíveis alterações em 
cada aspecto. Método: Estudo observacional, analítico, longitudinal. A amostra foi composta 
por lactentes de 1 mês a 3 anos avaliados no CRESA - PUC GOIÁS, entre agosto 2015 e julho 
de 2017. Foram incluídos todos os bebês encaminhados para avaliação do frênulo lingual, 
sendo excluídos os que tinham idade superior a 03 anos. Resultados: Foram analisados 80 
prontuários. Realizou-se 5 acompanhamentos. Todos participaram do 1º acompanhamento, 
sendo 44 com fatores de risco. Desses, 21 eram prematuros, 6 com intercorrências no parto e 
20 com frênulo lingual alterado. Tanto para o grupo com risco quanto para o grupo sem risco 
prevaleceu a normalidade nas funções de respiração, sucção, deglutição e fala. A função mais 
alterada foi a mastigação em ambos os grupos. Conclusão: Predominou a normalidade das 
funções estomatognáticas nos grupos com e sem risco. A função com maior frequência de 
alterações foi a mastigação, em ambos os grupos. Quanto mais precoce forem identificadas as 
alterações funcionais do sistema estomatognático em lactentes e crianças, maiores serão as 
chances delas se desenvolverem dentro dos padrões de normalidade no que se refere à sua 
alimentação e comunicação. 
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ANÁLISE DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS STRICTO SENSU SOBRE AS OBRAS DE 
VIGOSTKI NO ESTADO DO AMAZONAS, LOCALIZANDO AS IDADES DA VIDA E 

AFETIVIDADE 
GUILHERME FISCHER MASCARENHAS, IVANA ORIONTE  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O presente trabalho de cunho bibliográfico e qualitativo tem como intuito, por meio 
da análise das dissertações, investigar de que maneira as categorias infância, adolescência, 
adultez, velhice e afetividade, foram tratadas pelos autores das produções acadêmicas Stricto 
Sensu no estado do Amazonas nos anos de 2010 à 2015. Os 23 trabalhos, encontrados pela 
plataforma ¿TEDE¿ (Plataforma da UFAM), foram lidos, catalogados e posteriormente 
separados, seguindo critérios metodológicos. Objetivo: O objetivo deste trabalho é verificar de 
que maneira Vigotski e a Sócio-Histórica estão sendo utilizados dentro dos trabalhos Stricto 
Sensu no estado do Amazonas dentro dos anos de 2010 a 2015. Método: O trabalho se 
caracteriza por ser um estudo bibliográfico com um cunho materialista histórico dialético. O 
método visa mostrar a importância deste método de pesquisa, e sua relação com a teoria de 
investigação vigostkiana. Resultados: Foram encontrados, dentro do estado do Amazonas, 23 
dissertações, lembrando que é importante constar que neste estado não existe um programa 
de doutorado em psicologia. Os trabalhos foram analisados individualmente, e posteriormente 
catalogados, para desta forma se realizar uma análise de cada um. A análise foi sistematizada 
no corpo do trabalho demonstrando como cada autor se apropriou de Vigotski e da Sócio-
Histórica. Conclusão: Após as análises das dissertações observou-se que os autores que se 
apropriam de Vigotski, muitas vezes, não o utilizam como autor principal e sim como 
complementar, dando espaço para outros mais contemporâneos. Em relação as idades da vida 
e afetividade, comparecem como conceituações secundárias, dando espaço para sentido e 
significado, que se fizeram presentes em todos os trabalhos analisados. 
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ANÁLISE DE CASOS DE PARACOCCIDIOIDOMICOSE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
ATENDIDOS EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM INFECTOLOGIA DE GOIÂNIA 

VIRGÍNIA AURENITA GARCIA CABRAL, RENATA DE BASTOS ASCENCO SOARES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A paracoccidioidomicose (PCM) é a micose sistêmica mais relevante no território 
nacional e em toda a América Latina. No Brasil, é responsável por 51,2% dos óbitos 
relacionados a micoses profundas. Em crianças e adolescentes a doença é moderada ou 
grave, ao passo que apresenta mais disseminação e maior parasitismo. Apesar de ser um 
importante problema de saúde pública, não tem recebido a visibilidade que lhe é devida, sendo 
que seus dados epidemiológicos são ainda muito restritos. Objetivo: Analisar os casos de 
paracoccidioidomicose em crianças e adolescentes atendidos nos serviços de saúde do 
Hospital de Doenças Tropicais (HDT) dentro no período de 2012-2016 e relacionar os dados 
obtidos com os presentes na literatura. Método: A população deste estudo foi constituída por 
dois pacientes dos quais foram coletadas amostras para cultura diagnóstica positiva para 
micoses endêmicas (Paraccocidioides sp) no Estado de Goiás, que possuíam registro nos 
livros de resultados de exames laboratoriais (cultura e exame direto) do LACEN-GO, no 
sistema GAL e respectivos prontuários na Divisão de Estatística Medica do HDT no período de 
2012 a 2016. Em seguida, as informações foram analisadas para descrever as características 
clínico-epidemiológicas da paracoccidioidomicose como incidência segundo as variáveis 
apresentadas. Resultados: Relato de Caso 1: Menina, quatorze anos, moradora de zona rural, 
procedente do Estado do Pará com histórico de adenomegalia cervical e abdominal associada 
à febre noturna há aproximadamente três meses com perda ponderal de 8 kg no período. Após 
internação, realizada biópsia de linfonodo cervical que concluiu se tratar de um quadro de 
Paracoccidioidomicose. Relato de Caso 2: Menino, oito anos, procedente de Santa Helena de 
Goiás, admitido em hospital, com dor abdominal há três meses, adenomegalias cervicais, 
episódios isolados de febre e perda de 15 kg no período. Anatomopatológico de linfonodo 
evidenciou linfadenite crônica granulomatosa, de etiologia fúngica, compatível com 
PCM. Conclusão: Em crianças, a PCM cursa como doença de evolução relativamente curta e 
com óbito em cerca de 10% dos casos. O quadro clínico é extremamente plástico e 
diversificado em suas manifestações e o diagnóstico precoce é de extrema importância. Além 
disso, a doença vem demonstrando modificações epidemiológicas significativas, refletindo as 
alterações populacionais e econômicas do país. Carece, portanto, de uma ampliação de 
estudos epidemiológicos e de reavaliações periódicas dos dados disponíveis. 
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ANÁLISE DE CUSTOS DE TRATAMENTO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EM 
PACIENTES INFECTADOS PELO HIV ACOMETIDOS DE MICOSES OPORTUNISTAS EM 

UNIDADE DE REFERÊNCIA EM GOIÁS 
TANITA MONTEIRO E SILVA, RENATA DE BASTOS ASCENCO SOARES  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A criptococose é uma micose profunda aguda ou subaguda de caráter 
cosmopolita, sendo o Cryptococcus neoformans a espécie de maior patogenicidade em 
humanos. Pode afetar pacientes hígidos, mas tem maior prevalência em imunocomprometidos. 
A infecção ocorre por inalação e tem tropismo pelo sistema nervoso central. Antes do 
surgimento da SIDA, tinha baixa incidência e era do tipo pulmonar localizada. Hoje, é a 
segunda infecção oportunista cerebral mais frequente no Brasil. Objetivo: Levantar dados 
sociodemográficos e o custo médio por internação de pacientes com infecção por 
Cryptococcus sp em unidade de terapia intensiva (UTI). Relacionar a incidência de IRA em 
pacientes tratados com Anfotericina B. Método: A população do estudo consistiu em 11 
pacientes que obtiveram comprovação microbiológica e/ou histopatológica para Cryptococcus 
sp. e obtiveram cuidados em UTI de hospital de referência em infectologia de Goiás entre 2015 
a 2016. Foram excluídos pacientes com idade ¿18 anos, grávidas, lactantes ou pacientes 
pertencentes a tribo indígena. Aplicou-se as metodologias de custeio micro-costing/bottom-up, 
por meio de revisão de prontuários e gross-costing/top-down, por meio de reembolso do SUS 
aos prestadores dos serviços hospitalar. O estudo atendeu à Resolução 466/12 e foi aprovado 
pelo CEP/HDT. Resultados: Observou-se no estudo (81,81%) dos pacientes HIV positivo, com 
predomínio de infecção em homens (63,64%), faixa etária adulta (X …=38,73 anos), raça parda 
(54,54%) e baixa escolaridade (fundamental incompleto). Todos evoluíram com IRA por 
nefrotoxicidade da Anfotericina B (ABDOC), sendo 45,5% dialíticos; Cerca de 91% 
necessitaram de transfusão de hemocomponentes, explicitando mielotoxicidade desta. O custo 
diário por paciente foi de R$1.150,93 (DP = R$709,52). O maior encargo foi com medicamentos 
(67,87%), sendo o custo diário de R$781,17. O gasto com terapia ABDOC foi de R$68,00 por 
paciente, sendo R$12,76 por dia. Já o gasto com preparações lipídicas foi de R$19.216,64 por 
paciente. Todos os pacientes da amostra evoluíram para o óbito. Conclusão: A criptococose é 
uma infecção fúngica sistêmica de extrema relevância, que poderia ser evitada melhorando as 
condições de vida da população, proporcionando melhor orientação, realizando campanhas de 
prevenção para HIV/Sida e para uso de drogas lícitas ou ilícitas. Quanto ao uso da Anfotericina 
B, faz-se necessária revisão de seu custo-benefício. 
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ANÁLISE DE DADOS A RESPEITO DO ESTADO DE SAÚDE, PREFERÊNCIAS 
ALIMENTARES E PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS DE INDIVÍDUOS EUTRÓFICOS, 

SOBREPESO E OBESO 
MARÊSSA GREGÓRIO MACHADO, SONIA MARIA MELLO NEVES  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A literatura demonstra crescimento mundial de portadores de doenças crônicas 
não transmissíveis com destaque para a obesidade.Para a promoção de uma vida saudável 
deve-se atuar diretamente na alimentação e no sedentarismo. O consumo de açúcar pelos 
brasileiros extrapola em mais de 50% os limites estipulados pela OMS. E os índices de 
inatividade física são os maiores já registrados. Objetivo: Descrever e analisar os dados 
coletados a respeito da rotina de exercícios físicos e de consumo alimentar das mulheres 
alunas da PUC GO e suas convidadas. Método: A presente pesquisa é caracterizada como 
descritiva e qualitativa. A população foi composta por adultos do sexo feminino, com idades 
entre 18 a 25 anos (n = 77), acadêmicos do curso de psicologia da Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás e suas convidadas. Após assinarem o TCLE, foi realizada uma anamnese 
inicial, em forma de entrevista, onde foram coletados dados como peso, altura, idade, 
restrições médicas, medicação em uso, restrições dietéticas, alergias alimentares, preferências 
alimentares, padrões alimentares usuais e práticas de atividade física. Posteriormente, os 
dados foram tabulados e descritos utilizando o programa Excel e o Word. Resultados: Das 77 
mulheres, 10,4 % foi classificada no grupo magreza, 57,1% eutrófico, 19,5% sobrepeso e 13% 
obeso. Observou-se prevalência de consumo de arroz , carne, verduras e leite e derivados 
entre os grupos , e um maior consumo de frutas no grupo eutrófico e de doces no grupo 
obesidade.Observou-se também que a maioria das mulheres tem como rotina almoçar, mas 
muitas negligenciam o café da manhã.Os maiores índices de inatividade física centraram-se 
nos grupos magreza e obesidade.E, das 39 que referiram praticar atividade física 17 tem como 
rotina praticar menos que 4 vezes por semana. Conclusão: Os dados obtidos nessa pesquisa 
chamam atenção, pois demonstrou-se uma quantidade importante de mulheres jovens com 
sobrepeso e obesas, outro fator constado foi o elevado índice de inatividade física.Com isso, 
torna-se fundamental que as políticas públicas de saúde proponham medidas urgentes e 
resolutivas de estímulo à atividade física e mudanças de padrões alimentares. 
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ANÁLISE DE DANOS GENÔMICOS DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA PELO TESTE DE 
MICRONÚCLEOS 

ANNA LUIZA BARBOSA RODRIGUES, CLAUDIO CARLOS DA SILVA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Os micronúcleos são estruturas extra cromossômicas, resultantes de fragmentos 
ou de cromossomos inteiros que são perdidos ou não incluídos no núcleo principal das células 
filhas, localizadas no citoplasma sem vínculo com o núcleo principal. A taxa de indução de 
micronúcleo está associada a dose absorvida pelos indivíduos expostos a radiação 
ionizante. Objetivo: correlacionar a frequência de micronúcleos no grupo exposto com o grupo 
controle por meio da análise cromossômica convencional contribuindo para avaliar o potencial 
do dano genômico da ação da radiação ionizante no grupo exposto. Método: avaliar as 
possíveis consequências do contato diário com a radiação, utilizando como grupo de pesquisa 
cerca de dez voluntários Técnicos em Radiologia com idade entre 25 e 65 anos, ambos sexos, 
como pré-requisito, um tempo mínimo de cincos anos de tempo de serviço comparando-os com 
um grupo controle com os requisitos comuns para análise de micronúcleo. Resultados: após a 
análise dos casos dos pacientes técnicos em radiologia (grupo exposto) e dos pacientes 
controles (grupo controle) foi possível observar a quantidade de micronúcleo do grupo exposto 
quanto comparado ao grupo controle com uma diferença estatística de (p<0,001). É possível 
perceber também que técnicos com o maior tempo de trabalho apresentavam maior número de 
micronúcleos. As análises realizadas possibilitaram uma ampliação da área de conhecimento 
de citogenética, possibilitando uma análise dos dados coletados entre os grupos exposto e 
controle comparando-os. Conclusão: no decorrer dessa pesquisa é possível observar que a 
frequência de micronúcleos no grupo exposto quando comparada com o grupo controle, 
através de análise cromossômica convencional contribui para avaliar o potencial do dano 
genômico da ação da radiação ionizante no grupo exposto, sempre levando em conta as 
variáveis como os materiais manuseados, tempo de exposição, uso dos EPI¿s e outros. 
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ANÁLISE DE PRONTUÁRIOS DE RECÉM- NASCIDOS FILHOS DE MÃES COM 
SOROLOGIA POSITIVA PARA SÍFILIS EM MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA CAPITAL 

GOIANA 
MARCELLA AYRES CESTARI, CRISTIANE SIMOES BENTO DE SOUZA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A cada ano aumenta o número de sífilis na gestação no Brasil. Esta infecção pode 
ser transmitida verticalmente e resultar em sífilis congênita (SC). No país, a incidência desta é 
de aproximadamente 3,51 por mil nascidos vivos. A SC é uma importante causa de 
morbimortalidade perinatal e também pode desencadear consequências tardias, causando 
diversos prejuízos no desenvolvimneto destas crianças. Objetivo: Analisar prontuários de 
recém-nascidos (RNs) filhos de mães com sorologia positiva para sífilis e verificar a incidência 
de sífilis congênita, verificando a prevalência de intercorrências neonatais nos anos 2013 e 
2015. Método: Estudo transversal de prevalência, que utilizou dados de prontuários do 
Hospital Materno Infantil de Goiânia dos anos 2013 e 2015. Foram analisados 671 prontuários 
maternos, destes, 25 apresentaram sorologia positiva para sífilis. No total, como houve uma 
gestação gemelar, a amostra do trabalho foi de 26 RNs. Foram então analisados os prontuários 
destas crianças para colher os dados quanto ao nascimento das mesmas. Para analisar a 
variáveis antropométricas, foram utilizadas as curvas do projeto Intergrowth-
21st. Resultados: Dos 671 prontuários maternos analisados apenas 25 (3,72%) apresentaram 
sorologia positiva para sífilis, o que evidencia uma baixa prevalência desta infecção nesta 
amostra. Após identificar estas mães, foram analisados os prontuários de seus 26 recém-
nascidos. Destes, 20 nasceram prematuros (76,9%) e 06 a termo (23,1%). Houve correlação 
entre a infecção materna por sífilis e prematuridade. Não foi observada correlação com baixo 
peso ao nascer quando utilizadas as curvas do projeto Intergrowth-21st. Conclusão: A 
quantidade de recém-nascidos, filhos de mães com sorologia positiva para sífilis, deste 
presente trabalho foi baixa, o que poderia representar um bom acompanhamento pré-natal do 
estado de Goiás. Houve prevalência de partos prematuros entre estes RNs, condizendo com 
diversos outros trabalhos que apresentam resultado semelhante. 
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ANÁLISE DESCRITIVA E COMPARATIVA DA MORFOLOGIA DO COMPLEXO ATLAS-AXIS 
DAS ESPÉCIES DO GÊNERO CLELIA (SERPENTES, DIPSADIDAE, PSEUDOBOINI) 
NICOLE FIGHERA AMORIM MENDES, DARLAN TAVARES FEITOSA, JOSÉ ULISSES 

ARAUJO DE SOUZA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Os estudos relacionados à morfologia do complexo atlas e axis em serpentes 
indicaram a necessidade do aprofundamento das análises osteológicas para o grupo. Os 
resultados apontam diferenças significativas, refletindo funções diferenciadas, 
comportamentais, ecológicas e sexuais. Configuram um importante instrumento para entender 
as modificações e adaptações evolutivas do grupo. Além disto, pode funcionar como 
importante ferramenta para taxonomia e sistemática em diferentes grupos de 
serpentes. Objetivo: Descrever e comparar da morfologia do complexo atlas e axis das 
espécies C. clelia, C. hussami e C. plumbea identificando as variações interespecíficas por 
meio da descrição comparativa, apontando caracteres úteis à sistemática e taxonomia das 
espécies analisadas. Método: Foram analisadas as vértebras Atlas (C1) e Axis (C2) de três 
espécimes de Clelia plumbea, dois espécimes de Clelia clelia e um de Clelia hussami 
depositadas na Coleção Herpetológica do Centro de Estudos e Pesquisas Biológicas (CEPB). 
A terminologia osteológica seguiu a literatura proposto por BULLOCK & TANNER (1966) e 
GANS et al. (1969). As fotografias das vértebras foram tiradas em uma câmera semiprofissional 
Nikon D90 e editadas no software editor de imagens Adobe Photoshop, no qual foram 
trabalhadas a melhoria da nitidez e a escala utilizada para representação foi igual a 10mm em 
todas as peças. Resultados: No Atlas o tubérculo dorsal ausente em C. clelia e curto e 
projetado à face dorsal em C. plumbea e C. hussami. Processo dorso-posterior alongado em C. 
plumbea, curto em C. clelia e levemente alongado e compacto em C. hussami. Processo 
transverso alongado em C. plúmbea, curto em C. clelia e C. hussami. Processo ventral do 
intercentro voltado para o sentido anterior em C. plumbea e C. clelia, já em C. hussami voltado 
para porção ínfero-posterior. No Axis é possível visualizar o processo transverso em C. 
plumbea e C. clelia, seu ápice está abaixo da pós-zigapófise. Presença de dois forames na 
superfície do processo odontóide apenas em C. plumbea. Em vista antero-posterior o canal 
neural possui formato circular. Face articular com formato oval Conclusão: Não há um padrão 
morfológico no compartilhamento de caracteres entre as três espécies. O compartilhamento de 
algumas características não confere diagnose às três espécies do gênero quando comparada a 
outras espécies de serpentes, pois o padrão geral da morfologia vertebral segue o padrão geral 
da família Dipsadidae. 
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ANÁLISE DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E DO RISCO CORONARIANO DOS 
INGRESSANTES E CONCLUINTES DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA PUC GOIÁS 

REJIANE DOS SANTOS BONFIM, ADEMIR SCHMIDT  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Com o ingresso no ensino superior, os estudantes deparam-se com mudanças no 
seu cotidiano, além de situações com as quais precisam aprender a lidar, como morar longe da 
família e assumir a responsabilidade pela aquisição e preparo de suas próprias refeições. Além 
disso, há dificuldades na vida acadêmica durante o desenvolvimento de suas atividades, que 
muitas vezes podem influenciar na manutenção ou não da prática da atividade física de forma 
regular. Objetivo: Estimar o nível de atividade física e o risco coronariano de ingressantes e 
concluintes do curso de Educação Física da PUC Goiás. Método: Estudo descritivo transversal 
no qual foram avaliados 91 acadêmicos de ambos os sexos do curso de Educação Física, 
sendo 26 ingressantes e 35 concluintes do sexo masculino, e 9 ingressantes e 21 concluintes 
do sexo feminino.Para classificação do nível de atividade física dos estudantes utilizou-se o 
Questionário Internacional de Atividade Física ¿ IPAQ, versão curta, o qual classifica os 
sujeitos em sedentários, insuficientemente ativos, ativos ou muito ativos. Para estimar o risco 
coronariano utilizou-se a relação cintura-para-quadril (RCQ), segundo o protocolo do ACSM 
(2006). Resultados: Constatou-se que 84,6% dos acadêmicos ingressantes do sexo masculino 
são fisicamente ativos, ao passo que 15,4% dos ingressantes e 37,1% dos concluintes são 
insuficientemente ativos. Das acadêmicas ingressantes do sexo feminino, 66,6% apresentaram 
atividade física suficiente (44,4% ativa e 22,2% muito ativa) e 33,3% das ingressantes e 42,9% 
das concluintes insuficiente. Na comparação entre os sexos,72,1% dos homens foram 
considerados fisicamente ativos, em relação à53,4% das alunas do sexo feminino. O risco 
coronariano é mais predominante em alunos concluintes com risco considerado moderado 
(45,7%). As acadêmicas do sexo feminino apresentaram maior risco (26,7% baixo e 73,3% 
moderado) em relação ao sexo masculino. Conclusão: Os ingressantes demonstraram ser 
fisicamente mais ativos do que os concluintes. Na comparação entre os sexos, os acadêmicos 
do sexo masculino demonstraram ser fisicamente mais ativos em relação às mulheres. No risco 
coronariano, os acadêmicos do sexo masculino apresentam baixo risco e as acadêmicas 
apresentam risco moderado. Já na comparação de ingressantes e concluintes, percebeu-se 
que os ingressantes têm baixo risco e os concluintes apresentam risco moderado. 

Palavras-chave: Atividade física, Risco coronariano, Educação física. 
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ANALISE DO POTENCIAL GENOTÓXICO E MUTAGÊNICO DE EXTRATO PADRONIZADO 
DE BROSIMUM GAUDICHAUDII (INHARÉ) E DE CAESALPINIA FÉRREA (JUCÁ) ATRAVÉS 

DE TESTE DO MICRONÚCLEO E ANOMALIAS NUCLEARES EM ERITRÓCITOS DE 
ASTYANAX SP 

ANNA CRISTINA RODRIGUES, CLAUDIO CARLOS DA SILVA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: As plantas medicinais são popularmente utilizadas pela sociedade de acordo com 
seus conhecimentos culturais, porém, muitos de seus efeitos são ainda desconhecidos. 
Brosimum gaudichaudii (inharé, mamica de cadela), é uma espécie nativa do Cerrado, usada 
no tratamento do vitiligo. Caesalpinia ferrea (jucá, pau ferro) é uma espécie nativa da Mata 
Atlântica, a qual apresenta efeitos analgésico, anti-inflamatório, anticancerígeno, 
hipoglicemiante, Leshmanicida. Objetivo: Avaliar o potencial mutagênico e genotóxico de 
diferentes concentrações de estrato de Caesalpinia férrea (jucá) e Brosimum gaudichaudii 
(inharé) através do teste de micronúcleo e anomalias nucleares em eritrócitos de Astyanx 
sp. Método: O material botânico foi coletado in situ em Cidelândia, localizada no Sul do 
Maranhão, subsequentemente trazido para a faculdade de Farmácia da Universidade Federal 
de Goiás para a preparação do extrato. Para a realização do teste, obteve-se 100 espécimes 
de Astyanax sp dispostos em aquários por um período de 12 dias para climatização. Terminada 
aclimatação, os peixes foram expostos às concentrações administradas dos extratos por um 
período de 15 dias. Finalizada a exposição, os animais foram sacrificados por eutanásia por 
hipotermia. Lâminas foram preparadas em triplicata pelo o método do esfregaço. A análise 
procedeu-se por identificação de anomalias em eritrócitos de sangue 
periférico. Resultados: As análises estatísticas seguiram o teste de Kruskal wallis (p <0,05) 
comparando as médias das frequências de micronúcleos e demais anomalias nucleares. Os 
resultados do teste apresentaram diferença significativa para os eritrócitos tipo binucleado 
(p=0,02) e micronúcleo (p=0,01). Conclusão: O teste de micronúcleo em sangue periférico de 
Astyanax sp para os extratos de Caesalpinia férrea (jucá) e Brosimum gaudichaudii (inharé) 
indicaram diferença significativa para eritrócitos com anomalia tipo micronúcleo(p=0,01) e 
binucleados (p=0,02), apresentando um potencial genotóxico e mutagênico relevante para 
consumidores dos extratos em estudo. 
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ANÁLISE DO TESTE DE VIGOR DAS SEMENTES DE GUAZUMA ULMIFOLIA L. 
(MUTAMBA) ESTOCADAS EM BANCO DE SEMENTES DA PUC-GO 
MARIANA BISPO DE OLIVEIRA, JALES TEIXEIRA CHAVES FILHO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A mutamba (Guazuma ulmifolia), é uma árvore sucessão secundária que atinge 
de 8 a 16 metros de altura. O vigor da semente se caracteriza como o nível de energia que 
uma semente gasta para realizar as etapas do processo germinativo (CARVALHO, 1986). 
Neste trabalho foi realizado o teste de vigor e qualidade fisiológica lotes das sementes de 
Guazuma ulmifolia armazenadas em diferentes condições de 1995 a 2015 visando verificar o 
efeito do armazenamento sobre as condições fisiológicas das sementes. Objetivo: Avaliar o 
potencial de vigor com base na germinação da Guazuma ulmifolia L. (mutamba) estocadas 
entre os anos de 1995 e 2015 no banco de sementes da PUC Goiás, em diferentes condições 
de armazenamento e temperatura constante para obtenção de informações para conservação 
de sementes nativas. Método: Foram utilizados 4 lotes de frutos de mutamba, de datas 
diferentes armazenados em freezer e prateleira do banco de sementes da PUC Goiás, sendo: 
Prateleira ¿ agosto 2015; Freezer ¿ outubro 2015; Prateleira ¿ novembro de 2003; Freezer ¿ 
agosto de 1995. O procedimento experimental foi dividido em: 1-Determinação da viabilidade 
das sementes; 2-Detecção de dormência imposta pelo tegumento nas sementes; 3-
Determinação do vigor das sementes armazenadas em diferentes condições; 4- Germinação: 
Os tratamentos pré-germinativos foram: T1 ¿ controle; T2 ¿ escarificação mecânica com lixa de 
parede; T3 ¿ choque térmico a 50°C e T4 ¿ choque térmico a 100°C. Resultados: Foi possível 
identificar que as diferentes condições e o tempo de armazenamento influenciam na absorção 
de água pelas sementes, vez que depende dos fatores internos das sementes, principalmente 
com a integridade dos sistemas celulares. Submetendo as sementes ao teste TTC, foi 
constatado que as sementes de 2003 armazenadas em prateleiras estão mais viáveis. As 
sementes de mutamba apresentam um tegumento rígido e com isso necessitam de 
tratamentos para superação de dormência, fato observado nos testes de germinação e vigor 
onde as sementes submetidas ao choque térmico a 100°C e em armazenamento de prateleira 
obtiveram os maiores índices. Conclusão: De acordo com os dados obtidos através da 
germinação e teste com tetrazólio foi possível observar que as sementes estocadas em 
prateleira de 2003 estão em melhor estado para germinação, juntamente com o tratamento de 
choque térmico a 100°C. Portanto, pode-se concluir que o modo de armazenagem do banco de 
sementes está sim sendo favorável, pois mesmo que não em valores altos, as menos 
estocadas a mais de vinte anos também germinaram em boas condições. 
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ANÁLISE DOS DIFERENCIAIS SALARIAIS POR FAIXA ETÁRIA NO ESTADO DE GOIÁS A 
PARTIR DOS DADOS DA PNAD CONTÍNUA 

BRENO GUIMARÃES JUNQUEIRA, CARLOS LEAO, CARLOS LEAO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Assim, esse estudo busca identificar as causas da diferenciação salarial e da 
desocupação entre as faixas etárias (jovens e adultos) neste cenário de desemprego crescente 
que o Brasil e o estado de Goiás se encontram, com o objetivo de possibilitar a formulação de 
políticas públicas e formas de melhor preparar essas categorias da sociedade para as 
variações de mercado que ocorrem na economia brasileira atual. Objetivo: O objetivo desta 
pesquisa é determinar os fatores que criam diferenciação salarial entre as faixas etárias 
(jovens, adultos) no estado de Goiás, tomando como base de dados a PNAD e analisar qual a 
relação entre idade e diferenciação salarial. Método: Para isso será abordada um método 
quantitativo descritivo, no qual será usado os microdados da PNAD 2015 e a partir disso serão 
filtrados os dados para o estado de Goiás. Com o banco de dados em mão, será formulado um 
modelo econométrico de forma a explicar a diferença de salários no estado de Goiás. Após a 
formulação do modelo os trabalhadores serão divididos em dois grupos, o de jovens e o de 
adultos, tais grupos serão submetidos a uma análise conforme os moldes previstos no modelo 
de Blinder-Oaxaca para determinar as causas da diferença de salários entre os grupos e por 
fim testar a existência de fator preferencial entre os grupos a partir do componente não 
explicado do modelo de Oaxaca. Resultados: Com esses resultados pode se notar que a 
hipótese inicial que os jovens são mais atrativos para o mercado de trabalho foi confirmada. 
Dado que estejam em condições semelhantes de produtividade os trabalhadores jovens 
recebem mais que os adultos, apesar de nessa faixa etária o trabalhador mais novo ter taxa de 
desemprego superior aos de faixa etária adulta, sendo esta de 10,37% para os jovens e 7,45% 
para o adulto de acordo com dados obtidos a partir do banco de dados da PNAD anual de 
2015. Assim, esses resultados nos mostram que a taxa de desemprego entre jovens é maior 
do que a mesma taxa entre os adultos. Porém, ao mesmo tempo, mostra que dentre os jovens 
que tem emprego, remunerações maiores são pagas a estes. Conclusão: O fato que se nota 
na pesquisa é que existe diferença de salários entre jovens e adultos, obviamente, mas 
contrariamente a hipótese estabelecida que os adultos teriam preferência, por questões de 
maturidade e preparo para trabalhar, notou-se que, apesar de ser pouco significativa, é pelo 
trabalhador mais jovem o fator de vantagem quanto a salário para este grupo que faz que sua 
remuneração seja cerca de 3% maior quando se elimina os fatores que aumentam a 
produtividade. 
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ANÁLISE DOS MARCADORES DE ELETRÓLITOS (NA+ K+) EM RATOS SUBMETIDOS A 
TRATAMENTO COM SALINA HIPERTÔNICA APÓS O DESMAME 

ANDREA DE SOUZA ARAUJO, CLAYSON MOURA GOMES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O modelo de Hipertensão Arterial (HA) em ratos Wistar por meio de uma dieta 
hipersódica tem se avigorado, sendo assim relevante compreender os componentes 
relacionados nesta enfermidade, assim como observar o comportamento de outras linhagens, 
como a Holtzman neste modelo. Através da dosagem no plasma é possível avaliar se existe 
alteração de Na+ e K+, com a finalidade de investigar se a deficiência de K+ na dieta e o 
consumo de Na+ aumenta a pressão arterial e o papel destes eletrólitos. Objetivo: Avaliar os 
níveis séricos de eletrólitos (Na+ e K+) em ratos da linhagem Holtzman submetidos a 
tratamento com salina hipertônica após o desmame. Método: Foram utilizados 20 ratos de 
linhagem Holtzman, desmamados após 21 dias. Os animais foram divididos em dois grupos: 
Controle (água e ração padrão), e Experimental (EXP) (salina hipertônica e ração padrão), por 
um período de tratamento de 60 dias. Após o tratamento, o sangue foi coletado e depositado 
em tubos com EDTA e centrifugados em temperatura de 4°C para separação do plasma, e 
posteriormente dosado e analisado com os parâmetros que avaliam os níveis de eletrólitos. A 
pressão arterial foi mensurada através de um esfignomanômetro que foi posicionada na cauda 
do animal. Todos os procedimentos foram realizados de acordo com as diretrizes e com a 
regulamentação da utilização de animais para fins científico (Lei11.794/08) CEUA 
023/15. Resultados: Não foi observado um aumento da pressão arterial em ratos da linhagem 
Holtzman submetidos ao tratamento com salina hipertônica. Também não foi observada 
alteração significativa na concentração dos níveis de potássio no plasma sanguíneo desses 
animais, comparado com o grupo controle (CT), sendo p=0,98, onde a média do grupo CT 
apresentou 5,16 ± 0,99 mg/dl e do grupo EXP 5,15 ± 0,39 mg/dl. Porém apresentaram, em 
média, maiores níveis de Sódio: 148 ± 3,68 mg/dl, quando comparados com o grupo controle 
(CT): média de 142 ± 2,98 mg/dl, sendo que p=0,003. Conclusão: Os dados apresentados 
permitem concluir que os animais da linhagem Holtzman não apresentaram Hipertensão 
arterial, mesmo após o tratamento com salina hipertônica, porém apresentaram um aumento 
dos níveis de sódio no plasma sanguíneo comparado com os animais do grupo controle. Esta 
alteração deverá ser investigada para concluir se é a responsável pela resistência destes 
animais. 
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DO NÚMERO DE CASOS DE INDIVÍDUOS PORTADORES DE 
HIV/SIDA COINFECTADOS COM HISTOPLASMOSE 

TAIGUARA FRAGA GUIMARÃES, CASSIA SILVA DE MIRANDA GODOY, GUSTAVO LEÃO 
CARVALHO, RENATA DE BASTOS ASCENCO SOARES, JOAO ALVES DE ARAUJO FILHO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A infecção pelo vírus HIV causa a síndrome da imunodeficiência adquirida 
expondo o indivíduo a diversas doenças oportunistas. Dentre estas, a histoplasmose merece 
destaque, por se tratar de uma micose com epidemiologia pouco conhecida, que se manifesta 
na sua forma disseminada, levando frequentemente ao óbito Objetivo: Estimar a frequência de 
casos de histoplasmose em Goiás e identificar os locais com maior incidência de 
histoplasmose. Método: O desenho da pesquisa se trata um estudo de coorte prospectivo e 
multicêntrico a partir de coletas de indivíduos que preencham o critério a partir do ano de 2017. 
Os sujeitos do estudo foram todos aqueles pacientes portadores de HIV e que possuíam 
suspeita de histoplasmose disseminada. Os resultados foram registrados nos documentos 
referentes ao estudo ¿ ficha de coleta de dados- e colocados em software de planilhas para 
análise descritiva. Resultados: Do total de pacientes abordados e de acordo com o estudo, 30 
(22,9%) tiveram o diagnóstico confirmado de Histoplasmose e 5 (3,8%) foram assumidos como 
portadores de Histoplasmose. Dos 35 casos de Histoplasmose, 33 eram oriundos do estado de 
Goiás (94,28%), sendo a maioria dos casos provenientes de Goiânia 14, (37,14%), Quanto a 
distribuição de casos por sexo, obtivemos 27 casos em homens (77,14%) e 8 casos em 
mulheres (12,86%). A maioria dos acometidos estavam, entre 31-40anos12(36,3%). Apenas 6 
(17,14%) dos diagnosticados já faziam tratamento com antirretroviral, sendo que 16 (53%) dos 
pacientes admitidos no estudo tiveram o diagnóstico de HIV próximo a data da admissão no 
hospital de referência. Houve 10 óbitos do total de 35(28,57%). Conclusão: Por meio da 
amostra selecionada concluímos que a histoplasmose tem prevalência e mortalidade 
importante no Estado de Goiás. A maioria dos acometidos são do sexo masculino e estão na 
terceira ou quarta década de vida. A sua prevalência entre os soropositivos para HIV é ainda 
maior naqueles com CD4 abaixo de 50 ou uso irregular de TARV. 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA DE RESULTADOS A COMPRESSÃO DE TRAÇOS DE CONCRETO 
USINADO - ESTUDO DE CASO 

CAMILA PELET PESSÔA, RODRIGO CARVALHO DA MATA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O desenvolvimento do concreto deve-se, sem dúvida, à sua facilidade de 
conformação. Além disso, o aumento da empregabilidade desse material, bem como a 
crescente preocupação com a qualidade, durabilidade e desempenho das edificações fizeram 
com que os concretos comercializados tivessem seu desempenho potencializado a fim de se 
alcançarem resultados mais satisfatórios. Objetivo: Este trabalho tem por objetivo a análise 
estatística dos resultados de caracterização física de diversos traços de concretos usinados por 
meio de estudos de casos. Método: I. Tabulação de dados de traços aplicados com seus 
devidos resultados físicos; II. Estudo e aplicação de estatística básica, tais como: média, 
coeficiente de variação, desvio padrão, dentre outros; III. Aplicação de controles tecnológicos 
normativos; IV. Controle Estatístico de Processos ¿ CEP; V. Análise dos resultados 
obtidos Resultados: Por meio da curva da Gauss, escolhida dado seu melhor ajuste a 
distribuição dos resultados obtidos, verificou-se novas resistências médias, agora estatísticas 
para os traços estudados.Apenas os traços da concrete B obtiveram resultados estatísticos 
acima dos valores prescritos em projeto, onde, por critérios de segurança, continuou-se 
estabelecendo o limite inferior de controle em 35MPa. Novas iterações foram procedidas a fim 
de eliminar todos os valores que constavam fora dos limites estabelecidos, beneficiando a 
segurança como também a economia da obra. Conclusão: Inicialmente, já se pôde observar o 
alto grau de desperdício de concreteiras que não fazem esse controle adequadamente, uma 
vez que, a relação água cimento dos traços utilizados está ligada diretamente a este fator.Os 
resultados detectados fora dos limites fixados no controle estatístico devem ser 
obrigatoriamente tratados, uma vez que o fck estatístico serve apenas como umas das 
condições de segurança da estrutura, não podendo ser analisado isoladamente. 
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ANÁLISE GENÔMICA E ESTRUTURAL DE PACIENTES COM INDICAÇÃO CLÍNICA PARA 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DA REDE PUBLICA DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS 

VICTOR CORTÁZIO DO PRADO SANTOS, APARECIDO DIVINO DA CRUZ  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A deficiência intelectual (DI) foi definida em 2011 pelos órgãos de saúde pública, 
como uma dificuldade de entender, aprender e processar informações do cotidiano. Essa 
condição apresenta fatores etiológicos genéticos e ambientais, atingindo cerca de 2-3% da 
população mundial. Dentre os fatores genéticos, destaca-se o comprometimento de genes 
relacionados ao neurodesenvolvimento e entre os ambientais destaca-se o uso de substâncias 
teratogênicas durante a gravidez. Objetivo: O objetivo principal deste trabalho foi estabelecer 
uma frequência sindrômica de 50 pacientes que vieram com indicação clínica de DI pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) através da técnica de cariótipo Método: Uma das metodologias 
da citogenética convencional é o exame de cariótipo por bandeamento G. Esta é uma técnica 
relativamente barata, robusta e que consegue esclarecer alguns dos casos de DI provocadas 
por alterações numéricas e estruturais do genoma humano. Resultados: Dentre os 50 
pacientes reportados, 6 foram diagnosticados com Síndrome de Down, resultado este que 
converge com a literatura, sendo a SD, uma das maiores causas sindrômicas que levam a DI. 
A maior parcela dos pacientes, 28, apresentaram diagnóstico normal, podendo ser explicado 
pela limitação resolutiva do cariótipo de 10 MB, o que impede a detecção de alterações 
estruturais que passem esse limite. E por fim, em 16 dos 50 pacientes, não foi possível 
fornecer algum diagnóstico, pois durante a contagem de células , não foi encontrado o limite 
mínimo de metáfases para se avançar na metodologia e liberar um possível diagnóstico, sendo 
assim, foi sugerido uma re-coleta, para uma nova tentativa de se esclarecer a condição do 
paciente. Conclusão: Este trabalho, não apenas contribuiu com a aprendizagem de rotina 
laboratorial, mas também com a incorporação de informações aos bancos de dados sobre 
anomalias detectáveis ao cariótipo relacionadas com a DI. 
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ANÁLISE HIGIÊNICO-SANITÁRIA DE VERDURAS SERVIDAS EM SELF-SERVICE DO 
SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO DE GOIÂNIA 

EVELLIN CRISTINY LUBRE PEROTONI, LUCIANA CASALETTI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Com o passar dos anos, os hábitos alimentares de grande parte da população 
vêm se modificando, provocando um aumento na busca por estabelecimentos de alimentação 
coletiva e por alimentos de qualidade e saudáveis, permitindo aos orgânicos, ganharem 
destaque. Dentre os alimentos presentes no cotidiano da população, a alface é a primeira 
colocada em consumo, em relação às verduras, que por serem consumidas in natura, podem 
ser mais expostas à contaminação microbiológica do que demais produtos. Objetivo: Objetivo 
do trabalho foi realizar um comparativo quanto a qualidade higiênico-sanitária entre alfaces 
orgânicas e convencionais, comercializadas em restaurantes da Praça Universitária do Setor 
Leste Universitário da cidade de Goiânia, Goiás. Método: A realização das análises ocorreu 
utilizando-se a metodologia descrita por Silva et al (2007), sendo verificada a presença de 
coliformes totais, termotolerantes, Salmonella e contagem das Unidades Formadoras de 
Colônias (UFC) para fungos filamentosos e a conformidade destas verificada através da 
legislação vigente. Resultados: Com base nos resultados obtidos das análises microbiológicas 
observou que nenhuma das amostras analisadas indicou a presença de Salmonella. 
Entretanto, em relação às demais análises, todas apresentaram altas contagens para 
coliformes totais e termotolerantes, bem como para fungos filamentosos, o que as caracteriza 
como impróprias para o consumo. Conclusão: Todas as amostras analisadas se mostraram 
impróprias para o consumo, visto que se apresentaram fora dos padrões impostos pela 
legislação vigente. Esse resultado demonstra que houve falta de higiene do produto, seja por 
parte dos restaurantes ou dos produtores, e que se faz necessário a adoção das Boas Práticas 
de Fabricação por parte de ambos. Além disso, deve-se promover uma intensificação da 
fiscalização, para que a qualidade dos alimentos exigida, seja garantida para todos os 
consumidores. 
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ANÁLISE HIGIÊNICO-SANITÁRIO DE HORTALIÇAS ORGÂNICAS E NÃO ORGÂNICAS NA 
CIDADE DE GOIÂNIA 

PÂMELLA BATISTA CABRAL DE LIMA, LUCIANA CASALETTI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A cenoura (Daucus carota) é uma hortaliça fonte de betacaroteno, carotenoides, 
pré-vitamínicos essenciais para a absorção de vitaminas. A preocupação do homem com a 
qualidade e a segurança dos alimentos vem crescendo e cada vez mais levam em 
consideração os riscos alimentares que os produtos podem oferecer. Nas feiras livres há uma 
vasta variedade de produtos alimentícios, e que oferecem condições insalubres aos produtos 
que ficam expostos, sujeitando-os a ações diretas de micro-organismos. Objetivo: Investigar a 
qualidade microbiológica de cenouras orgânicos e não orgânicos comercializadas em feiras-
livres da região do Setor Leste Universitário de Goiânia, Goiás. Método: Dez amostras de 
cenoura, sendo cinco amostras convencionais e cinco amostras orgânicas, em suas 
embalagens originais, foram adquiridas em feiras livres, transportadas sob refrigeração até o 
laboratório de Microbiologia de Alimentos PUC Goiás. Todas as análises seguiram as 
recomendações descritas por Silva et al (2010) sua conformidade verificada através da 
legislação vigente, descrita na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 12 de 02 de janeiro 
de 2001. Foram conduzidas análises para coliformes totais e termotolerantes à 45°C, pesquisa 
de Escherichia coli (EC), análise de Salmonella sp e fungos 
filamentosos. Resultados: Baseados nas análises microbiológicas realizadas verificou-se que 
três amostras orgânicas (60%) e duas amostras convencionais (40%) não estão em 
conformidade com a legislação vigente. Pinheiro et al (2005) relatam que a presença de 
coliformes a 45°C indica que os frutos tiveram contato direto e/ou indireto com fezes. Neste 
trabalho, 100% das amostras (orgânicas e convencionais) de cenoura não apresentaram 
presença para Salmonella sp. Contudo Bruno et al (2005), fazendo avaliação microbiológica de 
hortaliças verificaram que 66,6 % das amostras minimamente processadas foram positivas 
para presença de Salmonella sp. A contagem máxima de fungos filamentosos em amostra 
orgânica foi de 2,8x103 UFG/g e em amostra convencional foi de 9,5x103 
UFC/g. Conclusão: Os resultados das análises microbiológicas indicaram que as amostras 
orgânicas e convencionais coletadas da região do Setor Leste Universitário de Goiânia, Goiás 
estavam de desacordo com os padrões microbiológicos legais vigentes. Estes resultados 
apontam para a grande necessidade em se verificar a qualidade microbiológica desse tipo de 
alimento, visando adoção de procedimentos que garantam segurança e qualidade ao 
consumidor do produto. 
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ANALISE HISTÓRICA, JORNALÍSTICA E LITERÁRIA DA AUTOBIOGRAFIA DE REALI 
JUNIOR 

ISABELLA CRISTINA SOARES DA CUNHA, ROGERIO PEREIRA BORGES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A pesquisa a seguir visava analisar a autobiografia do jornalista Reali Júnior, Às 
margens de Sena (2007), que teve a participação de seu colega de profissão Gianni Carta. 
Debatemos durante a Iniciação Científica esses aspectos e meandros, ponderando questões 
que interagem fortemente e sustentam esse tipo de narrativa. Neste esforço, nossa atenção 
voltou-se para o conceito de Persona, que tem desdobramentos em terrenos variados, tais 
como a Psicologia e a Crítica Literária. Objetivo: Contribuir com as pesquisas no gênero 
biográfico e do livro específico sob análise, auxiliando no desenvolvimento acerca da escrita do 
si em biografias e autobiografias. Método: Analisamos os conteúdos e os discursos do relato 
na autobiografia, com leituras e diálogos intensos. Nessas análises, foram observados detalhes 
que construíram a narrativa, podendo selecionar obras e teorias que condisessem com os 
argumentos, persona, o discurso de si, biografias, autobiografias, personagens e o ato de 
relatar sobre si. Também escrevemos um artigo sobre o assunto, em que debatemos as 
conexões entre persona e autobiografias. Logo após, foram iniciadas as leituras de livros 
teóricos acerca do assunto, discussões, estudos e pesquisas, sobre biografias, biógrafos, 
autobiografias, autobiógrafos, construção de personagens, gêneros jornalísticos, relatar sobre 
si, teoria do agendamento, a ordem do discurso e persona. Resultados: Escrevemos um artigo 
cientifico sobre o assunto Persona Reali Júnior, no qual discutimos a construção de um 
personagem para o biografado, com patente idealização de sua trajetória e personalidade. 
Debatemos no texto as implicações dessa opção narrativa, em que o contraditório desaparece 
e uma única versão dos fatos é levada ao público, sempre sob um olhar condescendente ou 
mesmo admirado em direção ao biografado. Com os resultados da pesquisa, apresentamos o 
artigo produzido no congresso regional de comunicação, INTERCOM Centro-Oeste, como 
expositora e ouvinte. O artigo está publicado nos anais da modalidade de Intercom Júnior. Para 
o Trabalho de Conclusão de Curso, escolhemos analisar os perfis biográficos em revistas de 
moda brasileira. Conclusão: Às Margens do Sena localiza-se exatamente na idealização de 
seu protagonista, na decisão de fazer de Reali Jr. mais uma persona simbólica que uma 
pessoa de carne e osso. Nossa análise do livro, porém, não pode se furtar a constatar que o 
resultado foi a apresentação de uma persona, de um ícone que paira acima das dificuldades ¿ 
ainda que as reconheça ¿ e que errou pouco, muito pouco diante de inúmeros acertos que 
elenca. 
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ANÁLISE MORFOLÓGICA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DO BNH - DESENHO 
URBANO E CASAS "TIPO" 

GABRIELA EMI KUNIEDA SUZUKI, SANDRA CATHARINNE P RESENDE  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A ¿Análise Morfológica dos Conjuntos Habitacionais do BNH ¿ desenho urbano e 
casas ¿tipo¿¿ faz uma abordagem sobre os conjuntos habitacionais financiados pelo Banco 
Nacional de Habitação, especial a Vila Redenção, implantados na década de 1960 por meio do 
Plano de Desenvolvimento Integrado de Goiânia. Dessa forma permite-se entender a dinâmica 
urbana da cidade e sua intensidade dos últimos quarenta anos, cuja condição é diferente de 
períodos anteriores, e ainda pouco esclarecida. Objetivo: Identificar as características da 
condição urbana contemporânea e, consequentemente, atestar as alterações de ocupação do 
território e os fenômenos decorrentes desse processo através das análises e diagnósticos com 
enfoque ao estudo dos conjuntos habitacionais financiados pelo BNH em 
Goiânia. Método: Foram considerados os seguintes aspectos metodológicos: discussão teórica 
para elaboração do referencial teórico, bem como o levantamento de dados cartográficos da 
cidade de Goiânia. A partir da visita em órgão públicos, pôde-se obter fotos aéreas que 
serviram como base cartográfica para indicar a ocupação, o adensamento e o crescimento da 
área de estudo. Essa base de dados possibilitou cartografar as características da condição 
urbana contemporânea com a contribuição teórica visando, sobretudo, identificar o tempo de 
cada processo de restruturação urbana bem como as suas consequências para a produção do 
espaço urbano atual. Tomou-se como principal referência o método proposto por Panerai 
(2006) quanto à leitura e análise urbanas. Resultados: Implantada na década de 1960 a partir 
de uma ideologia antiurbana de ¿fuga da cidade¿, a Vila Redenção localizava-se fora da zona 
urbana da época, distante do centro da cidade. O conjunto serviu como referência para a 
formulação do PDIG (1969) de Wilheim, que utilizava, além do sistema viário, a habitação 
como vetor de crescimento linear da cidade em sentido Leste-Oeste. Ao longo dos anos as 
transformações urbanas do bairro concentram-se mais na mudança da paisagem do que em 
seu traçado urbano. Contudo, percebe-se a dinâmica do entorno, como a ocupação do Setor 
Pedro Ludovico, o adensamento a sul em função de outros loteamentos e conjuntos 
habitacionais, e mais recentemente, a ocupação a sudeste, pelo adensamento do bairro Alto da 
Glória. Conclusão: Apesar de surgir de um crescimento descontínuo da malha urbana de 
Goiânia, a região da Vila Redenção sofre um crescimento contínuo de fora para dentro. Esse 
crescimento, conformado por elementos reguladores como o Shopping Flamboyant, 
transformou a dinâmica urbana da Vila Redenção, que passa de um bairro popular periférico, 
para uma área incorporada à malha urbana e atualmente alvo de investidores privados, criando 
uma segregação socioespacial na cidade. 
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ANÁLISE NUMÉRICA DA LIGAÇÃO ENTRE VIGA DE SEÇÃO I E PILAR TUBULAR 
RETANGULAR, PARA A CONFIGURAÇÃO DE PILAR DE CANTO EM PÓRTICO ESPACIAL 

EM PERFIL SIMPLES 
ROSICLEY JÚNIO RODRIGUES ROSA, JULIANO GERALDO RIBEIRO NETO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A utilização do aço, como elemento estrutural, vem se difundindo no cenário 
nacional e internacional, devido aos inúmeros fatores vantajosos em relação às estruturas em 
concreto armado. Os tipos de ligações exercem forte influência, no sistema estrutural em aço, 
sendo que a utilização de ligações semirrígidas, em um pórtico, pode reduzir de 10% a 20% do 
custo, visto que a sua utilização permite o dimensionamento utilizando perfis mais esbeltos, 
quando comparado a uma ligação rígida ou flexível. Objetivo: Avaliar o comportamento de 
ligações soldadas, por meio de análise numérica e teórica. Mais especificamente, determinar o 
momento último resistente, traçar a curva Momento-Rotação, classificar a ligação e propor 
formulações para determinação da rigidez de uma ligação qualquer. Método: Primeiramente, 
foi realizada a análise teórica, com base na literatura de Lu (1997) e do CIDECT (2010), na 
qual o modo de falha previsto para os modelos deste estudo é a plastificação da face da 
coluna. Em seguida, iniciou-se o estudo numérico do comportamento estrutural das ligações, 
que foi viabilizado pelo software ANSYS 16.0 via Método dos Elementos Finitos (MEF), sendo 
que para a construção de malha de elementos finitos foi utilizado o elemento de casca com 
quatro nós, o SHELL 181, existente na biblioteca do software. Neste estudo, foram 
confeccionados nove modelos de pilares de canto, em sistema de pórtico espacial, os quais 
são compostos por um pilar tubular de seção quadrada e duas vigas I. Resultados: São 
comparados os momentos resistentes teóricos, obtidos pelas formulações previstas por Lu 
(1997) e pelo CIDECT (2010), com os momentos resistentes numéricos, obtidos a partir da não 
convergência do processamento computacional de cada modelo. A simulação computacional 
permitiu o traçado da curva Momento-rotação de cada modelo, tornando possível a 
classificação das ligações conforme os limites estabelecidos pelo CIDECT (2010). Por fim, é 
proposto uma equação para determinar a rigidez de uma ligação, em função da geometria dos 
elementos estruturais que compõem a mesma. Conclusão: À medida em que aumenta a 
inércia da viga, utilizando perfis de mesma altura, houve o acréscimo de resistência da ligação 
e, também, de sua rigidez. A espessura do perfil, também, se mostrou como fator de grande 
influência na rigidez, visto que à medida em que aumenta a espessura do perfil, utilizando a 
mesma largura da seção transversal, houve o acréscimo de resistência e rigidez da ligação. 
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ANÁLISE QUALITATIVA DE ENTREVISTAS COM INTEGRANTES DAS ENTIDADES QUE 
COMPÕEM O CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PRÁTICAS PSICOLÓGICAS (CEPSI), 

POR MEIO DE CODIFICAÇÕES E DECODIFICAÇÕES COM POSTERIOR FORMULAÇÃO 
TEÓRICA EMBASADA NA GROUNDED THEORY 

LUIZA CARNEIRO BERTAZZI, LUC MARCEL ADHEMAR VANDENBERGHE  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Atualmente, o ensino e formação em Psicologia recebem atenção especial pelo 
Conselho Federal de Psicologia e pelas instituições formadoras, que objetivam ampliar o 
repertório de atuação do futuro psicólogo na prática clínica dentro de sua graduação. Sendo 
assim, a investigação de como as clínicas-escola de Psicologia funcionam e interferem para a 
formação de psicólogos é um caminho essencial para refletir na excelência desse 
estágio. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi compreender a rotina e vivência dos 
integrantes que compõem o Centro de Estudos, Pesquisas e Práticas Psicológicas (CEPSI), 
por meio de entrevistas abertas, codificações e decodificações com posterior formulação 
teórica embasada na Grounded Theory. Método: Tratou-se de um estudo analítico qualitativo, 
que foi realizado no período de agosto de 2016 a agosto de 2018, no Centro de Estudos, 
Pesquisas e Práticas Psicológicas (CEPSI) da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Os 
dados foram coletados a partir de 6 (seis) documentos (transcrições de entrevistas realizadas 
com perguntas direcionadas aos membros da equipe do CEPSI), os quais foram colhidos do 
banco de dados da pesquisa em andamento "Dinâmicas de funcionamento do centro de 
estudos, pesquisas e práticas psicológicas" onde estão arquivados. Durante esse processo, 
também foram confeccionados mapas mentais e construídas categorias que possuem temática 
similar, separando diferenças de sentidos e relações ou interações relevantes. Resultados: Os 
resultados obtidos a partir da pesquisa podem auxiliar supervisores, funcionários e outros 
envolvidos no CEPSI a obter uma visão mais global dos processos nos quais tem um papel, 
além de oferecer possíveis condutas para a coordenação do CEPSI, possibilitar a identificação 
de campos de problema ou pontos de desordem no fluxo do trabalho. Por fim, contribuem para 
a formação teórico-prático dos profissionais graduados no curso de Psicologia da Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás mediante aprimoramento do estágio oferecido aos acadêmicos 
na Clínica-Escola do CEPSI. Conclusão: Diante os benefícios das clínicas-escola na 
graduação, os desafios se concentram na capacidade organizacional de cada uma, situação de 
total responsabilidade das universidades que a possuem. A experiência nesse ambiente é um 
percurso com surpresas e adversidades e por isso, necessita de atenção individualizada e 
especializada para cada clínica-escola, um benefício possibilita a formação de profissionais 
mais capacitados atendendo às necessidades tanto pessoais quanto sociais do CEPSI. 
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ANÁLISE SEMIÓTICA DOS VT'S DA MARGARINA DORIANA VEICULADOS NO BRASIL 
EM 1988 E 2015 

ANA CAROLINA MARQUEZ ROSA, NUBIA DA CUNHA SIMAO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Esta pesquisa nasceu de um questionamento sobre a representação imagética da 
família brasileira atualmente por meio da publicidade e direcionou-se para os comerciais de 
margarina, onde nos é repassado rotineiramente o modelo de ¿família perfeita¿. A escolha da 
marca Doriana foi pela sua trajetória no mercado brasileiro, mas principalmente por 
desenvolver campanhas em longos espaços de tempo. Objetivo: O objetivo geral desta 
pesquisa é analisar a representação da família brasileira retratada pela marca Doriana nos 
comerciais de margarina dos anos 1988 e 2015. Método: A metodologia do projeto seguirá o 
modelo de Umberto Eco (1968) para a análise da mensagem publicitária, baseado nos 
princípios semióticos de Peirce (2005). Eco (1968) divide a mensagem publicitária em cinco 
níveis: o icônico, o iconográfico, o tropológico, o tópico e o entimemático. Os dois primeiros 
níveis dizem respeito à imagem visual do anúncio, e os outros três estão ligados ao campo da 
argumentação sobre os elementos da mesma. Resultados: como conclusão da análise do 
registro visual e verbal, o comercial Doriana de 1988 estabelece a separação dos sexos em 
determinadas tarefas em casa, tanto dos pais como das crianças, e reforça a imagem da 
família patriarcal, branca, heterossexual, heteronormativa como uma família ideal e unida que 
transmite felicidade ao seu telespectador. ao aliarmos os registros verbais e visuais, chega-se 
à conclusão de que o comercial Doriana 2015 reforça a importância da união no café da manhã 
no relacionamento familiar e que a refeição aproxima os membros da casa. A imagem da 
família patriarcal, heterossexual, heteronormativa e da raça branca é representada neste caso 
e vista como um modelo ideal de família que repassa o sentimento de 
felicidade. Conclusão: Após o estudo das teorias semióticas e de análise de imagens, a 
aplicação da metodologia no corpus de análise e entender a semiologia ligada à família no 
contexto publicitário, pode-se afirmar que a margarina Doriana explora a imagem da família 
tradicional, tida como patriarcal, heterossexual, heteronormativa e da raça branca tanto em seu 
comercial de 1988 quanto no de 2015, abordando um estilo de família perfeita, não levando em 
consideração as mudanças estruturais, físicas e culturais. 
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ANÁLISE TECNOLÓGICA DA CULTURA MATERIAL LÍTICA DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO 
GO-CP-16, DO HOLOCENO RECENTE - CORTE 2 E 4 

NATHALIA BASTOS MUNDIM, SIBELI APARECIDA VIANA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Este trabalho busca colaborar com a compreensão acerca da complexidade dos 
conhecimentos técnicos das sociedades pretéritas na região arqueológica de Caiapônia, 
através da análise tecnofuncional da cultura material lítica do sítio arqueológico GO-CP-16, 
ocupado no período do Holoceno Recente (1000 A. P). O referido sítio está inserido no escopo 
do projeto ¿Patrimônio Arqueológico da Região Sudoeste do Estado de Goiás¿ (VIANA, 
2015). Objetivo: Analisar as variabilidades tecnológicas dos conjuntos líticos do sítio GO-CP-
16 (Palestima de Goiás), mais precisamente os materiais referentes ao Corte 4 do Holoceno 
Recente, datados em cerca de 1000 AP. Método: O trabalho a ser apresentado foi realizado 
por meio da análise tecnofuncional dos dados provenientes da observação dos estigmas 
técnicos, volumétricos e naturais dos objetos líticos, baseando também em estudos 
bibliográficos, que tiveram como base teórica o conceito de tecnologia e cadeia 
operatória. Resultados: Neste trabalho analisou-se todo o processo de produção dos artefatos 
líticos, observando as diferentes classes de detritos provenientes do processo de lascamento, 
assim como a produção e funcionamento dos instrumentos líticos, a fim de identificar e 
compreender a cadeia operatória do material lítico do horizonte litocerâmico do sítio GO-CP-
16. Conclusão: A análise do material lítico do período litocerâmico permitiu: entender 
parcialmente a complexidade da produção dos instrumentos; identificar suas cadeias 
operatórias de produção e suas diversas fases; compreender uma parcela do universo das 
escolhas técnicas dos agentes que atuaram em tempos pretéritos significando seus espaços e 
vivendo suas experiências no sítio GO-CP-16. 
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ANÁLISE TECNOLÓGICA DO MATERIAL LÍTICO DO HOLOCENO RECENTE DO SÍTIO 
CACHOEIRA DO PINGADOR/MT, DECAPAGENS 1ª A 12ª 
ERICA DE SOUSA ROCHA, SIBELI APARECIDA VIANA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O presente trabalho traz os resultados referentes às atividades realizadas durante 
o período de vigência de iniciação cientifica (agosto de 2017 a agosto de 2018), quando foi 
realizada a análise do material lítico presente nas cinco primeiras decapagens da sondagem H-
0 do sítio Cachoeira do Pingador. Esse sítio se localiza na região sudoeste do Estado de Mato 
Grosso e o início de ocupação no local ocorreu por volta de 5.340+-60 a 1.000+- 60 
AP. Objetivo: Entender a variabilidade tecnológica dos objetos líticos (lascas) presentes no 
Sítio Cachoeira do Pingador/MT, associado ao material cerâmico e situado no período do 
Holoceno recente. Método: A metodologia utilizada para as análises do material lítico se 
pautou na abordagem tecnológica, usando o conceito de operatório para entendimento dos 
conjuntos líticos de forma sistêmica a partir da análise de todos os produtos relacionados a 
produção de objetos, onde se inclui também os descartes produzidos durante o processo de 
produção dos objetos. Dentre os descartes estão todas as categorias de lascas que foram 
subtraídas da matéria prima até a finalização do instrumento, foco de análise do presente 
trabalho. Resultados: Há partir da análise do material lítico das cinco primeiras decapagens do 
sítio Cachoeira do Pingador, viu-se que há presença predominante de lascas de dimensões 
pequenas e de pouca espessura, assim como talão pouco espesso e a presença de vários 
negativos na face superior e diferentes configurações, que indicam as etapas pelo qual os 
instrumentos passaram até atingir a sua fase final de confecção. As lascas no sítio apresentam 
em sua maioria características de percussão por percutor duro. Devido a quantidade 
expressiva de detritos de lascamento nos quais não há formas de identificação dos traços 
técnicos que permitem uma leitura deles, a interpretação acerca do seu papel na cadeia 
operatória foi limitada. Conclusão: Por fim, no sítio Cachoeira do Pingador, o material lítico se 
mostra referentes as fases finais de cadeia operatória de produção de instrumento, as da fase 
de confecção, reconfiguração de gume e utilização de ferramentas. Portanto, no sítio foram 
desenvolvidas diversas atividades relacionadas às produções de objetos confeccionados por 
lascamento de rocha, já que possuem características como menor espessura, vários negativos 
na face externa e talões pouco espessos. 
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ANÁLISE TECNOLÓGICA DOS OBJETOS LÍTICOS (LASCAS E DETRITOS) HOLOCENO 
MÉDIO DO SITIO CACHOEIRA DO PINGADOR/MT (30ª A 45ª) 

KAIRA PAULINE SAMPAIO ROCHA COSTA, SIBELI APARECIDA VIANA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O plano de trabalho teve por objeto de estudo o material lítico, com ênfase às 
lascas líticas decorrentes do processo de produção de ferramentas, contextualizadas no 
horizonte cultural mais antigo do sítio Cachoeira do Pingador, datado em cerca de 3.120 a 
5.340 mil anos AP. O sítio foi pesquisado em 2000, pelo IGPA, PUC-Goiás, no âmbito do 
Projeto de Levantamento e Resgate do Patrimônio Arqueológico Pré-histórico da Usina 
Hidrelétrica de Manso/MT, coordenado por Viana (2002). Objetivo: Entender a variabilidade 
tecnológica da produção dos objetos líticos (lascas) presentes no Sítio Cachoeira do 
Pingador/MT, na quadricula H-0 (da 30ª a 45ª decapagem), situado no Holoceno 
Médio. Método: A metodologia utilizada para a análise desse material é a tecnológica, onde 
procura-se não somente entender os estigmas tecnológicos mais também a cadeia operatória 
que a envolve e está presente no sítio Cachoeira do Pingador. Desta forma, o objetivo do plano 
de trabalho é entender a cadeia operatória de produção de instrumentos líticos lascados 
pertencentes ao sítio aqui mencionado. Resultados: As peças líticas analisadas estão 
contextualizadas na camada 6 e 7, referentes as decapagens de 30ª a 45ª. As lascas foram 
classificadas em lascas de confecção, lascas, lascas suporte dentre outras. Serão 
apresentadas as análises relacionadas a essas peças, no que refere-se aos núcleos, 
instrumentos e seixos presentes no sítio, estes foram analisados de forma global, mas 
considerando as particularidades técnicas de cada um. Haja vista que as análises mais 
detalhadas dessas peças serão apresentadas no Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC). Conclusão: Foram analisadas 791 peças, essas representam o total de todas as peças 
das decapagens 30ª a 45ª dos objetos triados no presente Plano de Trabalho, podemos dizer 
que nosso objetivo foi em grande parte atingido, pois conseguimos analisar em detalhe os 
materiais líticos lascados, com exceção dos instrumentos e demais núcleos que necessitam ser 
definidos quanto a suas unidades transformativas e preensivas. 
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ANÁLISES DOS PARÂMETROS FÍSICOS DO SOLO EM CEMITÉRIOS DE APARECIDA DE 
GOIÂNIA - GO 

ISABELA HENRIQUE DA SILVA, FERNANDO ERNESTO UCKER  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A ausência de planejamento e de políticas públicas permitiu a instalação de 
cemitérios em locais indevidos, sem o licenciamento e aprovação dos órgãos públicos 
competentes. A decomposição do corpo humano resulta na dissolução agentes químicos, que 
podem acarretar contaminação do solo. O corpo humano fica infestado de bactérias, vírus e 
microrganismos patogênicos e estes têm a capacidade de infiltração no solo com ajuda hídrica, 
podendo ocasionar no transporte de possíveis contaminantes. Objetivo: Este trabalho tem por 
finalidade analisar a condutividade hidráulica e a densidade do solo de um cemitério da região 
metropolitana de Goiânia. Método: As amostras de solo foram coletadas por meio de um 
amostrador de solo em cilindros de metálicos. Foram realizadas coletas em 6 pontos, sendo 
elas compostas, retiradas 4 amostras de cada ponto a cada 10 cm para serem analisadas. A 
análise da condutividade hidráulica é aplicada uma carga de água constante na amostra 
contida no cilindro durante um determinado tempo, a água percolada é recolhida e seu volume 
medido. O cálculo da condutividade hidráulica é feito por meio da equação de Darcy. Após este 
procedimento, as amostras foram colocadas em uma estufa a 105°C, em seguida retirou-se a 
amostra do cilindro e foi feito a pesagem do cilindro. Assim, através da equação, encontra-se 
os valores de densidade do solo. Resultados: Os pontos 2 (0 ¿ 10 cm), 2 (20 ¿ 30 cm), 5 (20 ¿ 
30 cm), 6 (10 ¿ 20 cm) e 6 (20 ¿ 30 cm) apresentaram valores mais elevados que os demais, 
demonstrando que a água percolou com mais facilidade nessas amostras. Portanto, quanto 
maior for o valor da condutividade hidráulica, mais água percolou na amostra de solo. Pôde-se 
observar, que os valores encontrados para densidade do solo não tiveram muita variação, se 
enquadrando entre os solos argilosos e arenosos, tendo pouca porosidade, o que dificulta a 
passagem da água nesses solos. Conclusão: De acordo com o que foi calculado, pôde-se 
observar que o solo não é capaz de filtrar totalmente o necrochorume gerado na decomposição 
de cadáveres, devido aos valores obtidos na densidade do solo, que, quanto menor for o seu 
valor, menor é o grau de compactação, observado também nos resultados de condutividade 
hidráulica de alguns pontos. Porém, os resultados obtidos são considerados bons por percolar 
uma quantidade consideravelmente moderada. 
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APLICAÇÃO DO ALGORITMO GENÉTICO PARA RESOLVER O PROBLEMA DO TIPO JOB 
SHOP 

DANIEL MARQUES DA SILVA SOUSA, MARIA JOSE PEREIRA DANTAS, DAYVID WESLEY 
PEREIRA MARTINS  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O problema de escalonamento Job Shop (JSP) é um problema de otimização 
combinatória e é bastante estudado pela comunidade de pesquisa de operações. Na literatura, 
os algoritmos heurísticos têm mostrado resultados promissores, com destaque para o algoritmo 
genético, este atua diretamente na busca das soluções no espaço viável. Objetivo: Este 
trabalho teve como objetivo fazer uma revisão de literatura identificando métodos 
determinísticos e probabilísticos utilizados para a solução do problema. Objetivou também 
utilizar AG¿s e compilar suas características, aplicar na solução de instâncias de benchmark e 
comparar os resultados. Método: O AG foi modelado para minimizar o tempo de finalização 
(makespan) utilizando operadores genéticos específicos e criados para a proposta, atuando em 
um cromossomo unidimensional (vetor) construído com referência no gráfico de Gantt de uma 
possível solução de escalonamento e, elementos como seleção por roleta, elitismo e migração. 
O algoritmo foi incorporado em um ambiente experimental online, um app web disponível em 
iproductionscheduling.com, com seleção de instância e parâmetros configuráveis pelo usuário. 
Utilizou-se linguagem Python para o desenvolvimento do núcleo da aplicação. Foram 
realizados testes com variações de instâncias de benchmark dos tipos abz, ft e la, com os 
valores ótimos referenciados em trabalho da literatura recente. Resultados: Os resultados 
foram promissores, uma vez que a implementação não utilizou hibridização do AG com outros 
algoritmos (tendência na literatura) e os valores encontrados circundaram os valores ótimos já 
publicados em outros trabalhos científicos. Os resultados das instâncias abz5-10x10 e la11-
20x5, foram detalhados com apresentação do gráfico com a evolução do makespan médio e 
melhor makespan em cada geração; diagrama de dispersão dos makespan da população 
inicial e da população final; mapa genético com a diversidade de cromossomos em cada 
geração e gráfico de Gantt com a melhor solução (melhor escalonamento) e, ainda, um resumo 
dos resultados da instância. Para a instância la11 obteve o valor ótimo, e registrou-se gap de 
até 5% para a abz5. Conclusão: Conclui-se que o algoritmo proposto no núcleo da aplicação 
do app web circunda os valores ótimos das instâncias avaliadas. O usuário pode executar 
diferentes configurações de parâmetros, repetir experimentações com os mesmos parâmetros 
e, o app web colabora por disponibilizar muitas instâncias de teste com diferentes graus de 
dificuldade, preenchendo uma lacuna para ambientes experimentais com algoritmo AG. 
Espera-se que a aplicação contribua para a curva de aprendizado do problema Job Shop. 
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APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CURSO "HEP-2 ACADÊMICO" PARA ALUNOS DA PUC 
GOIÁS E PARA LABORATÓRIOS CLÍNICOS NACIONAIS 
RAFAELLA OLIVEIRA CURTI, CLAYSON MOURA GOMES  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O exame para pesquisa de autoanticorpos em células HEp-2, que tem como 
nomenclatura Pesquisa de Autoanticorpos Anticélula (FAN), é padrão ouro no diagnóstico de 
doenças autoimunes. Observa-se que existem consensos sobre a padronização da pesquisa 
de autoanticorpos e a página online oficial para divulgação desses consensos. Além disso, no 
ano de 2016 foi criado o curso ¿HEp-2 Acadêmico¿ em uma plataforma online para 
disseminação e aprimoramento desse tema. Objetivo: Aplicar o curso HEp-2 Acadêmico para 
alunos de Medicina, Farmácia e Biomedicina que estejam cursando o semestre de imunologia 
básica e para laboratórios clínicos nacionais selecionados e avaliar qualitativamente o curso 
durante e após o período de aplicação. Método: O Programa HEp-2 Acadêmico é ministrado 
na plataforma Moodle, sendo um curso de ensino a distância (EAD), abordando uma visão 
clínica e laboratorial da pesquisa FAN em células HEp-2. O curso foi elaborado e atualizado 
com base nos Consensos Brasileiros. O curso foi disponibilizado para acadêmicos da área da 
Saúde PUC-Goiás durante os semestres 2017/2 e 2018/1, para estudantes de outras 
instituições e oferecido para outros profissionais de laboratórios nacionais. Os laboratórios 
clínicos brasileiros são convidados a participar do estudo pelo envio de convites virtuais, tendo 
como critério de inclusão a utilização da técnica de imunofluorescência indireta em células 
HEp-2. Resultados: Ao todo foram aplicados três cursos, com cinquenta e duas inscrições, 
destas, trinta (57,6%) participaram ativamente do curso e destes, vinte e quatro (80%) 
concluíram de maneira satisfatória, ganhando o certificado online. Ao final, os problemas 
observados foram referentes ao manejo do Moodle, dificuldades técnicas de execução e 
diminuição progressiva da interação entre os participantes e tutores. Houve consolidação do 
conteúdo, aprimoramento do aprendizado e menos vieses de confusão nos questionários; 
acrescentou-se um anexo com perguntas qualitativas sobre o curso como um meio de detectar 
falhas. Em relação aos laboratórios nacionais, espera-se um retorno. Por fim, o curso almeja 
ser indexado no site oficial do Consenso Brasileiro. Conclusão: A validação inicial do curso foi 
essencial para seu prosseguimento e agora este possui um funcionamento consolidado, com 
maior qualidade e progressivo aprimoramento. A sua aplicação deverá ser continuada a todas 
faculdades da área da saúde interessadas e para laboratórios nacionais selecionados através 
de um convite prévio. Observa-se também que o curso será projetado para o site oficial do 
Consenso. 
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APLICAÇÃO, LEVANTAMENTO DE DADOS E AVALIAÇÃO DO TEMA CÂNCER DE PELE 
ENTRE ALUNOS DO PRIMEIRO ANO DO CURSO DE MEDICINA DA PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 
LOUISE TAINÁ TELES TOBIAS, ANTONIO MARCIO TEODORO CORDEIRO SILVA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O câncer de pele é muito incidente nos países com média e alta irradiação solar. 
A aquisição do câncer de pele está ligada a fatores exógenos e genéticos. O uso de filtro solar 
dentro do tempo estipulado, roupas fechadas e adereços protetores (chapéus e óculos 
escuros) contribuem para a prevenção do câncer de pele, bem como evitar a exposição solar 
em horários de alta incidência de raios UV. Essas medidas são acessíveis e possuem 
resultados significativos, prevenindo em 80% dos casos. Objetivo: Avaliar o conhecimento 
sobre o câncer de pele, os hábitos preventivos e a fotoexposição entre os acadêmicos do 
primeiro ano do curso de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás. Método: Trata-se de um estudo transversal observacional. Os acadêmicos do primeiro 
ano do curso de Medicina foram convidados a participar da pesquisa, respondendo um 
questionário com perguntas sobre as características do aluno, seus hábitos preventivos e 
conhecimentos a respeito do câncer de pele. Os dados foram registrados em planilhas 
eletrônicas para a realização da estatística descritiva e inferencial. A pesquisa somente iniciou 
após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa da PUC Goiás e a coleta pós 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos 
participantes. Resultados: Um total de 99 acadêmicos participou da pesquisa, 69,7% eram do 
sexo feminino. A média das idades foi de 20,2 (+2,7) anos. As características mais comuns 
foram: cor de pele branca (66,7%), cabelos (62,6%) e olhos castanhos (86,9%). Sobre os 
hábitos de vida, 46,5% bronzeiam-se intencionalmente, 18,2% na frequência de uma vez por 
semana, 65,7% expõem-se ao sol das 10h às 15h, e nenhum aluno pratica bronzeamento 
artificial. Adicionalmente, 60,5% não fazem uso de protetor solar, 82,8% não utilizam outros 
meios de proteção. Dentre aqueles que se protegem, 37,4% só fazem isso nas férias de verão. 
Quanto ao conhecimento, o pior desempenho foi sobre metástase e prognóstico do câncer de 
pele. Conclusão: Poucas medidas preventivas são tomadas a fim de evitar a doença, apesar 
dos resultados indicarem o conhecimento dessas práticas como necessárias e importantes 
para essa finalidade. A falta de prevenção associada ao resultado da questão sobre 
prognóstico demonstra que os acadêmicos não consideram o câncer de pele perigoso. 
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APROVEITAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 
LUIZ FELIPE ORDONES ALMEIDA, MARTHA NASCIMENTO CASTRO, RODRIGO 

MARTINEZ CASTRO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Devido possuir disponibilidade por meio de um ciclo natural, acreditava-se que a 
água seria um recurso natural inesgotável, no entanto, o tempo necessário para se tornar tal 
recurso potável novamente é grande. O Brasil já sofre com escassez de água, mesmo estando 
localizado em um continente com grande volume hídrico de reservas. A constatação desses 
dados permite perceber a necessidade de se criar e utilizar novas tecnologias que ajudem a 
minimizar o uso de água potável e sua reutilização. Objetivo: Coletar água cinza que será 
tratada no sistema de tratamento criado e analisar experimentalmente a água cinza tratada 
pelo sistema de tratamento proposto a fim de comprovar a eficiência do mesmo. Método: O 
trabalho iniciou da construção de um protótipo, que foi elaborado baseado em tratamento 
misto, composto por processo de filtragem física e química e um tratamento anaeróbico 
adicional (biológico). Além disso, o sistema foi desenvolvido com cinco recipientes de vidro. 
Foram coletados 20 litros aproximadamente de água cinza que ficou ciclando no sistema de 
tratamento por 125 horas totais. Durante esse período foram reunidas sete amostras de água 
tratada, mais uma amostra testemunha que é a própria água cinza. As análises foram 
realizadas no laboratório de Engenharia Ambiental da PUC-GO. Resultados: Média de 
tratamento para o Ph foi de 7,73. A média de tratamento para turbidez foi 30,4NTU. A média de 
tratamento para nitrogênio total e fosforo total foi respectivamente: 0,165mg/L e 3,135mg/L. A 
média de tratamento para sólidos totais foi 752mg/L. A média de tratamento para oxigênio 
dissolvido foi 5,27mg/L. A média de tratamento para DBO E DQO respectivamente 27,5mg/L e 
207mg/L. Conclusão: De modo geral, com a análise dos resultados obtidos e a comparação 
com as normas e regulamentações existentes no Brasil , pode-se dizer que o protótipo criado 
foi eficiente no tratamento de água cinza. 
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APTIDÃO AERÓBIA DE INGRESSANTES E CONCLUINTES DO CURSO DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA DA PUC GOIÁS 

LAÍS ALVES FERREIRA, ADEMIR SCHMIDT  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Está bem estabelecida a relação entre a capacidade aeróbia e o risco para a 
saúde, sendo que melhores níveis de aptidão aeróbia reduzem o risco coronariano, uma vez 
que estes fatores são inversamente proporcionais. Desta forma, a melhora na capacidade 
aeróbia pode reduzir o risco de doenças crônicas não transmissíveis, sendo fundamental à 
manutenção da saúde dos acadêmicos de educação física. Objetivo: Estimar o nível de 
aptidão aeróbia de ingressantes e concluintes do curso de educação física da PUC-
Goiás. Método: Estudo descritivo transversal aprovado pelo CEP PUC-Goiás (parecer 
1.682.756). A amostra foi composta por 91 universitários de ambos os sexos (35 ingressantes 
e 56 concluintes) do curso de educação física da PUC-Goiás, sendo a coleta de dados 
realizada nos semestres 2017-2 e 2018-1 após treinamento para a padronização dos 
procedimentos e das técnicas. Critérios de inclusão: assinatura do TCLE, idade ¿18 anos e 
estar regularmente matriculado no 1º ou 8º período do curso de Educação Física da PUC-
Goiás. Exclusão: voluntários com lesão musculoesquelética, problemas cardíacos ou 
contraindicação para realização de teste de esforço. A aptidão aeróbia foi estimada através do 
teste submáximo de esteira, de acordo com o protocolo de Machado (2012). Resultados: A 
aptidão aeróbia do sexo masculino foi majoritariamente classificada como ¿excelente¿ (57,7% 
dos ingressantes e 40,0% dos concluintes). No sexo feminino, 88,9% das ingressantes e 95,2% 
das concluintes apresentaram aptidão aeróbia considerada ¿excelente¿, por outro lado, 11,1% 
das ingressantes e 4,8% das concluintes não conseguiram completar o teste. Na comparação 
entre os sexos feminino e masculino, evidencia-se um resultado positivo para o grupo feminino, 
com 93,3% das avaliadas classificadas com aptidão aeróbia na categoria ¿excelente¿, contra 
47,5% dos homens nesta mesma categoria. Apesar de os acadêmicos do sexo masculino 
terem apresentado classificação nas categorias ¿fraca¿ e ¿regular¿, todos conseguiram 
completar o teste. Conclusão: Na amostra avaliada os universitários apresentaram, na sua 
maioria, boa aptidão aeróbia, com níveis mais elevados registrados para o sexo feminino. 
Enfatiza-se a necessidade de os futuros profissionais da área da saúde manterem adequados 
níveis de aptidão aeróbia, sendo necessários estudos longitudinais para melhor 
acompanhamento desta variável. 
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AS IDADES DA VIDA E A AFETIVIDADE NA PERSPECTIVA SÓCIO-HISTÓRICA: AS 
PRODUÇÕES ACADÊMICAS STRICTO SENSU DO ESTADO DO PARANÁ (2010 A 2012) 

ANTONIO RIBEIRO GUGEL, SONIA MARGARIDA GOMES SOUSA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O presente trabalho orienta-se pela perspectiva sócio-histórica e pelo materialismo 
histórico dialético. Caracteriza-se como uma pesquisa de cunho bibliográfico e buscou 
explicitar a apropriação das obras de Vigotski no que diz respeito às idades da vida e à 
afetividade nos programas de pós-graduação stricto sensu do Estado do Paraná. Foi 
demonstrada pouca predominância da utilização dos conceitos vigotskianos como norteadores 
das pós-graduações. Objetivo: Levantar as produções científicas da perspectiva da Psicologia 
Sócio-Histórica dos Programas de Pós-Graduação Scricto Sensu no Estado do Paraná, que 
tratam das categorias das idades da vida: infância, adolescência, juventude, idade adulta, 
velhice e da categoria ¿afetividade¿. Método: O trabalho oferecerá uma análise das produções 
Stricto Sensu alicerçadas em Vigotski. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, portanto partirá 
da leitura das publicações para a compreensão de como os conceitos de VIgotski estão sendo 
empregados nas produções stricto sensu do estado do Paraná. A pesquisa bibliográfica tem a 
vantagem de oferecer um grande volume de informações já firmadas (GIL, 2008). Em uma 
abordagem sócio-histórica da psicologia humana, onde o indivíduo é compreendido como um 
ser em relação com seu contexto histórico e social, nunca acabado. Que traz a dialética 
marxista como base para o desenvolvimento humano, firmando como base do 
desenvolvimento do homem em dificuldades perante o mundo e a forma como eles as 
supera. Resultados: Em um primeiro momento durante a pesquisa exploratória, foram 
utilizados os sites BDTD e a biblioteca de teses e dissertações da Universidade Estadual de 
Maringá. Das seguintes universidades: UFPR, UTP, UEL e UEM, apenas na UEM foram 
encontradas dissertações válidas para a presente análise. Do total de 24 dissertações 
encontradas em um primeiro momento, cinco passaram pelos critérios de inclusão que são: a) 
Ter Vigtski como principal autor, não apenas citado; b) Apresentar as idades da vida ou a 
afetividade de maneira implícita ou explicita na sua argumentação; c) Ser orientado pela 
psicologia sócio-histórica; d) Utilizar conceitos vigotskianos. Destes, houve predominância da 
categoria infância sobre as outras localizadas. Conclusão: Este trabalho analisou as 
dissertações em psicologia sócio-histórica do Estado do Paraná. Demonstrou-se assim, a partir 
da análise bibliográfica uma predominância da categoria infância, principalmente devido ao 
foco escolar que grande parte das dissertações apresentaram. As categorias velhice, 
afetividade e adolescência apareceram, porém mais tímidas. 
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AS INFLUÊNCIAS DA FORMAÇÃO ACADÊMICA DE ATTILIO CORRÊA LIMA NA ESCOLA 
NACIONAL DE BELAS ARTES (ENBA) NOS PLANOS DE GOIÂNIA. 

LETICIA MARINS DUTRA, ANAMARIA DINIZ BATISTA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Attilio Corrêa Lima nasceu em Roma no dia 8 de abril de 1901. Em 1906, Attilio C. 
Lima começou seus estudos no Colégio Paula Freitas no Rio de Janeiro, ano em que sua 
família retornou ao Brasil. Em 1919, matriculou-se como aluno livre na Escola Nacional de 
Belas Artes, cursando várias disciplinas e modalidades artísticas. Em 1922 concluiu o Curso 
Geral da Enba, e logo após, em 1923, iniciou o Curso Especial de Arquitetura, formando, em 
1926, recebendo o titulo de engenheiro-arquiteto. Objetivo: Entender a trajetória do arquiteto e 
urbanista Attilio Corrêa Lima, compreender quais foram suas influências através de sua 
formação da Escola Nacional de Belas Artes e como elas traduziram-se em seus projetos, sua 
importância na época e gerações posteriores. Método: Através de encontros e reuniões com a 
turma participante do projeto Goiânia de Attilio Corrêa Lima: A cidade idealizada e não 
materializada, foram realizadas inúmeras discussões sobre o plano de Goiânia, com aulas 
teóricas e expositivas da orientadora, deixando evidente cada vez mais a importância do 
arquiteto para toda uma sociedade. Os apoios para discussões e levantamento de questões 
foram os materiais fornecidos pela orientadora como objeto de estudo para análises gerais e 
específicas das pesquisas, como o livro ¿Como Nasceu Goiânia¿, de Ofélia Sócrates do 
Nascimento Monteiro, ¿O Itinerário Pioneiro do Urbanista Attilio Corrêa Lima¿ de Anamaria 
Diniz, além de mapas, imagens e documentações fornecidos pela 
orientadora. Resultados: Estudou-se o histórico da ENBA, as disciplinas, professores e 
trabalhos cursados por Attilio no Curso Geral e Especial de Arquitetura. Seus projetos em 
Goiânia foram mostrados através de imagens e descrições e compreendeu-se a influência da 
formação de Attilio na Escola Nacional de Belas Artes em suas obras. Conclusão: Concluiu-se 
que Attilio foi da geração de ruptura entre os ensinamentos dos cânones clássicos e os 
preceitos do modernismo. Apesar de sua formação na Escola Nacional de Belas Artes (ENBA) 
ter sido totalmente voltada ao estilo clássico, Attilio não se limitou a utilizar apenas um estilo 
em suas criações, pois foi um grande desbravador, se especializando e se adequando à novas 
descobertas e tecnologias, incluindo utilizar novos estilos ou mais de um em uma única obra. 

Palavras-chave: Attilio Correa Lima, Escola Nacional de Belas Artes (NBA), Planos de Goiânia 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 825 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

AS MULHERES DA POLITICA INTERNACIONAL Á LUZ DO PERFIL DAS PERSONAGENS 
DE "VOLVER" 

BEATRIZ CESÁRIO CORRÊA ANANIAS, MARIA JOSE PEREIRA ROCHA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Procuram-se várias mulheres que já fizeram política e serviram de inspiração para 
que a luta pelos direitos das mulheres continuasse até os dias de hoje. Não somente as 
conquistas de direitos, mas também a visibilidade de um poder igualitário existente entre 
homens e mulheres, onde ambos podem e tem total capacidade de exercer políticas de poder, 
assim também como os homens podem transgredir da política para os afazeres domésticos e 
para a família, e sucessivamente de uma maneira harmoniosa. Objetivo: Examinar as ações e 
realizações feitas por figuras femininas na política internacional e refletir sobre a visão da teoria 
realista criticada pela teoria feminista das Relações Internacionais. Método: Esta pesquisa teve 
como procedimento metodológico um tratamento dissertativo com a intenção de fazer uma 
análise das personagens do filme ¿Volver¿ de Almodóvar em uma articulação com as ideias 
feministas no contexto das relações internacionais. Foram realizadas pesquisa bibliográfica 
através de livros, textos, artigos, vídeos, notícias que estejam relacionados à temática em 
discussão, participação em eventos, realização de fichamentos bibliográficos, análises de 
outros filmes do Almodóvar e encontros semanais com o grupo de estudo, além da realização 
de debates sobre a temática da narrativa transgressora do masculino e do 
feminino. Resultados: De acordo com uma reportagem no site Politize, realizada por Bruno 
Carazza dos Santos, no ano de 2009 é criada no Brasil a regra de que 30% das candidaturas 
em eleições legislativas (para vereadores, deputados e senadores) devem ser de mulheres, 
segunda a fonte do Tribunal Superior Eleitoral (TSE, 2017) para cada sete vereadores homens, 
temos somente uma vereadora mulher e todos os partidos dedicam menos recursos para 
candidatas. Esses dados nos mostram como ainda há uma desigualdade entre homens e 
mulheres na política nacional, sendo assim, precisamos refletir sobre o envolvimento da mulher 
para além do campo doméstico e visibilizar a possibilidade de outros espaços de participação 
na atualidade, como na política. Conclusão: Em vista dos argumentos apresentados, sobre as 
teorias feministas existentes, sendo elas pós-positivistas, sobre o patriarcalismo e o 
¿pensamento maternal¿ ou a ¿política do desvelo¿, percebe-se que a mulher é ensinada pela 
sociedade a permanecer no âmbito privado das relações sociais enquanto o homem é 
estimulado a trabalhar no âmbito público, consequentemente trazendo certa inferioridade ao 
gênero feminino que deixará de vivenciar relações sociais, políticas e econômicas. 

Palavras-chave: Mulheres, Política Internacional, Feminismo 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 826 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

AS RELÍQUIAS DO INFANTE SANTO: O DIÁRIO DE NICOLAU LANKMAN DE 
VALKENSTEIN 

TAIS NATHANNY PEREIRA DA SILVA, RENATA CRISTINA DE S N PEREIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: De 1385 a 1415 o pequeno reino de Portugal sente necessidade de expandir-se. 
A decisão de ir a Tânger é tomada após uma consulta aos grandes fidalgos na Corte de Évora 
de 1436. Este contava com apoio total de seus irmãos, Dom Henrique e Dom Fernando. Dom 
Fernando, o Infante filho de Dom João I, se tornou um mártir para os portugueses desde o 
século XV, após ter lutado contra os mouros durante a fracassada conquista de Tânger (1437) 
e de uma movimentação da Dinastia de Avis em promover seu mártir Objetivo: Analisar, 
através das fontes, a construção discursiva sobre o martírio do Infante Santo e os rituais 
¿propagandísticos e memorialísticos¿ vitais para afirmação e legitimação do poder da Dinastia 
de Avis em assegurar a sucessão ao trono da linhagem de Dom João I. Método: Foram 
realizadas as leituras e discussões das fontes, especialmente da Crônica do Infante Santo, da 
Crónica da tomada de Ceuta e do Diário de Nicolau Lankman de Valkenstein, além dos 
fichamentos e análizes do vasto referencial teórico e de artigos que de alguma forma 
contribuíram para estruturação da pesquisa. Resultados: Ao findar da pesquisa, podemos 
dizer que afirmação do poder real e o objetivo de uma forte política centralista e centralizadora 
têm de se impor em ato, mas também em representação. Assim aconteceu em Portugal a partir 
da dinastia de Avis. Sendo assim, o martírio o Infante Santo entra justamente nesse processo 
propagandístico da dinastia com o objetivo de se legitimar, uma vez que, ela não tem um 
passado glorioso. Assim como Dom João I é aclamado como rei, mesmo sendo ilegítimo, Dom 
Fernando é visto como um Santo no imaginário popular, mesmo não sendo reconhecido pela 
igreja. Conclusão: A santidade de D. Fernando destaca-se pela uniformidade das suas 
características: quase tudo nela aponta para a exaltação do martírio ao serviço da Fé e para a 
inserção do Infante numa estirpe de reis e príncipes que faziam dessa tarefa o principal 
objetivo das suas vidas pessoais e públicas. Nele, a promoção da memória como mártir e 
santo, buscam fazer da vingança da sua morte e da recuperação do seu corpo um forte 
argumento ideológico de uma política orientada para a conquista. 
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ASSÉDIO MORAL E IDEAÇÃO SUICIDA EM PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE 
LAYS FERNANDA DE PAULA RESENDE, MARINA DE MORAES E PRADO MORABI  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O assédio moral é um comportamento que gera risco à saúde e segurança do 
trabalhador. Esta violência pode envolver práticas discriminatórias ou ações que violam os 
direitos e a dignidade humana, além disso, é considerado um fator que contribui para o 
adoecer psíquico no ambiente de trabalho ao comprometer a saúde mental dos profissionais e 
desencadear demandas de dor, sofrimento e angústia. Objetivo: Investigar a correlação entre 
assédio moral e ideação suicida em trabalhadores de instituições de saúde de 
Goiás. Método: A amostra foi composta por 400 profissionais vinculados a Unidades de Saúde 
Pública de Goiânia. Os participantes foram selecionados de forma intencional, sendo critérios 
de inclusão: ser trabalhador empregado formal há mais de um ano, ser contactado pelo 
CEREST (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) e assinar o Termo de 
Consentimento Livre Esclarecido. Foi aplicado a Escala de Assédio Moral no Trabalho e de 
desesperança de Beck. Os dados foram analisados pelo programa estatístico SPSS-
18. Resultados: Em análise da relação existente entre assédio moral e desesperança, as 
correlações encontradas não foram estatisticamente significativas no que se refere às 
formulações das hipóteses iniciais. Assim destaca-se que muitos trabalhadores ainda não 
conseguem delimitar as características dessa prática ou mesmo associar tal violência em seu 
contexto laboral. Os níveis de desesperança indicaram indecisão quanto ao futuro, visão 
pessimista do mundo, pensamentos de derrota e fracasso. Os achados também destacaram a 
ocorrência de assédio moral em um nível horizontal, do subordinado para 
subordinado. Conclusão: Conclui-se que o assédio moral está presente nas relações laborais 
dos profissionais das instituições de saúde e para tanto contribui com a violência no trabalho, o 
que coopera para um ambiente nocivo, disfuncional e fragilizado emocionalmente. Ponderam-
se intervenções que envolvem tomadas de decisões dentro das organizações a fim de 
possibilitar a prevenção e promoção de saúde. 
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ASSOCIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL ENTRE IDOSOS ATIVOS E SEDENTÁRIOS 
RAYSSA MARTINS DE OLIVEIRA, PRISCILA VALVERDE DE O VITORINO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O envelhecimento é um processo dinâmico, progressivo e irreversível que 
promove mudanças significativas na composição corporal como: redução da massa magra, da 
massa óssea, da altura, da água corporal e aumento da massa de gordura. Tais mudanças 
podem contribuir negativamente com o surgimento de diversas doenças. A atividade física é 
fundamental no idoso, pois minimiza os impactos do envelhecimento, retardando as alterações 
fisiológicas e prevenindo diversas doenças. Objetivo: Comparar as medidas de composição 
corporal entre idosos sedentários e ativos; descrever as medidas de composição corporal e 
identificar a prevalência de idosos ativos. Método: Estudo transversal, coleta de dados 
realizada em três instituições de atendimento a idosos de Goiânia, Goiás. Foram coletados: 
sexo; idade; renda familiar e escolaridade. O questionário de avaliação da atividade física (AF) 
identificou a frequência e duração de AF e classificou em ativos (¿ 150 min/semana) e 
sedentários (< 150 min/semana), consideradas as atividades moderadas e vigorosas. O estado 
nutricional foi classificado segundo o IMC em baixo peso (¿ 22 kg/m2); adequado ou eutrófico 
(> 22 e < 27 kg/m2) e sobrepeso (¿27 kg/m2) também de acordo com as dobras cutânea 
tricipital (DCT) e subescapular (DCSE); as circunferências braquial (CB), muscular do braço 
(CMB), da cintura (CC) e da panturrilha (CP). O projeto foi aprovado pelo 
CEP. Resultados: Foram avaliados 143 idosos, mediana de idade de 69 (IQ: 65-75) anos, 
89,5% do sexo feminino. Segundo o IMC, 7,7% (n=11) estavam com baixo peso, 47,5% (n=68) 
eram eutróficos e 44,8% (n=64) acima do peso. A circunferência da cintura teve média de 
90,7±10,4cm, 81,7% (n=107) apresentaram risco aumentado para doenças cardiovasculares. 
Foram considerados obesos 65 idosos considerando a dobra cutânea tricipital e 22 segundo a 
dobra cutânea subescapular. A maioria dos participantes estava com a CB, CMB e 
circunferência da panturrilha em valores considerados adequados. A frequência de idosos 
ativos foi de 103 (72,0%). Não houve diferença entre sedentários e ativos quanto à composição 
corporal. Conclusão: Neste estudo não foi identificada diferença da composição corporal entre 
idosos ativos e sedentários. Foram encontrados muitos idosos ativos, com excesso de peso, 
com a circunferência da cintura aumentada e com a dobra tricipital acima dos valores de 
normalidade. 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE A VIA DE PARTO, PREMATURIDADE, PESO AO NASCER, 
ESCORE DE APGAR E IDADE MATERNA DE RECÉM-NASCIDOS EM HOSPITAL DE 

ATENÇÃO TERCIÁRIA EM GOIÂNIA, GOIÁS, BRASIL 
MARCCUS ANTONIO TOLENTINO DE JESUS, CRISTIANE SIMOES BENTO DE SOUZA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Atualmente, os dez países com maiores taxas de mortalidade neonatal são 
responsáveis por 60% dos nascidos prematuros no mundo, estando entre eles, o Brasil. 
Mesmo com diversos estudos que tracem os fatores de risco para a prematuridade, poucos 
trabalhos na literatura estudam a associação entre a via de parto e a prematuridade, o peso ao 
nascer, escore de Apgar e a idade materna. Este trabalho visa a averiguação da relação entre 
estas variáveis e a via de parto em população atendida em Goiânia. Objetivo: Verificar se há 
relação entre via de parto, prematuridade, peso ao nascer, escore de Apgar e idade materna a 
partir de uma amostra por coleta de dados de prontuários de nascidos vivos no HMI-GO entre 
31 de agosto de 2012 a 31 de dezembro de 2015. Método: Trata-se de um estudo descritivo 
transversal comparando as vias de parto quanto a sua associação às variáveis prematuridade, 
peso ao nascer e idade materna, baseado em análises de prontuários de nascidos vivos no 
Hospital Materno Infantil de Goiânia, centro de referência para gestantes de alto risco. Estão 
sendo excluídos do projeto todo recém-nascido com dados necessários à pesquisa 
insuficientes no prontuário médico. Essa pesquisa, após aplicar todos os critérios de exclusão, 
segue com amostragem de 198 nascidos vivos entre agosto de 2012 e outubro de 2013 e 313 
nascidos vivos entre janeiro e dezembro de 2015. As análises estatísticas para verificar se há 
associação das variáveis foram feitas utilizando o programa Epi-info. Resultados: Nesta 
casuística, foram avaliados apenas registros de crianças nascidas pré-termo, visando 
estabelecer relação entre a idade materna e a via de parto na prematuridade gerando baixo 
peso ao nascer e baixo escore de Apgar. Os resultados indicaram que a via de parto cesárea 
foi predominante no nascimento de RNPT em mulheres de todas as idades estudadas. A 
variável peso já apresentou maiores índices de RNPT nascidos com baixo peso na amostra de 
mulheres que evoluíram com partos normais. Dados quanto ao escore de Apgar demonstraram 
menores índices em RNPT nascidos por via cesárea em mulheres com idade inferior a 16 anos 
e RNPT nascidos por parto normal de mulheres com idade superior a 35 anos. Conclusão: Os 
principais achados até o momento dizem respeito a possível relação entre a via de parto 
cesárea com menores idades gestacionais e baixo peso ao nascer em RNs prematuros 
nascidos por parto normal. Houve variação na análise dos índices de Apgar, demonstrando 
menores índices em nascidos por parto cesáreo de mulheres com idade inferior à 16 anos e 
por parto normal em mulheres acima de 35 anos, requerindo a manutenção de estudos para 
comprovação científica. 
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ATIVIDADE FÍSICA, USO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS E FATORES ASSOCIADOS 
EM GRADUANDOS DE NUTRIÇÃO 

LUIZA VIEIRA SALES, CAMILA KELLEN DE SOUZA CARDOSO, GEOVANNA GOMES 
FREIRES, ALINE ALVES BRASILEIRO, LINA MONTEIRO DE CASTRO LOBO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A atividade física (AF) é considerada como qualquer trabalho muscular que resulta 
em maior gasto energético corporal, enquanto o exercício físico (EF) é uma atividade física 
planejada, voluntária e periódica. Logo, a PRAF é suficiente para resultar em melhora das 
funções cardíaca, respiratória, circulatória, muscular e óssea, bem como na redução do risco 
de doenças emocionais. Em adição, a PRAF tem sido acompanhada com aumento do uso de 
suplementos nutricionais. Objetivo: Avaliar a prática de atividade física, o uso de suplementos 
nutricionais, bem como os fatores associados em graduandos de nutrição. Método: trata-se de 
um transversal analíticocom alunos do primeiro ano do curso de nutrição, da Escola de 
Ciências Sociais e da Saúde (ECISS), da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC 
Goiás). A coleta de dados, essa foi realizada no Laboratório de Habilidades ou Infonutri da 
PUC Goiás por alunos previamente capacitados, sendo empregado um formulário pré-
codificado com informações sociodemográficas, estilo de vida e antropométricas. Na análise 
bivariada foram utilizados os testes Qui-quadrado de Pearson ou Exato de Fisher para 
comparação de proporções. Foi considerado significância estatística p<0,05. Resultados: Dos 
43 alunos avaliados, 88,4% (n=38) eram do sexo feminino, com média de idade de 20,2±4,3 
anos. Foi observado uma tendência de associação entre PRAF e classe econômica A-B 
(p=0,05). Houve associação entre prática de atividade física e o não consumo excessivo de 
bebidas alcoólicas (p=0,027). Segundo os resultados apresentados, 93,7% (n=15) dos 
entrevistados que consumiam suplementos nutricionais, faziam com indicação de profissionais 
nutricionista, médico ou educador físico e 81,2% (n=13) usam suplementos mais que 5 vezes 
por semana. De acordo com os resultados encontrados, 27,9% (n=12) da amostra apresentou 
sobrepeso/obesidade e 90,7% (n=39) tinha circunferência da cintura adequada. Observou-se 
associação entre estado nutricional eutrófic Conclusão: Diante do estudo, foi identificada 
associação entre a prática regular de atividade física e o consumo de suplementos, porém 
houve um considerável nível de sedentarismo além do consumo de suplementos feito sem o 
devido acompanhamento. O consumo de suplementos nutricionais pode ser vantajoso ou não 
para a saúde, por isso deve ser feito com a prescrição do profissional qualificado para tal, como 
o nutricionista ou médico. 
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ATLAS DE CITOPATOLOGIA: CITOLOGIA NORMAL, PROCESSOS INFLAMATÓRIOS E 
SEUS ASPECTOS MORFOLÓGICOS DO TRATO GENITAL FEMININO 

MACKSON JARDEL SILVA SANTOS, ANDREA ALVES RIBEIRO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A citologia das lesões inflamatórias tem uma grande importância em seus 
reconhecimentos, pois permite a avaliação da intensidade da reação inflamatória, acompanha 
a evolução e alguns casos determina a origem do agente responsável pelo processo. O atlas é 
um material de grande importância na área científica, essa relevância se fundamenta pelo fato 
de que os acadêmicos tenham um material de apoio para identificação de determinados 
agentes ou alterações celulares que são vistos microscopicamente. Objetivo: Desenvolver um 
atlas de Citopatologia com os processos inflamatórios e seus aspectos fisiológicos encontradas 
na análise do exame citopatológico do Trato genital Feminino no intuito oferecer uma 
ferramenta de consulta para acadêmicos e profissionais da área da saúde. Método: A partir do 
banco de dados já obtido de um projeto existente, as lâminas foram separadas e categorizadas 
que ilustram a adequabilidade da amostra (satisfatória, parcialmente obscurecida e 
insatisfatória), os resultados possíveis dos laudos cervicais foram: Acantose, hiperqueratose, 
paraqueratose, metaplasia escamosa, reparo e inflamação. Os equipamentos utilizados para a 
elaboração do Atlas digital foram: Computador; Microscópio Óptico Zeiss Primo Star e Câmera 
Canon Power Shot G10 (14,7 megapixels). Posteriormente as imagens foram editadas e 
incluídas legendas explicativas. Resultados: As lâminas foram separadas de acordo com os 
critérios citomorfológicos do sistema de Bethesda, dos seguintes resultados: Acantose, 
hiperqueratose, paraqueratose, metaplasia escamosa, reparo e inflamação. Assim, o analista 
terá mais facilidade e compreensão da amostra avaliada. Conclusão: Durante o processo de 
produção do atlas, pode-se constatar a subjetividade do método. Na área de Citopatologia, 
existe dificuldades na compreensão das estruturas quando se apresentam normais ou 
alteradas, com o suporte do atlas espera-se um material de apoio chegar em um respectivo 
diagnostico preciso e fidedigno. 
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ATRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM FRENTE A INFECÇÕES RELACIONADAS À 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE (IRAS) 

VITÓRIA CORREIA MARTINS, PEDRO ANTONIO CHAGAS CACERES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O uso exorbitante de antibióticos resultam em um número crescente de bactérias 
que desenvolvem uma potente resistência aos antimicrobianos, elas se modificam 
geneticamente, que pode acontecer por intermediário de mutações cromossômicas, 
transferência de plasmídeos entre bactérias e por elementos de transposição, tornando-as 
superbactérias. Objetivo: Analisar as evidências científicas disponíveis na literatura, afim, de 
descrever características dos possíveis fatores que se relacionam às superbactérias tendo 
como destaque o uso excessivo de antimicrobianos nos hospitais e a não adoção das 
precauções corretas e necessárias. Método: Tratou-se de um estudo do tipo bibliográfico, 
descritivo-exploratório, com análise integrativa e qualitativa. Essa metodologia baseia-se na 
síntese de resultados variados de diversas pesquisas do mesmo tema, trazendo à tona as 
evidências científicas disponíveis sobre determinado assunto. O estudo foi realizado norteando 
casos de surtos por superbactérias, principalmente ocorridas em hospitais, os métodos 
utilizados pelas bactérias para adquirir sua resistência, uso indiscriminado de antibióticos e os 
meios de transmissão das superbactérias. Resultados: Esse estudo contou com uma amostra 
de 07 artigos secundários dos quais foram caracterizados levando em consideração o ano 
publicado, título, autores e o tipo de estudo. Os estudos foram publicados nos anos de 2007, 
2012, 2008, 2014, 2017, 2004, 2015, todos em português. Os artigos abrangem revisões não 
sistemáticas, sistemáticas e guias. Com relação ao local de realização dos estudos encontrou-
se que foram realizados no Brasil. A população abordada pelos pesquisadores foram 
profissionais da saúde, trabalhadores da agropecuária e população idosa. Conclusão: A 
perspectiva geral observada neste relatório foi à periculosidade da resistência bacteriana 
ameaçando a continuidade da vida humana no planeta terra. Os antibióticos que surgem não 
suprem a velocidade com que as bactérias desenvolvem resistência no meio comunitário e 
hospitalar, este fenômeno da resistência bacteriana não é um problema individual, mas coletivo 
e mundial. As medidas para evitar a evolução da bactéria assim como os surtos que elas 
propiciam devem ser adotadas rigorosamente. 
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ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DA 
PESSOA PORTADORA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA EM HEMODIÁLISE 

JOYCE TAWANE PEREIRA DA SILVA, MARIA MADALENA DEL DUQUI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A Insuficiência Renal Crônica é um dos quadros que acomete a grande população 
estando relacionada com a diminuição da taxa de filtração dos rins levando a perda de suas 
funções. Os pacientes renais crônicos dependem para viver de diálises periódicas e 
sucessivas, tendo como elemento principal durante seu tratamento, o trabalho do enfermeiro. 
Este deve oferecer uma assistência adequada e segura, possibilitando detectar e alertar sobre 
qualquer intercorrência (SAKATA; NUNES, 2014). Objetivo: Identificar as intervenções de 
enfermagem na prescrição, no uso e na administração de medicamentos aos pacientes 
hemodialisados. Identificar as intervenções de enfermagem na cirurgia segura aos pacientes 
hemodialisados. Método: 4.1 Tipo de estudo: trata-se de um estudo descritivo de revisão 
integrativa. 4.2 Local de estudo: o estudo foi desenvolvido no programa de Iniciação Científica 
da PUC-GO, do curso de enfermagem. 4.3 Participantes: artigos publicados acerca do tema 
nas bases de dados LILACS, Scielo e BDENF, no período de 2008 a 2017. 4.4 Coleta de 
dados: Os dados foram coletados por meio de um instrumento elaborado com vistas as 
exigências previstas nos protocolos de segurança do paciente (ANVISA, 2011). 4.5 Análise dos 
dados: os dados foram analisados de forma descritiva e discutidos entre 
eles. Resultados: Foram identificados na base de dados LILACS 242 artigos com os 
descritores ¿hemodiálise AND enfermagem¿; que, quando inserido o descritor ¿segurança do 
paciente¿ somente cinco artigos surgiram e com o descritor ¿administração de medicamentos¿ 
foram oito artigos. Na base de dados Scielo foram identificados 33 artigos com o descritor 
¿hemodiálise¿. Acrescido o descritor ¿medicamento¿ foram identificados 10 artigos. Na base 
de dados BDENF foram identificados com os descritores ¿hemodiálise AND enfermagem¿ 164 
artigos. Com os descritores ¿hemodiálise AND medicamentos¿ foram identificados oito artigos, 
quando acrescido ¿segurança do paciente¿ somente um se apresenta. Conclusão: O estudo 
possibilitou mostrar que há necessidade de se pensar e elaborar estratégias eficazes para 
implementar as metas internacionais de segurança do paciente no que diz respeito a 
administração de medicamento tanto pela equipe de enfermagem como para o paciente e 
familiares. Nada foi encontrado sobre cirurgia segura a pacientes hemodialisados. Fato que 
indica uma lacuna importante para futuros trabalhos. 
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AUTOMAÇÃO DO MINI SLUMP TEST 
GABRIEL CARLOS BORGES, IZELMAN OLIVEIRA DA SILVA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O método desenvolvido por Kantro (1980) é composto por um molde em formato 
tronco cônico em acrílico e uma placa de vidro. Conhecido como "mini slump test", compara a 
trabalhabilidade e consistência da pasta de cimento através da área de espalhamento. A 
execução do ensaio atualmente é realizada de forma manual, sendo a possibilidade de erros 
no ensaio ser alta, pois as dimensões do cone são muito pequenas, o que faz o ensaio 
sensível a deslocamentos horizontais e verticais. Objetivo: Este projeto tem como objetivo, a 
automação do ¿mini-slump test¿ para que o ensaio tenha segurança e reprodutibilidade. Além 
de tornar possível verificar a relevância das condições da temperatura e umidade na 
trabalhabilidade e consistência da pasta de cimento. Método: Desenvolveu-se um aparelho 
que é composto por duas chapas de aço com as dimensões de 40 cm x 40 cm, onde, uma 
delas é a base e a outra, o travamento superior. A ligação entre as duas chapas é realizada por 
quatro hastes metálicas de aproximadamente 2 cm de diâmetro. As hastes são soldadas à 
base, e a parte superior é travada por um sistema de roscas para facilitar a 
montagem/desmontagem em caso de ajuste ou manutenção do equipamento. O seu interior é 
fechado em uma caixa de acrílico com placas de 1 cm de espessura, com uma porta com 
aberturas e luvas para o operador trabalhar e não haver mudanças no estado da atmosfera 
controlada do interior do equipamento. Para resfriamento interno são utilizadas placas de 
Peltier e chapas de alumínio. Resultados: O aparelho desenvolvido para a realização do 
ensaio de determinação do abatimento da pasta de cimento é capaz de executar o ensaio de 
maneira automática, com o acionamento simples de botões. O levantamento do tronco de cone 
ocorre com uma velocidade constante e igual a 15 cm/s, simulando a velocidade de 
levantamento do ensaio manual. Entretanto, diferentemente do ensaio manual, este ocorre sem 
deslocamentos no plano ortogonal à normal da placa milimetrada de medição do 
espalhamento, a velocidade e temperatura constantes, independente do operador do 
equipamento e do local onde se realiza os ensaios. Conclusão: Com o controle de 
temperatura, da umidade e do levantamento do tronco de cone, com o uso do equipamento, o 
pesquisador será capaz de verificar a influência de diferentes fatores no abatimento da pasta 
de cimento Portland. As adaptações realizadas no método de ensaio existente tornaram o mini-
slump test um ensaio mais confiável, com menor interferência do operador e do ambiente. 
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AVALIAÇÃO AMBIENTAL DA QUALIDADE DA ÁGUA NA REGIÃO DE FIRMINÓPOLIS 
ÉRIC ALVES FERREIRA, ADELIA MARIA LIMA DA SILVA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: As análises de água são comumente necessárias na pesquisa em aquicultura 
para determinar a qualidade da água em regiões agrícolas, onde a água é utilizada para 
consumo animal, irrigação de plantações e às vezes para consumo humano (Esteves, 1998). 
No brasil a Portaria MS 518/2004 juntamente com a Resolução CONAMA 357/2005, determina 
as ordens e instruções no que se refere a IQA de rios e mananciais (Ana, 
2017). Objetivo: Tendo em vista a grande cultura agrícola da região e a atividade industrial de 
uma fábrica de baterias situada na região de Firminópolis-GO. O objetivo desse trabalho é 
avaliar os índices de metais e parâmetros físico-químicos na água da região. Método: A coleta 
das amostras de água foi realizada de forma superficial. A temperatura da água é determinada 
in situ através de um termômetro digital. A determinação da turbidez é pelo método 
nefelométrico. A determinação do oxigênio dissolvido é utilizando o oxímetro. A determinação 
da condutividade elétrica é realizada pelo método condutimétrico. O potencial hidrogeniônico 
(pH) é determinado pelo método potenciométrico. O método titulometrico é um dos mais 
utilizado para determinação de dureza da água. Seu principio se baseia na reação do EDTA 
que formam complexos solúveis quelatos com determinados cátions 
metálicos. Resultados: Os resultados físico-químicos obtidos no período de estiagem na 
sequência de Temperatura (°C), pH, Oxigênio dissolvido (mg/L), turbidez (NTU) e 
condutividade foram: P1- 22,1; 7,00; 6,62; 1,24; 43,8. P2- 22,5; 7,13; 1,12; 11,02; 25,2. . P3- 
23,6; 6,98; 8,02; 26,60; 18,9. P4- 22,2; 6,67; 7,80; 8,12; 63,3. P5- 23,5; 6,71; 4,10; 13,72; 87,1. 
P6- 23,1; pH 6,70; 7,26; 8,40; 65,1. Os resultados físico-químicos obtidos no período de chuva 
na mesma sequência foram: P1- 21,5; 7,25; 4,10; 26,7; 57,6. P2- 21,4; 6,96; 5,36; 26,7; 30,9. . 
P3- 20,9; 6,78; 5,34; 15,50; 26,9. P4- 21,6; 6,84; 6,78; 26,8; 54,9. P5- 21,5; 6,97; 6,98; 54,6; 
60,0. P6- 21,6; 6,88; 6,74; 24,3; 63,2. Conclusão: Foram avaliados 6 pontos divididos entre 
Ribeirão Santa Luzia e Córrego Campestre, os 2 localizados no município de Firminópolis. 
Observa-se no período de estiagem uma maior temperatura da água. Em períodos chuvosos o 
pH se mostrou mais elevado. Não houve grandes variações de condutividade entre os períodos 
e os pontos localizados no córrego campestre demonstraram uma maior condutividade elétrica. 
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AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E ASSOCIAÇÃO COM A PERCEPÇÃO DA IMAGEM 
CORPORAL DE PRATICANTES DE CROSSFIT 

KARINA DE ASSIS PORTILHO CHADUD, DANIELA CANUTO FERNANDES ALMEIDA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A busca por um padrão corporal ideal, implica em uma obsessão com a imagem 
corporal, o que pode acarretar em práticas alimentares inadequadas, excesso de exercícios 
físicos e o uso de substâncias para melhora de performance. A imagem corporal e o 
desempenho físico podem sofrer ainda mais pressão em modalidades competitivas, como o 
CrossFit, predispondo os indivíduos a uma insatisfação com a própria imagem, mesmo quando 
o indivíduo possui composição corporal compatível com seu gênero e idade. Objetivo: Avaliar 
a composição corporal e a associação com a percepção da imagem corporal de praticantes de 
CrossFit de três boxes de Goiânia. Método: Foram selecionados 50 indivíduos, de ambos os 
sexos, praticantes de CrossFit de três Boxes de Goiânia. Realizou-se a avaliação 
antropométrica dos indivíduos, coletando-se o peso e a estatura, conforme metodologia 
padronizada, com posterior cálculo do IMC. O IMC foi calculado pela divisão do peso atual (kg) 
pela altura (m) ao quadrado, sendo usados para a classificação os pontos de cortes propostos 
pela Organização Mundial da Saúde. A composição corporal foi avaliada por DXA. Para a 
análise da percepção corporal aplicou-se o Body Shape Questionnaire e uma escala de 
silhuetas, na qual o indivíduo assinalou a figura que mais se assemelha com a sua aparência 
atual. Os dados foram tabulados e analisados por meio de estatística 
descritiva. Resultados: O nível de insatisfação corporal dos participantes foi de 35%, sendo 
15% de moderada insatisfação e 20% de leve insatisfação. As mulheres apresentaram maior 
insatisfação com sua forma física 50% (n=3) do que os homens 29% (n=4). 60% dos 
participantes indicaram silhuetas correspondente a sua classificação de IMC indicando uma 
boa percepção de sua imagem corporal. Sobre o percentual de gordura 61% (n=11) dos 
participantes apresentam uma adequada, boa ou muito boa composição corporal. Destes 36% 
(n=4) tiveram seu IMC classificado como pré-obesidade e 36% (n=4) possuem alguma 
insatisfação com sua imagem corporal. Dos indivíduos com percentual de gordura 
moderadamente alto, alto ou muito alto, 86% (n=6) tem uma percepção corporal de 
eutrofia. Conclusão: Os praticantes de CrossFit apresentam um alto grau de satisfação e boa 
percepção corporal, a maioria também possui bons percentuais de gordura. O maior índice de 
insatisfação corporal está presente entre os indivíduos com melhores percentuais de gordura. 
Faz-se necessário investigar, se estes resultados decorrem de uma competição estética com 
os demais praticantes, vigorexia, ou se deve há uma busca pela melhor performance de 
desempenho no CrossFit, que perpassa pela composição corporal. 
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AVALIAÇÃO DA ABSORÇÃO DE COMPONENTES DO NECROCHORUME POR 
GRAMÍNEAS EM CEMITÉRIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA 

CAMILA MORAIS LEÃO, FERNANDO ERNESTO UCKER  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O contexto no qual se encontra o funcionamento dos cemitérios pode oferecer 
baixo, médio, alto e até mesmo extremo risco de contaminação das águas subterrâneas 
através da percolação do necrochorume no solo. Portanto, a justificativa para a elaboração 
desta pesquisa está no fato de que é extremamente importante realizar um diagnóstico 
completo dos impactos ambientais causados pelo funcionamento de um cemitério, a fim de 
estudar medidas mitigadoras eficazes e viáveis. Objetivo: Determinar se as gramíneas 
presentes em cemitérios da região metropolitana de Goiânia estão absorvendo componentes 
do necrochorume. Método: Foram realizadas análises foliar e de solo das amostras coletadas 
no local. Realizou-se breve caracterização morfológica das espécies vegetais coletadas com 
auxílio de pesquisa bibliográfica. Foram coletadas um total de 04 amostras de plantas a nível 
de comparação dos resultados, sendo três localizadas sobre os túmulos e uma amostra 
denominada Testemunha, localizada em área mais afastadas dos túmulos. Para caracterização 
do solo do local, foi coletada amostra em um único ponto. As amostras foliares e de solo foram 
enviadas ao laboratório. Foram feitas as análises para a quantificação dos teores de N, P, K, 
Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn e Zn nos exemplares vegetais. A análise de solo permitiu determinar 
parâmetros como pH e textura do solo. Resultados: Entre os principais fatores que 
favoreceram maior absorção estão: maior quantidade de matéria orgânica e maior acidez do 
solo. O teor de magnésio entre as amostras aumentou em pequena proporção. Em solos 
ácidos de regiões úmidas, é possível que haja competição do H+ e do Al3+ na absorção do 
Mg2+, o que dificulta a sua absorção. Os teores de Fe nas amostras tiveram em média um 
aumento significativo na absorção, porque quanto maior o índice de matéria orgânica no solo e 
quanto menor o pH, mais disponível esse nutriente se apresenta para as plantas. O Mn 
também é um nutriente que foi mais absorvido. Isso acontece porque o Mn é relativamente 
mais móvel no solo que os demais elementos e se distribui no perfil do solo de forma 
diferenciada. Conclusão: Conclui-se perante os resultados obtidos nesta pesquisa que as 
gramíneas presentes no cemitério da região metropolitana de Goiânia utilizado para estudo 
estão absorvendo componentes do necrochorume. Entre os elementos liberados através da 
decomposição dos corpos, é possível afirmar que os mais absorvidos pelas plantas foram o 
Mg, Fe e Mn, sendo que este último foi o que apresentou maiores teores nas amostras 
localizadas próximas aos túmulos. 

Palavras-chave: Fotorremediação, Cemitérios, Gramíneas 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 838 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 839 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

AVALIAÇÃO DA CARÊNCIA DE MICRONUTRIENTES NO CONSUMO ALIMENTAR DE 
ACADÊMICOS AVALIADOS COM SOBREPESO 

MIRYELLEN BUENO RAMOS, SUELI ESSADO PEREIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O excesso de peso no Brasil vem mostrando grande prevalência. A carência de 
micronutrientes está relacionada ao desenvolvimento de doenças algumas relacionadas a 
obesidade. É possível notar hoje dietas com altas densidades energéticas ricas em 
carboidratos simples e gorduras e com deficiências de micronutrientes, perante esse impacto 
propôs-se investigar possíveis alterações no peso relacionada as deficiências de 
micronutrientes. Objetivo: Avaliar o estado nutricional de acadêmicos da PUC Goiás, a fim de 
correlacionar com as deficiências de micronutrientes e o excesso de peso. Método: estudo é 
transversal, quali-quantitativo. A amostra foi composta por 73 estudantes da PUC Goiás na 
faixa etária de 19 a 30 anos de idade. Foi aplicado o questionário de hábitos alimentares, 
questionário de frequência alimentar ¿ QFA e recordatório 24 horas usual consumidos nos 
últimos três dias e a avaliação antropométrica com a coleta de peso e altura aferidos duas 
vezes para assegurar o resultado. Resultados: A média da ingestão para os homens foi 
vitamina A (903,99 mcg/dL), vitamina E (17,45 mg/dL), vitamina C (81,07 mg/dL), cálcio 
(562,72 mg/dL), ferro (13,59 mg/dL) e zinco (12,24 mg/dL). Para as mulheres a média da 
ingestão de vitamina A (816,11 mcg/dL), vitamina E (14,51 mg/dL), vitamina C (137,33 mg/dL), 
cálcio (553,65 mg/dL), ferro (10,87 mg/dL), e zinco 11,31 mg/dL) para ambos os sexos apenas 
o cálcio ficou abaixo da média de recomendação enquantos os outros micronutrientes ficaram 
adequados atingindo a recomendação proposta pela IOM (2006). O resultado geral para o IMC 
foi predominantemente caracterizado por eutrofia, sendo os valores para as mulheres um valor 
de 54,90% e para os homens 61,90% de eutrofia. Conclusão: Na amostra avaliada houve 
predominância de eutrofia, e em relação a ingestão de micronutrientes a maioria dos resultados 
encontrados estavam dentro da adequação, apenas o cálcio apresentou um valor abaixo da 
recomendação. Mostrando uma correlação positiva entre uma ingestão adequada de vitaminas 
e minerais e o estado de manutenção de peso entre os universitários entrevistados. 
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AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE DO EXTRATO DE SPONDIAS MOMBIN 
NATÁLIA CORREIA STOKO, SUZANA FERREIRA ALVES, CLAYSON MOURA GOMES, 

WANESSA MACHADO ANDRADE  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: As plantas por séculos são utilizadas como alternativas terapêuticas. É através 
delas que advém grande parcela do conhecimento da área farmacêutica e vários protótipos de 
fármacos empregados no tratamento de doenças. Entretanto muito há de ser explorado a fim 
se identificar e padronizar futuros fitoterápicos inclusive dos espécimes encontradas no Brasil. 
Spondias mombin é possui atividades antimicrobiana, antioxidante, hipoglicemiante, anti-
inflamatória anticonvulsivante e antiviral. Objetivo: Diante disso esse trabalho teve como 
objetivo a avaliação da citotoxicidade do extrato vegetal dos frutos de Spondias mombin 
L. Método: O extrato foi obtido através de percolação com álcool etílico à 90% e por 
retroevaporação foi concentrado. Para verificar sua citotoxicidade foi utilizado o método MTT 
que através da redução de azul de formazam forma cristais púpura nas mitocôndrias das 
células de RAW 264.7 viáveis expostas ao extrato. Resultados: As células RAW 264.7 foram 
expostas com o extrato alcóolico concentrado dos frutos de S. mombin L. nas concentrações 
de 5, 10, 20, 40 e 60 µg/mL em placas de ELISA e realizada leitura em espectrofotômetro. 
Após verificação das absorbâncias e avaliação dos dados no GraphPad Prism versão 5.0 foi 
determinada IC50 de 27,5 ¼g/mL, e se verifica que não há comprometimento da viabilidade 
celular a medida que se aumenta a concentração do extrato alcoólico de S. mombin, inclusive 
tem destaque a atividade proliferativa observada. Conclusão: O emprego dessa técnica é 
importante como processo de triagem para extratos vegetais relevantes ao uso terapêutico. Os 
resultados contribuirão em estudos mais aprofundados de aplicações farmacológicas do fruto. 

Palavras-chave: Plantas, Citotoxicidade, Cajazinho 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 841 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR EM IDOSOS PRATICANTES E NÃO PRATICANTES 
DE ATIVIDADE FÍSICA 

GLEISIELY SANTANA DE CARVALHO LIMA, GABRIELLY CRAVEIRO RAMOS  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O envelhecimento é um processo natural, que ocorrem modificações fisiológicas 
comprometendo a mobilidade física dos idosos levando a maiores riscos de quedas, perda da 
autonomia e da independência. No Brasil nos últimos 10 anos, houve aumento de população 
idosa igual ou superior a 65 anos, gerando preocupações com as condições da qualidade de 
vida em relação à saúde dos idosos. Objetivo: Avaliar a força muscular em idosas praticantes 
de atividade física e não praticantes de atividade física Método: Trata-se de um estudo 
transversal. Participaram do estudo 51 idosas que foram divididas em dois grupos. Primeiro 
grupo formado por 30 idosas, praticantes de atividade física (PAF) na cidade de Goiânia- GO e 
o segundo grupo composto por 21 idosas não praticantes de atividade física (NPAF) na cidade 
de Damolândia -GO. Os testes realizados foram: sentar e levantar da cadeira e flexão de 
membros superiores, ambos realizados no período de 30 segundos com o número de 
repetições sendo anotado. Resultados: No presente trabalho apontam que os testes de flexão 
do cotovelo esquerdo e direito entre PAF e NPAF não apresentaram diferenças significativas, 
com o percentual respectivamente de (p=0,870) e (p=0,569). Já o teste de sentar e levantar, as 
idosas PAF apresentaram valores significativos na força dos membros inferiores em relação às 
idosas NPAF (p=<0,001). Conclusão: A força muscular comparada às idosas PAF e NPAF dos 
membros inferiores foi a que apresentou diferença significativa. Deste modo, o ato de exercitar-
se contribui para a independência, autonomia e prevenção de quedas das pessoas idosas. 
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AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO RENAL E USO DE ANFOTERICINA B E LIPOSSOMAL EM 
PACIENTES PORTADORES DE HIV E CO-INFECTADOS POR CRIPTOCOCOSE E/OU 

HISTOPLASMOSE 
LAINE RIBEIRO ANTONELLI, RENATA DE BASTOS ASCENCO SOARES  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Devido à imunodepressão decorrente da infecção pelo HIV, o acometimento por 
infecções fúngicas invasivas de caráter oportunista é comum. Dentre essas, destacam-se a 
Histoplasmose e a Criptococose. Para o tratamento dessas micoses sistêmicas os fármacos 
mais utilizados são a anfotericina B livre ou associada a 5-Flucitosina (5FC) e a anfotericina 
lipossomal. Estudos mostraram que a anfotericina B pode causar efeitos colaterais como 
insuficiência renal aguda e distúrbios eletrolíticos. Objetivo: Avaliar a função renal de 
pacientes portadores de HIV co-infectados por criptococose e/ou histoplasmose submetidos a 
terapia antifúngica de anfotericina B e anfotericina lipossomal através de biomarcadores 
séricos e urinários: creatinina sérica e ureia, Na/K. Método: A população do estudo 
compreendeu 15 pacientes diagnosticados HIV/Aids coinfectados com criptococose e/ou 
histoplasmose nos últimos cinco anos (2012- 2016) tratados no Hospital de Doenças Tropicais 
Dr Anuar Auad. Os dados foram coletados em prontuários físicos e eletrônicos disponibilizados 
pela unidade de saúde, com aprovação em Comitê de Ética em Pesquisa. Foram os excluídos 
do estudo pacientes menores de 18 anos, gestantes e lactantes e prontuários com informações 
incompletas. Os dados coletados em planilhas eletrônicas e analisados 
estatisticamente. Resultados: Foram identificados 15 pacientes portadores de HIV e co-
infectados por Criptococose e/ou Histoplasmose, sendo, 86% do sexo masculino e faixa etária 
predominante dos 31-35 anos. Quanto ao uso da Anfotericina B e Anfotericina lipossomal: em 
11 pacientes foi administrado Anfotericina B, em 5 pacientes Anfotericina lipossomal e 4 
pacientes receberam os dois medicamentos durante o tratamento. Em relação à avaliação da 
função através dos biomarcadores urinários, notou-se que não houve aumento significativo 
após o uso dos fármacos. Porém, os dados chamaram atenção para as condições clínicas 
desfavoráveis dos pacientes coinfectados que foram submetidos ao tratamento com 
Anfotericina B. Conclusão: Embora os dados levantados pelo estudo não corroborarem com a 
literatura, ressalta-se a necessidade da utilização de ferramentas que gerem evidências acerca 
de qual é a opção com melhor índice de efetividade, bem como, menor ocorrência de eventos 
adversos, para subsidiar decisões em saúde como o uso das duas formulações da 
Anfotericina. 
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AVALIAÇÃO DA GLICEMIA EM RATAS WISTAR ALIMENTADAS COM DIETA 
HIPERLIPÍDICA DURANTE A GESTAÇÃO E EFEITOS SOBRE O GANHO DE PESO NA 

PROLE 
CRISLEY SHARON GOMES ASSIS, CLAYSON MOURA GOMES, GRAZIELA TORRES 

BLANCH, THUANNY CORDEIRO DO CARMO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A condição nutricional materna está diretamente ligada com o metabolismo da 
glicose dos filhotes, afirmando que a ingestão de gordura durante o período de gestação e 
amamentação leva a um início de diabetes da prole. Diante disso, esse estudo busca investigar 
o distúrbio no metabolismo da glicose em ratos, causado por uma dieta hiperlipídica nas mães 
durante a gestação e nos seus descendentes. Objetivo: Avaliar as alterações no peso, 
metabolismo glicêmico, perfil lipídico e função renal nas mães submetidas a dieta hiperlipídica 
durante a gestação e o ganho de peso da prole no início da vida até a fase 
adulta. Método: Foram utilizadas 10 ratas Wistar com peso inicial aproximado de 100 gramas, 
as mães foram divididas em grupo controle (CT) e hiperlipídico (HL) e permaneceram em dieta 
por 14 semanas. As proles, após 21 dias de nascidos e desmamados começaram a dieta e 
foram divididos em 4 grupos: prole CT recebendo dieta controle (CT ct), prole CT recebendo 
dieta hiperlipídica (CT hl), prole HL recebendo dieta controle (HL ct) e prole HL alimentadas 
com ração hiperlipídica (HL hl). No 17° dia de prenhez, foi realizado o Teste de Tolerância Oral 
à Glicose (TOTG) e após o desmame da prole foram realizados o colesterol total, triglicerídeos, 
HDL, ureia e creatinina nas mães. Resultados: As mães CT e HL apresentaram um ganho de 
peso de 212,6 ± 12,34 g e 294,6 ± 9,87 g, respectivamente. Após 20 minutos de administração 
de glicose, o grupo HL continuou com os níveis de glicose aumentados, enquanto o grupo CT 
se manteve estável até o fim do experimento. O grupo de mães CT e HL, apresentaram 
Glicemia de¬¬ 183,8 ± 9,86 e 196 ± 13,99 mg/dL, Colesterol total 53 ± 5,03 e 68 ± 4,35 mg/dL, 
Triglicérides 105,5 ± 23,18 e 170,8 ± 32,56 mg/dL, HDL 26,75 ± 2,17 e 29 ± 1,82 mg/dL, 
Creatinina 0,382 ± 0,017 e 0,53 ± 0,021* mg/dL, Ureia 35 ± 1,683 e 47,5 ± 1,258* mg/dL, 
respectivamente. A prole HLhl obteve um ganho de peso maior. Ganho de peso dos grupos: 
CTct 144,8 ± 12,15; CThl 138,6 ± 5,34; HLct 152, 2 ± 5,23; HLhl 161 ± 10,75. 
(*p>0,05). Conclusão: A dieta hiperlipídica é capaz de induzir a obesidade, alterar o 
metabolismo glicêmico durante a gestação e promover lesão renal nas mães. Não vimos 
grandes alterações no ganho de peso da prole, para comprovar que existe uma predisposição 
genética de se tornarem obesos com mais facilidade independente da dieta após o desmame 
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AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE LESÃO RENAL EM PACIENTES COM HIV/SIDA EM 
TRATAMENTO COM ANFOTERICINA B PARA HISTOPLASMOSE 

GUSTAVO LEÃO CARVALHO, CASSIA SILVA DE MIRANDA GODOY, JOAO ALVES DE 
ARAUJO FILHO, TAIGUARA FRAGA GUIMARÃES, RENATA DE BASTOS ASCENCO 

SOARES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A Histoplasmose é uma infecção causada pelo agente Histoplasma capsulatum, 
de importância clínica para pacientes com HIV/AIDS, devido a sua alta mortalidade, chegando 
a 50%. A anfotericina B ainda é muito utilizada no tratamento, sendo que uma das suas 
apresentações, a desoxicolato, uma das mais usadas, apresenta grande nefrotoxicidade. Por 
meio de nosso estudo, buscamos avaliar a função renal antes e após o tratamento com esse 
antifúngico, bem como a sobrevida desses pacientes. Objetivo: Este estudo visa determinar a 
incidência de injúria renal em pacientes portadores de HIV/SIDA internados para tratamento de 
Histoplasmose em hospital de referência para tratamento de doenças infecciosas em Goiânia-
Goiás. Método: Os indivíduos da pesquisa foram portadores do HIV atendidos no Hospital 
Estadual de Doenças Tropicais Dr Anuar Auad para serem avaliados quanto a infecção 
disseminada pelo Histoplasma capsulatum e que foram realizadas coletas de amostras para se 
estabelecer o diagnóstico. Após o diagnóstico, foram realizados exames laboratoriais (uréia e 
creatinina) para se determinar a injúria renal, por meio do calculo da taxa de filtração 
glomerular pelo CKD-EPI no dia da internação e no desfecho da internação. Resultados: Do 
total de pacientes abordados e de acordo com o estudo, 30 (22,9%) tiveram o diagnóstico 
confirmado de Histoplasmose, sendo que 23 eram do sexo masculino (76,66%) e 7 eram do 
sexo feminino (23,33%). Além disso, foi observado que a média da TFG antes do uso da 
anfotericina B foi de 122,57ml/min/1,73m2 e após 78,2. ml/min/1,73m2 (DP±68,74, IC95% 
10,18-78,55, p=0,014), portanto teve uma queda. Dessa forma, foi observado que a sobrevida 
global desses pacientes chega a uma mediana de 39 dias após o diagnóstico. Conclusão: No 
presente estudo, foi demonstrado que a positividade para Histoplasmose chegou a quase 23 % 
de todos os casos suspeitos Após análise do critério diagnóstico, foi observado que a maior 
parte dos pacientes recebeu diagnóstico positivo pela antigenemia, em contrapartida com a 
antigenúria. Foi significante a queda na taxa de filtração glomerular após o uso da Anfotericina 
B desoxicolato. Observamos também que a mediana em dias para sobrevida global foi de 39 
dias, após a admissão hospitalar. 
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AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE UM CEMITÉRIO MUNICIPAL NA QUALIDADE DA ÁGUA 
SUBTERRÂNEA UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO 

DENISE FERREIRA SILVA, FERNANDO ERNESTO UCKER  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A disponibilidade de água com boa qualidade é cada vez mais escasso e caro. Os 
cemitérios são potenciais fontes de impactos ambientais pela liberação de necrochorume por 
cadáveres em estágio de putrefação. A água subterrânea circunvizinha ao cemitério é utilizada 
pelas populações próximas como fonte de abastecimento, justificando a realização desta 
pesquisa para possibilidade de melhoria da qualidade de vida dos moradores e consequente 
ganho ambiental. Objetivo: Verificar a qualidade da água subterrânea que abastece os poços 
individuais de armazenamento, com a finalidade de consumo humano, inseridos no entorno de 
um cemitério municipal localizado na região metropolitana de Goiânia ¿ GO. Método: O 
cemitério estudado foi implantado em 1996, com adoção de duas modalidades de 
sepultamento, a inumação e a tumulação. Para realização desta pesquisa, realizou-se a priori o 
levantamento bibliográfico, seguido pela seleção dos pontos de amostragem de água 
subterrânea, análise físico-química e microbiológica desta, em laboratórios terceirizados, e 
comparação dos resultados com os padrões de potabilidade da PRC n° 5. Resultados: O pH 
apresentou-se ácido em 76% dos resultados, houve alteração na turbidez e condutividade 
elétrica em períodos e locais específicos, não houve indicativo de contaminação pela série 
nitrogenada. Quanto aos parâmetros microbiológicos, nenhuma das residências está sendo 
abastecida com água em conformidade com a PRC n° 5. Conclusão: A água subterrânea do 
entorno do cemitério, assim como do seu interior, encontra-se imprópria ao consumo humano, 
podendo aferir riscos a saúde da população local, sendo recomendada a adoção de um 
sistema de desinfecção e vigilância frequente da sua qualidade. 
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AVALIAÇÃO DA INTELIGÊNCIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMIZADAS E NÃO 
VITIMIZADAS 

LISA PAULA FRANCO PORTO, DANIELA SACRAMENTO ZANINI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Segundo Alves e Marino (2018), a inteligência é entendida como um conjunto de 
capacidades cognitivas que agem em conjunto, ou seja, estão relacionadas umas com as 
outras. Ultimamente, tem sido muito discutido a questão da violência e os danos que ela 
ocasiona no ser humano, sejam eles físicos ou psicológicos. Carvalho (2016) afirma que 
estudos têm revelado o aumento na ocorrência de vitimização na infância e adolescência e seu 
impacto no nível de saúde dessas crianças e adolescentes. Objetivo: Examinar o impacto da 
violência no desempenho cognitivo (inteligência) de crianças e adolescentes, divididos em dois 
grupos, sendo um composto por vítimas de violência e outro por não vítimas de violência, 
comparando seus desempenhos em instrumentos específicos de avaliação 
psicológica. Método: A amostra foi composta por 20 sujeitos com idades entre 6 e 16 anos. 
Todos foram submetidos ao instrumento Juvenile Victimization Questionnaire e aos 10 
subtestes principais da Escala Wechsler (WISC IV). Após a aplicação, os dados coletados 
foram analisados intragrupos e foi realizada a aferição de médias, desvio-padrão e teste 
estatístico para comparação entre médias, verificando significância estatística através do 
software Statistical Package for Social Science for Windows® - 
SPSS®. Resultados: Encontrou-se correlação positiva entre violência por pares e o índice de 
compreensão verbal tanto em pontos brutos como em QI, indicando que quanto mais ocorre a 
violência entre pares melhor é a compreensão verbal deste indivíduo. Identificou-se uma 
correlação negativa entre a violência sexual e o índice de organização perceptual tanto em 
nível de pontuação bruta como em nível de QI, demonstrando que quanto mais se sofre 
violências sexuais pior é a organização perceptual do sujeito vitimizado. Conclusão: Na 
amostra avaliada observou-se impacto significativo da violência na inteligência de crianças e 
adolescentes. Sugerem-se mais estudos na área visando aprofundar nas relações que existem 
entre a violência e a inteligência, e seu impacto no desenvolvimento do ser humano. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
DA REDE PÚBLICA, GUANAMBI/BA 

JORDANA NASCIMENTO MACHADO, ROGERIO JOSE DE ALMEIDA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: a saúde é considerada um importante indicador para a qualidade de vida, definida 
como o modo pelo qual cada sujeito percebe sua posição na vida, no contexto da cultura e dos 
valores nos quais está imerso e implica em dois aspectos: subjetividade e 
multidimensionalidade. O trabalho em excesso, associado às condições inadequadas, contribui 
para que o adoecimento se torne comum entre esses profissionais, diminuindo sua qualidade 
de vida e de percepção de saúde física e mental Objetivo: avaliar a qualidade de vida dos 
professores do ensino fundamental da rede pública municipal da cidade de Guanambi/BA, bem 
como o perfil sociodemográfico, aspectos relacionados aos domínios físico e psicológico e 
relações sociais e com o meio ambiente. Método: estudo transversal analítico com abordagem 
quantitativa. Foram realizadas entrevistas com 52 profissionais do Ensino Fundamental e 
analisadas variáveis constantes de um questionário sociodemográfico ocupacional, além do 
instrumento de avaliação da qualidade de vida ¿ WHOQOL-Bref. Resultados: dos 52 
profissionais, a maioria pertence a uma população jovem, com predomínio de mulheres, 
casadas, com filhos, alto nível de escolaridade, jornada de trabalho acima de 40h semanais, 
com acesso a computadores, predominantemente satisfeitos com o trabalho e condições de 
trabalho. As variáveis faixa etária, renda mensal, cansaço, satisfação no trabalho, atividade 
física, risco à saúde e utilização de computador se relacionaram de forma significativa com 
aspectos da qualidade de vida ou Domínios WHOQOL-Bref. Conclusão: alguns aspectos 
merecem atenção devido à diminuição de escores nos domínios físico, social ou ambiental, 
mostrando a necessidade de dedicar maiores cuidados com os profissionais com idade acima 
de 50 anos, insatisfeitos no trabalho, cansados, que não utilizam computador e não praticam 
atividades físicas. É de grande relevância que novos estudos com essa temática sejam feitos, 
na perspectiva de melhorar a vida diária dos docentes e ampliar o seu rendimento profissional. 
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AVALIAÇÃO DA SÍNDROME CONGÊNITA ASSOCIADA À INFECÇÃO PELO VÍRUS ZIKA 
EM DOIS HOSPITAIS DE GOIÂNIA NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015 A JUNHO DE 

2018 
PEDRO LUIZ DE PAIVA, IRMTRAUT ARACI HOFFMANN PFRIMER  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O vírus Zika é um arbovírus do gênero Flavivirus, causador da Febre Zika. A 
transmissão através do vetor do gênero Aedes é a mais comum, existem diversas outras 
formas de transmissão do vírus Zika, incluindo a via transplacentária. Durante a epidemia no 
Nordeste do Brasil, foram relatados os primeiros casos de microcefalia associada ao vírus Zika. 
A dimensão deste estudo possibilita ampliar o conhecimento dos fatores que predispõem às 
malformações fetais no caso de uma infecção congênita. Objetivo: Aplicar questionário para 
obtenção de dados epidemiológicos e clínico-laboratoriais apresentados pelas gestantes 
Avaliar a presença do ZIKV pelo método de RT-qPCR nas amostras de plasma coletadas 
Investigar se ocorreram e quais foram os tipos de malformações fetais Método: Trata-se de um 
estudo descritivo, prospectivo, com objetivos explicativos e natureza de dados qualitativa A 
população de estudo foi de gestantes residentes em Goiânia-GO que apresentaram sintomas 
compatíveis com infecção pelo ZIKV durante a gestação Gestantes que apresentaram no Teste 
da Mamãe sorologia positiva para patógenos do grupo TORCH ou malformações no bebê 
causadas por condições gênicas foram excluídas da pesquisa As gestantes que assinaram o 
TCLE responderam a um questionário clínico-epidemiológico aplicado pelos pesquisadores 
Coletamos amostras de sangue das gestantes em tubos contendo anticoagulante EDTA 
Submetemos as amostras a testes imunocromatográficos e RT-qPCR para diagnosticar 
infecção pelo vírus Zika Resultados: Detectamos o RNA viral do vírus Zika no plasma de 5 
gestantes. As 3 demais foram positivas para IgG e/ou IgM anti-ZIKV por imunocromatografia. 
Quanto à imunocromatografia para DENV, detectamos IgM e IgG em 5 gestantes. Na 31ª 
semana da gestação de G-1, ultrassonografias acusaram diâmetro biparietal e circunferência 
craniana fetal menores que o esperado para a idade gestacional. O RN-1 nasceu com 39 
semanas de gestação, com diâmetro biparietal e circunferência craniana menores que o valor 
de referência. Uma ultrossonografia ao 23º dia de vida revelou distorção arquitetural e 
presença de pontos sugestivos de calcificação. Informações sobre as gestantes e seus recém-
nascidos ainda estão sendo coletadas para serem apresentadas no 
Congresso. Conclusão: Em regiões com co-circulação de DENV e ZIKV, testes sorológicos 
não tem bom valor diagnóstico por conta da possibilidade de reações cruzadas. Não 
observamos na gestante G-1 nenhum fator que poderia predispor ao aparecimento de doença 
neurológica congênita em seu filho, exceto pela Febre Zika, diagnosticada ainda no primeiro 
trimestre da gestação. Nosso estudo conta com a participação de 8 gestantes. Mais dados 
estarão disponíveis para a apresentação no Congresso de Ciência e Tecnologia da PUC/Go 
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AVALIAÇÃO DA SOBRECARGA DO CUIDADOR E COPING DE FAMÍLIAS COM 
CRIANÇAS PORTADORAS DE MICROCEFALIA 

JULIANA DE LIMA JÁCOMO, ROGERIO JOSE DE ALMEIDA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O coping é definido como as estratégias utilizadas para o enfrentamento de fontes 
de estresse, interferindo nas emoções vivenciadas e no processo de adaptação à doença. A 
família é quem ocupa a principal influência sobre o futuro de um portador de microcefalia. A 
capacidade deste grupo de lidar com a situação de ter um filho deficiente poderá se tornar um 
fator que dificulta ou ajuda no processo de desenvolvimento de seu filho. Objetivo: Avaliar os 
níveis de sobrecarga do cuidador e estratégias de coping de pais de crianças portadoras de 
microcefalia, além de descrever o perfil sociodemográfico dos pais de crianças portadoras de 
microcefalia atendias em hospital de referência. Método: Estudo transversal descritivo com 
abordagem quantitativa. Foram aplicados questionários aos pais de crianças diagnosticadas 
com microcefalia, durante a realização de terapias de reabilitação no Centro de Reabilitação e 
Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER). Resultados: Dos 76 indivíduos, a maioria era 
mulher, parda, com 30 anos, nível médio completo, religiosos, com um a três salários mínimos, 
atividades doméstica e de lazer, acesso internet. Metade casados ou em união estável. No 
geral, sem problema de saúde ou medicações e vão ao médico às vezes. O diagnóstico 
predominou no pré-natal e gerou abdicação, cansaço, restrições no lazer, impossibilidade de 
viajar, mudança de plano, redução da vontade de ter filhos, de sair e do tempo com família e 
amigos, dificuldade em confiar em alguém para cuidar do seu filho, afirmações de 
incompreensão do fardo do entrevistado, dúvida se o filho deve ser tratado como ¿especial¿ ou 
normal, crises se o filho fica doente. Conclusão: O diagnóstico de microcefalia em um filho 
pode ocasionar transformações na dinâmica da família, inclusive de sobrecarga do cuidador, 
que deve utilizar estratégias de coping para se adaptar à situação estressante e reduzir os 
possíveis prejuízos gerados ao indivíduo. 
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AVALIAÇÃO DA SOBREVIDA E ASPECTOS PROGNÓSTICOS DOS PACIENTES COM 
CARCINOMA COLORRETAIS 

LARA KAROLINE CAMILO CLEMENTINO, VERA APARECIDA SADDI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima um aumento de 77% nos 
números de novos casos diagnosticados e um aumento de 80% no número de óbitos por 
carcinomas colorretais (CCR) até 2030. Considerando o carcinoma colorretal como de origem e 
comportamento multifatorial, é importante o conhecimento dos fatores que levam a um mau 
prognóstico, menor tempo de sobrevida e maior risco de recorrência do 
tumor. Objetivo: avaliar os principais aspectos que afetam a sobrevida dos pacientes com 
carcinomas colorretais em um hospital de referência em Goiânia, Goiás. Método: estudo 
epidemiológico e descritivo, a partir da análise dos dados clínicos e histopatológicos coletados 
em 191 prontuários de pacientes com carcinoma colorretal, diagnosticados no Hospital Araújo 
Jorge (HAJ), em Goiânia, da Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG), entre o 
período de 2009 e 2010. Resultados: dentre os casos analisados, (53,7%) eram do sexo 
feminino e (46,3%) do sexo masculino. A idade média ao diagnóstico foi de 59 anos. Houve 
maior acometimento das porções do reto e da junção retossigmoide (41,7%), bem como 
invasão da muscular própria e da serosa (54%). Houve comprometimento linfonodal em 39% 
dos casos e as metástases à distância ocorreram em 23% dos casos. A sobrevida global foi de 
53,1% e foi afetada pelos seguintes aspectos: idade ao diagnóstico (p= 0,007), histologia do 
tumor (p=0,002), metástase linfonodal (p=0,002) e a presença de metástase à distância (p< 
0,0001). Já fatores como sexo (p= 0,39), profundidade da lesão (p= 0,17) e localização do 
tumor (p= 0,18) não influenciaram de maneira significativa na sobrevida. Conclusão: os 
resultados obtidos permitem concluir que os principais aspectos prognósticos para os pacientes 
avaliados incluíram a idade ao diagnóstico, a histologia do tumor e o comprometimento 
metastático regional e à distância. A alta proporção de tumores em estágios mais avançados 
explica o alto número de óbitos, bem como a pior sobrevida descrita para o grupo estudado. 
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AVALIAÇÃO DA TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR (TFG) A PARTIR DA FÓRMULA 
CKD-EPI (CHRONIC KIDNEY DISEASE EPIDEMIOLOGY COLLABORATION) EM 

PACIENTES ATENDIDOS NO LABORATÓRIO CLÍNICO DO HOSPITAL DO POLICIAL 
MILITAR DE GOIÁS (HPM-GO) 

FÁBIO CASTRO FERREIRA, SERGIO HENRIQUE NASCENTE COSTA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A identificação e acompanhamento da insuficiência renal são realizados por meio 
da avaliação da taxa de filtração glomerular (TFG) indicando também o risco de complicações 
e regulações terapêuticas. O surgimento de sinais e sintomas de alteração da função renal 
habitua estar associado a uma diminuição da TFG. É recomendada a utilização da fórmula 
CDK-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration), pois apresenta valores com 
maior exatidão e precisão quando comparada com outras equações. Objetivo: Avaliar a 
função renal de pacientes atendidos no Laboratório Clínico HPM-GO a partir da estimativa da 
taxa de filtração glomerular (eTFG) calculada por meio da fórmula CKD-EPI, que utiliza 
resultados de creatinina sérica, bem como exames de ureia e albuminúria. Método: Foi 
realizado um levantamento de dados de resultados das dosagens de ureia, creatinina e 
albuminúria de pacientes atendidos no período de janeiro à dezembro de 2017, no Laboratório 
Clínico do Hospital do Policial Militar de Goiás (HPM-GO). Além dos resultados dos exames, 
foram coletados os parâmetros idade, sexo, peso e altura. O material utilizado para realização 
dos exames foi o soro proveniente da coleta realizada no laboratório e a amostra de urina 
isolada coletada pelos pacientes. Para a tabulação, cálculos e construção de tabelas e análises 
estatísticas foi utilizado o software Office Excel (2013)® e Bioestat 5.3. O estudo foi aprovado 
pelo CEP-PUC Goiás, parecer nº 235.376/2013. Resultados: Um total de 1671 pacientes, que 
realizaram ureia e creatinina foi analisado, em que se identificou a prevalência da associação 
de ureia e creatinina elevados em 2,8% dos homens e 1,1% das mulheres. A classificação de 
DRC baseada na eTFG apresentou no sexo feminino percentuais de 3,8%, 1,1%, 0,2% e 0,1 e 
o sexo masculino exibiu percentuais de 3,0%, 0,8%, 0,3% e 0,1% para as fases G3a, G3b, G4 
e G5 respectivamente. A classificação de pacientes com doença renal crônica (DRC) 
considerando eTFG e albuminúria, apresentou prevalência de 74,9% para risco baixo, 15,4% 
para risco moderado, 6,1% para risco alto e 3,6% para risco muito alto. Conclusão: O estudo 
mostra a importância de um diagnóstico mais assertivo acerca das disfunções renais, pois 
desta maneira, a prática médica poderá prescrever tratamentos de maneira correta para os 
pacientes portadores destas disfunções, elevando a qualidade de vida e praticando a medicina 
preventiva, que por sua vez tem uma relação custo-benefício bem heterogênea quando 
comparada com a medicina curativa. 
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AVALIAÇÃO DA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, NO DOMÍNIO DA 
FREQUÊNCIA, EM IDOSOS PRATICANTES E NÃO PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA 

RAPHAEL LUCAS DA SILVA MARQUES, GABRIELLY CRAVEIRO RAMOS  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O envelhecimento populacional é um processo mundial, e que leva a uma redução 
da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) e está associada ao aumento nos índices de 
morbidade e mortalidade. Mudanças nos padrões da VFC fornecem um indicador de 
comprometimentos na saúde, assim uma alta variabilidade é sinal de boa adaptação, 
caracterizando um indivíduo saudável, enquanto que, baixa variabilidade é frequentemente 
indicadora de adaptação anormal e insuficiente do Sistema nervoso Autônomo 
(SNA). Objetivo: Avaliar a variabilidade da frequência cardíaca, no domínio da frequência, em 
idosas praticantes e não praticantes de atividade física. Método: Estudo transversal com 
amostra de 51 idosas, divididas em dois grupos, sendo o primeiro composto por 30 idosas 
residentes da cidade de Goiânia-Go, participantes do grupo de caminhada "NUNCA É TARDE 
PARA COMEÇAR", independentes, 3x/semana, matutino, e o segundo composto por 21 idosas 
da cidade de Damolândia-Go. Elas foram submetidas ao teste da Manobra Postural Ativa, e 
para verificar a VFC foi utilizado o frequêncímetro Polar® S810. Os dados foram coletados 
através do software Pro Trainer 5, exportados para análise da VFC no Kubios HRV Standard, 
versão 3.1. Todos os dados foram transferidos para o SPSS versão 23.0 e processadas as 
análises estatísticas descritivas e interferenciais. Foram considerados como significativos 
valores de p<0,05. Resultados: Em relação à idade, observou-se que houve uma diferença 
estatisticamente significante entre os grupos praticantes de atividade física (PAF) e não 
praticantes de atividade física (NPAF). Outra variável que demostrou significância foi a Pressão 
Arterial Sistólica esquerda antes da avaliação, sendo que o grupo de PAF obtiveram menor 
valor apresentado. Os resultados da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC), no domínio 
da frequência, para os grupos PAF e NPAF não demonstraram diferença estatisticamente 
significante entre eles. Conclusão: As idosas PAF e as NPAF não apresentaram modulação 
da VFC, sugerindo diversos fatores para o resultado dos índices da VFC, como a realização de 
exercícios de baixa intensidade, frequências esporádicas, assim como aspectos 
biopsicossociais, que interferem diretamente e indiretamente nas atividades a serem 
realizadas, assim como a qualidade de vida. Sugere-se a realização de mais estudos a cerca 
deste tema para mais esclarecimentos e confirmações a respeito da modulação da VFC nesta 
população. 
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AVALIAÇÃO DAS MEDIDAS UTILIZADAS EM MEDIDORES FUNCIONAIS DAS 
ASSEMBLEIAS DE PEIXES DE ÁGUA DOCE 

ALEX MIRANDA, FRANCISCO LEONARDO T GARRO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A adaptação é o conceito mais importante para a compreensão da relação entre 
os aspectos morfológicos dos organismos. Nos peixes, vários aspectos funcionais do uso do 
nicho ecológico tais como alimentação, locomoção, competição, predação, entre outros podem 
ser deduzidos a partir da morfologia. Desta maneira, as características morfológicas quando 
relacionadas aos aspectos funcionais possibilitam caracterizar ecologicamente os 
indivíduos. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi obter as medidas utilizadas em 
descritores funcionais das assembleias de peixes de água doce. Método: Foram selecionados 
- 10 espécimes de cada espécie, conservadas e depositadas na Coleção de Referência 
ecológica do Centro de Biologia Aquática (CBA); de cada espécime foram obtidas as medidas: 
tamanho, altura do corpo, altura da cabeça, largura mínima do pendúnculo caudal, largura 
máxima da nadadeira caudal, diâmetro vertical do olho, posição do olho, altura da boca, 
comprimento da boca, comprimento da nadadeira, altura da nadadeira. Os dados coletados 
utilizando-se o software Image J foram organizados numa matriz de dados. Resultados: Foram 
selecionados e analisados 292 espécimes de peixes da ordem Characiformes distribuídos em 
11 famílias e 23 espécies, provenientes das sub-bacias: rio Piracanjuba, rio Preto, rio Meia 
Ponte, rio Verde, rio Veríssimo, rio São Francisco, rio Claro, rio Corumbá, rio dos Bois e 
ribeirão Santa Maria, todas da bacia hidrográfica do alto rio Paraná em Goiás. A média de cada 
medida morfométrica foi calculada considerando-se todos os espécimes de cada 
espécie. Conclusão: As medidas morfológicas das espécies de peixes permitem determinar 
suas características funcionais. Entre as espécies avaliadas observa-se uma diversidade 
morfológica elevada, apesar das mesmas pertencer à mesma ordem taxonômica. 
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AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS DE CONCRETO PRODUZIDO 
COM VIDRO MOÍDO COMO AGREGADO MIÚDO 

GABRIEL BRITO MACHADO, MARTHA NASCIMENTO CASTRO, RODRIGO MARTINEZ 
CASTRO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A construção civil é um dos ramos econômicos que mais produz restos de 
materiais, muitas vezes sem destino adequado, causando diversos problemas ambientais. 
Desta forma, estudos com materiais recicláveis se fazem necessários com o intuito de diminuir 
os impactos ambientais. Uma maneira sustentável de se reduzir o desperdício de vidro em 
lixões é incorporá-lo na construção civil, mais especificamente na produção de concreto, uma 
vez que o concreto é produzido a partir da mistura de agregados. Objetivo: O objetivo deste 
trabalho é estudar o comportamento físico do concreto com emprego de vidro moído como 
agregado miúdo através da análise de sua resistência à compressão com a incorporação 
gradual de areia reciclada de vidro moído. Método: Foram moldados 48 corpos de prova de 
concreto com adição de vidro moído em substituição à areia natural comercial nas seguintes 
proporções: tratamento testemunha T0% de vidro moído, T10%, T25% e T35%, submetidos ao 
ensaio de resistência à compressão axial após guardados 3, 7, 14 e 28 dias de 
cura. Resultados: Aos 28 dias de cura, o tratamento Testemunha com 0% de adição de vidro 
moído, apresentou resistência à compressão axial de 36,12 MPa, T10% apresentou 33,24 
MPa, T25% obteve 31,47 MPa e T35% apresentou 28,06 MPa. Nota-se que o concreto diminui 
a resistência conforme se aumenta a porcentagem de vidro moído, há um limite percentual de 
seu uso. Conclusão: Observou-se que a utilização de areia de vidro moído reciclado no 
concreto impacta negativamente sua resistência à compressão, entretanto isso não torna o 
concreto inutilizável, uma vez que em baixas porcentagens, a perda não é significativa. Devido 
à vantagem ambiental e a boa resistência do concreto, o uso de vidro moído como agregado 
miúdo se torna uma alternativa viável na construção civil. 
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AVALIAÇÃO DE CUSTOS EFETIVOS DO TRATAMENTO DE HISTOPLASMOSE 
DISSEMINADA COM ANFOTERICINA B (DESOXICOLATO E LIPOSSOMAL) EM 

PACIENTES VIVENDO COM HIV/AIDS EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA NO TRATAMENTO 
DE DOENÇAS INFECCIOSAS EM GOIÁS 

LETICIA FERNANDES FRAGA, RENATA DE BASTOS ASCENCO SOARES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A histoplasmose é um importante problema de saúde pública. Sua forma 
disseminada acomete em maior frequência pacientes vivendo com HIV/AIDS. A terapia 
antifúngica é sempre indicada para pacientes com histoplasmose disseminada (HD). A 
anfotericina B desoxicolato não é considerada a droga de escolha no tratamento de infecções 
fúngicas devido a sua alta nefrotoxicidade, quando comparada a anfotericina B lipossomal. O 
uso da anfotericina B lipossomal é, no entanto, desencorajado pelo seu alto 
custo. Objetivo: Avaliar comparativamente os custos do tratamento com os dois tipos de 
anfotericina B (desoxicolato e lipossomal) de pacientes com histoplasmose vivendo com 
HIV/AIDS em hospital de referência no tratamento de doenças infecciosas em 
Goiás. Método: Estudo retrospectivo, descritivo. A amostra foi composta por 88 pacientes com 
HD vivendo com HIV/AIDS, atendidos no m hospital de referência nos anos de 2015 e 2016. 
Os dados clínico-epidemiológicos incluíram variáveis como idade, sexo, cidade de procedência, 
evolução, data do diagnóstico para HIV, notificação, presença de coinfecção, dose acumulada 
e custos de drogas antifúngicas. Tais informações foram coletadas de prontuários eletrônicos. 
Já os dados de custos de medicação foram fornecidos pelo departamento financeiro do 
hospital de referência. Resultados: Foram encontrados 77 (76%) pacientes do sexo 
masculino. A média de idade foi de 41 anos. Do total, 62,5% tiveram diagnóstico para HIV 
concomitante ao de HD. Cinquenta casos (56%) foram notificados. No ano de 2015, 77% 
fizeram uso da anfotericina B desoxicolato e 30% utilizaram a anfotericina lipossomal. Em 
2016, 88% utilizaram a anfotericina B desoxicolato. O uso da anfotericina lipossomal, em 2016, 
ocorreu em 12% dos pacientes. A análise de custos das drogas antifúngicas revelou média de 
custo em 2015 para a anfotericina B desoxicolato de R$ 16,91 (DP=R$ 2,89). Em 2016, sua 
média de custo foi de R$ 17,08 (DP=R$ 0,84). A anfotericina lipossomal custou em 2015 em 
média R$ 898,18 (DP=R$ 444,60) e em 2016, R$ 303,03 (DP=R$ 549,37). Conclusão: Os 
dados clínico-epidemiológicos encontrados corroboraram com estudos prévios. A análise das 
terapias antifúngicas no ano de 2015 e 2016 confirmou o maior uso da anfotericina B 
desoxicolato, reforçando a questão econômica do uso da anfotericina B lipossomal. Os custos 
com anfotericina B desoxicolato foram semelhantes àqueles descritos pelo Ministério da 
Saúde, tanto em 2015 quanto em 2016. Já os custos com anfotericina B lipossomal, tiveram 
médias bem abaixo do seu valor unitário de mercado. 
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AVALIAÇÃO DE HABILIDADES SOCIAIS EM ESTUDANTES DE CIÊNCIAS 
AERONÁUTICAS 

BRUNA NERY ROSA, THAISSA NEVES REZENDE PONTES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O presente estudo pretende ampliar a contribuição da psicologia na aviação ao 
avaliar o repertório de habilidades sociais de estudantes de ciências aeronáuticas da PUC-GO. 
O presente estudo mostra-se relevante, uma vez que Vieira (2009) afirma que muitos pilotos se 
inserem no mercado de trabalho sem saberem se comunicar de forma efetiva, fazendo com 
que a ausência dessa habilidade seja um dos fatores contribuintes para a ocorrência de 
acidentes e incidentes graves. Objetivo: Avaliar o repertório de habilidades sociais de 
estudantes do curso de Ciências Aeronáuticas da PUC Goiás por meio do IHS-Del-
Prette. Método: A amostra utilizada nesta pesquisa foi composta por 15 estudantes de 
Ciências Aeronáuticas da PUC Goiás. Para coleta de dados do presente estudo foi utilizado o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), questionário sobre o perfil de operação 
de futuros pilotos e Inventário de Habilidades Sociais (IHS ¿ Del- Prette) por este apresentar 
apontamentos de validade instrumental. O IHS ¿ Del- Prette possui duas partes. A primeira 
consiste na identificação do participante e no fornecimento de informações para o 
preenchimento da folha de resposta do inventário. Resultados: Foi possível observar que a 
maioria dos participantes apresentou um repertório bastante elaborado em habilidades sociais. 
Os participantes 2 e 5 que fizeram, no mínimo 40 horas de voo, apresentaram, 
respectivamente, percentis iguais a 75% e 97%, sugerindo a presença de um repertório bem 
elaborado de habilidades sociais. No entanto, não é possível estabelecer uma relação entre as 
horas de voo e o aprendizado de um repertório bem elaborado em HS, uma vez que o 
participante 6, que havia feito mais de 400 horas de voo, apresentou déficit no repertório em 
habilidades sociais. Dessa forma, esses resultados sugerem que outras variáveis, e não a 
experiência em voo, foram responsáveis pelo aprendizado de um repertório bem elaborado em 
HS. Conclusão: O objetivo do trabalho foi atendido, uma vez que o nível de repertório de HS 
dos participantes foi identificado por meio do inventário IHS-Del Prette. A maioria apresentou 
um repertório em HS bem elaborado. Mas, não foi descartada a possibilidade dos alunos 
serem expostos a um THS por esse favorecer o desenvolvimento ou até mesmo o 
aprimoramento da comunicação que é considerada como uma HS. Essa habilidade é 
importante na aviação, já que muitas operações no contexto aeronáutico dependem disso. 
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AVALIAÇÃO DE SINTOMAS OSTEOMUSCULARES EM PROFESSORES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL, GUANAMBI/BA 

AMANDA CONCEIÇÃO LOPES, ROGERIO JOSE DE ALMEIDA, GEYSE CHRYSTINE 
PEREIRA SOUZA FERNANDES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: É fato, atualmente, a importância de se prevenir danos à saúde do trabalhador, 
principalmente ao considerar que a exposição a condições adversas no trabalho pode gerar 
sobrecargas e promover a gênese de doenças ocupacionais. Os sintomas osteomusculares 
têm se tornado frequente entre os professores, principalmente devido à sobrecarga física, 
longas jornadas de trabalho e posições repetitivas durante o exercício da profissão. Estas 
afecções têm se constituído um grande problema de saúde pública. Objetivo: Analisar os 
sintomas osteomusculares mais prevalentes em professores do ensino fundamental da cidade 
de Guanambi/BA, bem como o perfil sociodemográfico ocupacional e a identificação das áreas 
osteomusculares mais afetadas. Método: Estudo transversal analítico com abordagem 
quantitativa. Foram realizadas entrevistas com 52 profissionais do Ensino Fundamental e 
analisadas variáveis constantes de um questionário sociodemográfico ocupacional, além do 
Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO). Resultados: Dos 52 
profissionais, com predomínio de mulheres, casadas, com filhos, alto nível de escolaridade, a 
maioria pertence a uma população com menos de 50 anos, jornada de trabalho acima de 40h 
semanais, com acesso a computadores, predominantemente satisfeitos com o trabalho e 
condições de trabalho. O presente estudo demonstrou que os sintomas osteomusculares mais 
prevalentes na população em estudo são: joelhos, lombar e ombros. Conclusão: Em geral, 
nosso estudo encontrou prevalência muito alta de sintomas osteomusculares entre os 
professores da escola, o que está afetando seu trabalho, perdendo dias úteis e eventualmente 
afetando o sistema educacional como um todo. É necessário propor estratégias apropriadas 
para o controle e redução dos sintomas osteomusculares nesta categoria de trabalhadores. 
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AVALIAÇÃO DO BURNOUT EM PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE 
RICARDO ARAÚJO COSTA, SEBASTIAO BENICIO DA COSTA NETO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O sofrimento psíquico pode ser considerado uma resultante da combinação de 
características pessoais, aspectos relacionais e condições ambientais que levam a uma 
condição de esgotamento psico-físico que tem sido compreendida por meio da Síndrome de 
Burnout - SB. Desta forma, vê-se a necessidade de avaliar a SB nos profissionais da área da 
saúde, com o intuito de detectar os principais indicadores de sua 
manifestação. Objetivo: Avaliar os indicadores do Burnout em profissionais da área da saúde 
de instituição pública. Conduzir um levantamento bibliográfico sobre o burnout. Levantar o perfil 
sociodemográfico e Compreender os indicadores de exaustão emocional, desumanização e 
perda do sentido do trabalho. Método: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e 
quantitativo. Divididos em duas etapas: Etapa 1 - A Revisão bibliográfica do tipo sistemática, foi 
realizada por meio do Portal de Periódicos CAPES, onde utilizaram-se os booleanos: AND, 
com temporalidade de 2012 a 2017, e utilizados os artigos em Português e Inglês. Etapa 2 - 
Coleta de dados empíricos, as instituições públicas de saúde do Estado de Goiás foram 
escolhidas conforme acordos do NEPPS/PUC Goiás. Os instrumentos de medidas utilizados 
foram o Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS) e o Questionário 
Sociodemográfico. Os dados foram analisados por meio do Programa estatístico SPSS-20. 
Sendo realizadas análises descritivas para responder aos objetivos deste 
trabalho. Resultados: Revisão Sistemática - Foram encontrados 315 artigos, após a leitura do 
abstract foram selecionados 18 artigos para o estudo. Dados empíricos - Foi obtida uma 
amostra de 371 profissionais de instituições públicas do estado de Goiás. Grande parte dos 
profissionais tinham entre 31 e 40 anos, totalizando 39,7% da amostra, dentre os participantes 
76,3% eram do sexo feminino, 45,1% são casados e o nível de escolaridade predominante era 
o de nível superior completo, compreendendo 46,8% da amostra. Conclusão: Este estudo 
mostrou as dimensões da SB nos profissionais de serviços de saúde do estado de Goiás. 
Embora os trabalhadores de saúde estejam expostos a SB, não foi observado elevados níveis 
da síndrome. Contudo, identificou-se que o cinismo e a ineficácia apresentam valores 
elevados, constituindo-se como alerta, já que, se não forem implementadas medidas 
preventivas, estes trabalhadores poderão vir a desenvolver o burnout. 
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE A DOENÇA EM PACIENTES COM DPOC 
SONIA MARA MIRANDA DE CARVALHO PATRIARCA, KRISLAINY DE SOUSA CORREA, 

REJANNY DUQUE THOMAZ GARCIA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Pacientes portadores de DPOC com baixa adesão à terapia não possuem 
entendimento satisfatório sobre a doença (GEORGE et al., 2005). Ao adquirir habilidades 
específicas e conhecimento sobre sua doença o paciente terá autonomia e melhora do 
comportamento em relação a sua saúde (BOURBEAU, J.; NAULT, D.; DANG-TAN, 
2004). Objetivo: Avaliar o conhecimento sobre a doença em pacientes portadores de doença 
pulmonar obstrutiva crônica. Método: Trata-se de estudo transversal descritivo realizado em 
uma clínica de Pneumologia do Município de Goiânia, capital de Goiás com pacientes 
portadores de DPOC. Aprovado pelo comitê da Pontifícia Universidade Católica de Goiás - 
PUC Goiás (caae: 61577016.3.0000.0037). As informações referentes a respeito conhecimento 
sobre a doença foram coletadas utilizando-se o questionário Bristol COPD Knowledge 
Questionnaire. Utilizou-se estatística descritiva e os dados foram apresentados como 
frequência, média e desvio padrão. Resultados: Foram avaliados 73 indivíduos. Três foram 
retirados do estudo. 70 portadores de DPOC concluíram. A maioria dos participantes é ex-
tabagista, tem escolaridade correspondente ao primário completo, não utiliza oxigênio 
domiciliar e apresentaram pelo menos uma exacerbação durante o último ano. O grupo 
estudado obteve um desempenho abaixo de cinquenta por cento do total, demonstrando pouco 
conhecimento em relação à DPOC. Os domínios de menor conhecimento por parte dos 
pacientes foram relacionados ao uso de medicamentos (broncodilatador inalatório, corticoide 
inalatório e oral). Conclusão: Os pacientes portadores de DPOC possuem baixo conhecimento 
em relação à sua doença, sobretudo sobre o tratamento farmacológico, o que evidencia a 
necessidade da realização de programas educacionais e avaliações sobre a efetividade desses 
programas. 
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO FINANCEIRO E SOCIAL DE FAMÍLIAS COM CRIANÇAS 
PORTADORAS DE MICROCEFALIA 

LARA RIBEIRO VILELA, ROGERIO JOSE DE ALMEIDA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Desde o surto de infecções pelo vírus Zika houve aumento alarmante no número 
de recém-nascidos com microcefalia no Brasil. A expressividade das exigências médicas, 
sociais, legais e financeiras de um filho com microcefalia altera o funcionamento familiar. Tomar 
conhecimento de tais impactos nas famílias é primordial para nortear o apoio social e 
governamental à reabilitação dessas crianças e auxiliar o ajustamento financeiro e social das 
famílias. Objetivo: Analisar os impactos econômicos e nas interações sociais vividos por pais 
de crianças diagnosticadas com microcefalia. Método: Estudo transversal analítico com 
abordagem quantitativa. Questionário psicossocial ocupacional e de saúde (incluindo Escala de 
Impacto Familiar) foi aplicado numa amostra de 76 pais de crianças com microcefalia atendidas 
em janeiro e fevereiro de 2017 no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. 
Henrique Santillo (CRER). Resultados: Predominaram mulheres, pardas, com média de 30 
anos, escolaridade reduzida e praticantes religiosas. Metade era casada ou em união estável. 
Maioria tinha renda mensal de um a três salários mínimos sustentando um núcleo familiar de 4 
pessoas, moradia de aluguel. As atividades domésticas eram mais frequentes que as de lazer. 
O diagnóstico da microcefalia predominou no pré-natal e os relatos principais sobre seu 
impacto foram: dificuldade em confiar num cuidador para o filho; incompreensão alheia sobre o 
¿fardo¿ que enfrentam; vontade de não ter mais filhos; receber tratamento diferente pelos 
vizinhos; necessidade de abdicações (viajar, conviver com familiares e amigos); 
imprevisibilidade ligada a condição de saúde do filho. Conclusão: Na amostra avaliada foram 
constatadas sobrecargas financeira e nas relações sociais associada à grande demanda de 
cuidados do filho e aos estigmas atrelados a microcefalia. Faz-se necessária a atenção aos 
progenitores-cuidadores para verificar tais repercussões, disponibilizando suporte 
socioemocional afim de auxiliar no desenvolvimento de estratégias de enfrentamento no 
manejo da vida diária. 
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ESTRESSE ENTRE VESTIBULANDOS DE MEDICINA DE 
CURSOS PREPARATÓRIOS DE GOIÂNIA 

NATHÁLIA FERREIRA LOUSEK, IRACEMA GONZAGA MOURA DE CARVALHO, ANTONIO 
MARCIO TEODORO CORDEIRO SILVA, NEIANE CRISTINA SANTOS, SARAH CRISTINA 

GARCIA GOMES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Os vestibulandos comumente experimentam condições prementes de estresse 
causadas pela escolha profissional, pressão dos familiares, imaturidade, insegurança, 
competitividade e o medo do insucesso no ingresso na faculdade. A ansiedade pode 
acompanhar o quadro de estresse e na intenção de driblar esses distúrbios, os jovens 
frequentemente recorrem de maneira arbitrária a substâncias psicoativas. Objetivo: Avaliar o 
nível de estresse nos vestibulandos, alunos de Cursos Preparatórios de Goiânia/GO, e verificar 
se há relação entre o estresse e o número de anos cursados no preparatório e/ou o uso de 
substâncias neuroestimulantes. Método: Trata-se de estudo transversal qualiquantitativo 
descritivo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás. Consiste da análise, com auxílio dos softwares Excel 365 e BioEstat® 5.3, dos dados 
recolhidos por meio de dois instrumentos (Inventário de Estresse Lipp e questões específicas 
sobre hábitos de vida e uso de medicamentos) aplicados a 100 alunos de cada um dos três 
cursos preparatórios de Goiânia/GO, escolhidos por randomização, tendo os diretores assinado 
um documento de coparticipantes da pesquisa. O número de participantes foi determinado 
admitindo-se um erro amostral de 10% e uma média de 500 alunos por curso preparatório. No 
entanto, a adesão total à pesquisa foi de 150 alunos. Resultados: Dentre os 150 participantes 
do estudo, 64,7% tinham entre 18 e 19 anos de idade e predominou o sexo feminino (75,3%). 
O tempo de cursinho variou entre 1 semestre e mais de 4 anos, no entanto a associação entre 
o número de anos cursados no preparatório e o desenvolvimento de estresse não foi 
estatisticamente significante. O número de horas de sono diárias apresentou uma correlação 
significativa negativa com o desenvolvimento do estresse (p<0,05). Quanto ao uso de 
substâncias estimulantes, foi observada uma correlação positiva entre o nível de estresse e a 
frequência do uso dessas. A cafeína foi citada 40 vezes seguida pelas drogas a base de 
metilfenidato e lisdexanfetamina, energético e guaraná em pó. Conclusão: O estudo 
demonstrou que o tempo de permanência no curso preparatório não modifica o estresse 
presente em tantos vestibulandos, mas a vivência num ambiente de cobranças e pressão por si 
só já o estabelece, devendo-se modificar a dinâmica do trabalho escolar. Revelou-se ainda a 
importância do sono e do uso de substâncias psicoativas no desenvolvimento do estresse, 
fatores modificáveis que merecem atenção especial da sociedade, sendo esta a responsável 
pela criação do ambiente/agente estressor. 
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE BIOMETANO A PARTIR DA DIGESTÃO 
DE RESÍDUOS DE CURTUME E DE SOJA 

GABRIEL COSTA VIEIRA ARANTES, DANNS PEREIRA BARBOSA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Biogás é uma mistura de gases resultante da decomposição biológica anaeróbia, 
principalmente de proteínas. Os resíduos de soja de varrição e de curtume apresentam 
elevados teores de proteínas, lipídios e carboidratos. Portanto, possuem elevado potencial para 
produção de biogás. Os principais parâmetros avaliados no substrato orgânico são o teor de 
Massa Seca Orgânica (MSO) e a concentração de Sólidos Totais (ST). O inóculo é a cultura de 
microrganismos utilizada na biodigestão do substrato. Objetivo: Este estudo tem por objetivo 
avaliar o potencial de produção de biogás dos resíduos de soja de varrição e de curtume 
através da biodigestão anaeróbia, de modo a buscar soluções para o reaproveitamento 
energético destes substratos. Método: Os substratos orgânicos utilizados foram os resíduos de 
soja de varrição e de curtume. O inóculo utilizado para a biodigestão do substrato foram 
microrganismos mesófilos de ETE. As análises de MSO (Massa Seca Orgânica) foram 
realizadas através do processo de volatilização da matéria orgânica na múfla. As análises de 
Sólidos Totais Dissolvidos (STD) foram realizadas utilizando o condutivímetro. O teste do 
potencial de biogás do resíduo de soja de varrição foi realizado utilizando o equipamento 
AMPTS. O excesso de sulfeto do curtume foi removido utilizando aeração e correção de pH. O 
teste do potencial de biogás do curtume foi realizado utilizando um sistema em pequena escala 
contendo quatro amostras distintas, com duração de 15 dias. Resultados: O resíduo de soja 
de varrição apresentou teor médio de MSO igual a 36,9%, enquanto que o resíduo de curtume 
apresentou 3,1% e o inóculo, 1,9%. As análises de iodometria revelaram que houve remoção 
de 98,1% em concentração das espécies sulfeto do curtume. A amostra de curtume tamponada 
(tampão de fosfato) apresentou o maior volume de biogás produzido ao final do teste, 
superando a marca dos 1000 mL. A amostra de curtume não-tamponada produziu apenas 500 
mL em volume de biogás. As demais amostras testadas atuaram como controle. Por fim, 
também foram obtidas as condições ótimas de alimentação do AMPTS para o teste do 
potencial de biogás da soja de varrição. Conclusão: Os substratos de soja de varrição e 
curtume, bem como o inóculo, apresentaram elevados teores de MSO, o que sugere um 
elevado potencial para a produção de biogás por biodigestão anaeróbia. Os testes do potencial 
de biogás das amostras de curtume apresentaram resultados satisfatórios se comparados aos 
da literatura científica. A amostra de curtume tamponada com tampão de fosfato (nutrientes) foi 
a que obteve a maior produção de biogás. 
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AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE UREIA E CREATININA NA PROLE CUJAS MÃES FORAM 
SUBMETIDAS À DIETA HIPERLIPÍDICA 

TAÍS DE MAGALHÃES ARRUDA, VANILCE VILMAR BERNARDES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A obesidade tornou-se uma epidemia mundial e vem aumentando de forma 
significativa, sua presença contribui para o maior desenvolvimento de doenças crônicas. O 
excesso de peso durante a gravidez aumenta o risco de desenvolvimento de obesidade e 
outras complicações metabólicas relacionadas com a vida adulta. A Doença Renal Crônica 
também vem crescendo em grande escala e indivíduos obesos possuem 2,5 vezes mais 
chances de desenvolverem doença renal crônica do que indivíduos com peso 
normal. Objetivo: Avaliação das alterações dos níveis séricos de ureia e creatinina, dos pesos 
dos rins e os efeitos sobre o ganho de peso na prole proveniente de mães submetidas à dieta 
padrão e hiperlipídica. Método: Foram utilizadas 10 ratas Wistar, divididas em dois tipos de 
dieta: Grupo 1: dieta padrão (PD) e Grupo 2: dieta hiperlipídica (HL) por 14 semanas, quando 
foram colocadas para cruzar. Após o nascimento da prole os animais foram divididos em 4 
grupos: Grupo 3 (PPDpd): prole proveniente de mães com peso normal alimentadas com dieta 
padrão; Grupo 4 (PPDhl): prole proveniente de mães com peso normal alimentadas com dieta 
hiperlipídica; Grupo 5 (PHLpd): prole proveniente de mães obesas alimentada com dieta 
padrão; Grupo 6 (PHLhl): prole proveniente de mães obesas alimentas com dieta hiperlipídica. 
Os animais foram pesados semanalmente e ao final do experimento, o peso dos rins foi 
avaliado, e o sangue coletado para dosagem de ureia e creatinina. Resultados: A prole 
alimentada com ração hiperlipídica proveniente de mães obesas teve ganho de peso 
significativamente maior quando comparada aos outros grupos. Dados do ganho de peso: 
PPDpd 144,8 ± 12,15; PPDhl 138,6 ± 5,34; PHLpd 152, 2 ± 5,23; PHLhl 161 ± 10,75. O peso 
dos rins e as dosagens de ureia e creatinina não tiveram alterações 
significativas. Conclusão: Houve ganho de peso significativamente maior da prole 
hiperlipídica, mostrando que uma dieta materna rica em gordura pode causar obesidade na 
prole. Os pesos dos rins não se alteraram e os resultados de ureia e creatinina são 
inconclusivos devido as poucas dosagens obtidas, como o experimento é feito com duas 
gerações, a repetição tornou-se impossibilitada por não haver tempo hábil para tal, entretanto o 
projeto terá continuidade afim de se avaliar o perfil renal na prole. 
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AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DO EFLUENTE TRATADO DE 
DIFERENTES SEGMENTOS INDUSTRIAIS 

MAIZA REGIANE SILVA, FERNANDO MACHADO DOS SANTOS  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O Lançamento de resíduos fora do padrão de lançamento ocasionam 
modificações sérias ao solo, água, podendo contaminar o meio ambiente (PEREIRA, 2002). Os 
efluentes industriais devem ser tratados e dispostos de modo a atender a legislação vigente. A 
Resolução nº 430/2011 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), declara os 
parâmetros, condições e padrões de lançamento de efluentes que devem ser levados em 
consideração para o atendimento aos requisitos legais (BRASIL, 
2011). Objetivo: Avaliação/caracterização de efluente de indústria farmacêutica por meio da 
análise dos parâmetros físico-químicos, seguido da verificação de sua conformidade de acordo 
com a legislação vigente. Método: As coletas dos efluentes brutos para realização deste 
estudo foram realizadas em indústria farmacêutica localizada na região metropolitana de 
Goiânia. O ponto de coleta do efluente bruto residual foi na Estação de Tratamento de Efluente 
(ETE) da própria empresa, após a etapa de tratamento. Os seguintes parâmetros foram 
avaliados em laboratório: cor aparente, turbidez, condutividade elétrica, sólidos totais, sólidos 
totais dissolvidos, potencial hidrogeniônico e oxigênio dissolvido. A técnica de EF foi aplicada 
utilizando-se um sistema em batelada montado no laboratório de química da Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás. Resultados: Primeiramente, foram realizadas as análises 
para avaliação das características físico-químicas iniciais do efluente bruto (antes do 
tratamento), de modo que estes dados sirvam de referência para cálculo da porcentagem de 
eficiência do tratamento por eletrofloculação, quando comparados aos dados obtidos pós 
tratamento. Por meio do resultado do 9º teste, o qual obteve-se a melhor filtração do efluente, 
foram realizados novos testes para avaliação dos parâmetros físico-químicos após a etapa de 
eletrofloculação para cálculo da porcentagem de eficiência. Os valores obtidos para os 
parâmetros em que houve redução variaram de 91,01 a 98,98%, demonstrando grande 
eficiência na remoção de sólidos, matéria orgânica e na clarificação da 
água. Conclusão: Considerando que o interesse foi o de atingir a maior remoção possível dos 
poluentes presentes no efluente da indústria farmacêutica nas melhores condições de 
operação do reator de eletrofloculação, o planejamento experimental proposto sugere que os 
valores ótimos para a condição de trabalho na aplicação do processo da eletrofloculação no 
tratamento dos efluente foram de 15 min para o tempo de eletrólise, 1,0 A para a corrente 
elétrica. 

Palavras-chave: Eletrofloculação, Análise físico-química, Análise físico-química. 
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AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA COMPARATIVA DA QUALIDADE DE HORTALIÇAS 
ORGÂNICAS E NÃO ORGÂNICAS COMERCIALIZADAS EM SUPERMERCADOS E 

FEIRAS-LIVRES NA MACRORREGIÃO DE GOIÂNIA 
GABRIELLY GONZAGA MORAIS, VALERIA RIBEIRO MAITAN  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A maçã é uma das frutas mais cultivadas do mundo, apresentando diversas 
espécies e variedades. Sobre o ponto de vista nutricional é considerada uma das frutas mais 
completas, por possuir uma série de nutrientes que trazem benefícios à saúde. É cultivada em 
grande parte no modo de cultivo convencional, mas, diante dos riscos causados à saúde 
humana vinculados ao uso excessivo de agrotóxicos na produção de alimentos, têm sido 
crescente a procura por esses produtos cultivados no modo orgânico. Objetivo: Diante da 
demanda de consumidores preocupados com a qualidade do alimento que está ingerindo, 
buscou-se realizar uma pesquisa comparativa de maçãs convencionais e orgânicas, no que 
tange a sua qualidade higiênico-sanitária. Método: Foram então realizadas análises 
microbiológicas e de pH em 5 amostras de maçãs do cultivo convencional e 5 de maçãs do 
cultivo orgânico, como as contagens de coliformes totais à 35°C e termotolerantes à 45°C, 
bolores e leveduras e pesquisa de Salmonella sp/25g. Também foram aferidos o pH das 
amostras. Resultados: De acordo com os resultados, verificou-se que tanto a contagem de 
coliformes totais como a de coliformes termotolerantes variou de <3,0 à ¿1,1×103 (NMP/g) 
para os dois cultivos, apresentando uma amostra cada, fora do padrão da legislação vigente, 
bem como ausência de Salmonella sp/25g em ambos. Já a contagem de bolores e leveduras 
nas amostras do cultivo convencional variou entre 2×102(est) e 2,9×103 (UFC/g), e nas 
amostras do cultivo orgânico houve uma variação de 1,5×104 (est) a 3,3×104 (UFC/g), embora 
tal análise não seja contemplada legislação vigente. Essa contagem foi maior em orgânicos se 
comparada ao convencional conforme é esperado, pois em seu cultivo é utilizada matéria 
orgânica que pode conter uma alta taxa de micro-organismos. Conclusão: A partir das 
análises realizadas neste projeto pode-se observar que as amostras de maçãs cultivadas no 
modo orgânico apresentaram maior contagem de bolores e leveduras em relação às amostras 
cultivadas no modo convencional, embora a contagem de coliformes, tanto totais como 
termotolerantes, ocorreram em 20% das amostras. Sugere-se um maior rigor na sanitização de 
frutas, visto que os fungos são os micro-organismos que mais contribuem na deterioração, 
diminuindo o shelf-life do produto. 
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AVALIAÇÃO QUALIDADE DE VIDA DOS ALUNOS DE MEDICINA DA PUC GOIÁS COM 
ENFOQUE TEÓRICO NA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA 

LAURA PAZINATO RITTER, ANTONIO MARCIO TEODORO CORDEIRO SILVA, IRACEMA 
GONZAGA MOURA DE CARVALHO, BHETTINA VIEIRA LOPES, LUÍSA RIBEIRO KOCH  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Estudos realizados nos Estados Unidos revelaram que a prática recorrente do 
exercício físico está associada à ausência total ou a poucos sintomas depressivos ou de 
ansiedade. Desta forma, a atividade física figura-se como alicerce para a construção de uma 
vida mais saudável, visto que a qualidade de vida parte de uma avaliação de múltiplas 
interpretações, englobando não só os aspectos econômicos, fisiológicos e sociais, como 
também o bem-estar físico e mental. Objetivo: Avaliar a qualidade de vida dos acadêmicos de 
períodos intermediários do curso de medicina e correlacionar com a prática de atividade 
física. Método: Estudo transversal descritivo. Foram aplicados dois questionários: 
sociodemográfico e WHOQOL-BREF, que avalia a qualidade de vida, para 90 estudantes de 
medicina da Pontifícia Católica de Goiás. O questionário de qualidade de vida, tem 26 questões 
e quatro domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente, variando de zero (a 
pior qualidade de vida) a 100 (a melhor qualidade de vida). Todo resultado comparativo foi 
considerado estatisticamente significante com o p-valor menor que 0,05. Os dados foram 
coletados após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC Goiás. Resultados: Dos 
90 entrevistados, a religião católica foi predominante, com 43,3% (n=39) e 87,8% (n=79) 
contavam com renda familiar de 1 a 3 salários mínimos. A grande maioria, 96,7% (n=87), não 
trabalhava e apenas uma pequena parcela contava com auxílio financeiro para custeio do 
curso. Um total de 17,8% (n=16) dos alunos tinham bolsa de estudo e 34,4% (n=31) possuíam 
financiamento. De todos os entrevistados, 40,0% (n=36) praticava atividade física, sendo que 
esse grupo, no que diz respeito aos domínios psicológico (p=0,0268) e meio ambiente 
(p=0,0452), possuía qualidade de vida significativamente maior se comparado ao grupo 
daqueles que não praticavam exercício físico. Conclusão: Considerando as inúmeras 
situações de estresse e frustrações as quais os alunos de Medicina são submetidos, o 
exercício físico pode restaurar e aliviar essa rotina, reduzindo sintomas de depressão ou 
ansiedade, o que foi comprovado pela melhor qualidade de vida nos domínios psicológico e 
meio ambiente no grupo que praticava atividade física. 
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AVALIAÇÃO SÉRICA DE CREATININA, UREIA E ELETRÓLITOS EM RATOS COM DIETA 
HIPERLIPÍDICA TRATADOS POR GAVAGEM COM O EXTRATO DA SPONDIAS MOMBIN 

MONYELLE CAETANO DIAS, SERGIO HENRIQUE NASCENTE COSTA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Atualmente muitas pessoas vêm utilizando plantas para fins terapêuticos. Com o 
avanço do estudo farmacológico, novos recursos vêm sendo aplicados para analisar reais 
efeitos. Dentre essas plantas esta a Spondias mombin, conhecida como cajazinho, onde o fruto 
pode ter consumo como febrífugo e diurético. Porém compostos da S. Mombin pode causar 
efeitos prejudiciais nos rins. Como marcadores de função renal destacam a creatinina e ureia e 
os eletrólitos que qualificam o equilíbrio eletrolítico. Objetivo: Avaliar a influência do extrato da 
Spondias mombin sobre a função renal de ratos Wistar, mantidos com dieta padrão e 
hiperlipídica. Método: Foi realizado um estudo experimental com 14 Ratos Wistar onde foram 
separados em 4 grupos. Grupo com ração controle (GRC), Grupo com ração Hiperlipídica 
(GRH), Grupo Controle com Extrato (GCE) e Grupo Hiperlipídico com Extrato (GHE). A 
ingestão do extrato foi feito por gavagem. Os marcadores renais foram avaliados por método 
colorimétrico e cinético no equipamento automatizado A-15. O resultado das dosagens foi 
analisado pelo Excel 365 e GraphPadPrism. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de ética de 
Pesquisa em Animais pelo parecer número 9062310117. Resultados: Os níveis sanguíneos 
médios de ureia e o dp nos grupos foram os seguintes, GRC 29,67 mg/dL (±3,79); GRH 20,00 
mg/dL (±2,65); GCE 36,00 mg/dL (±2,00) e GHE 18,75 mg/dL (±4,65). Para creatinina, GRC 
0,09 mg/dL (±0,06); GRH 0,17 mg/dL (±0,11); GCE 0,10 mg/dL (±0,05) e GHE 0,17 mg/dL 
(±0,13). Em relação ao cloreto, GRC 75,00 mEq/L (±7,94); GRH 77,33 mEq/L (±3,21); GCE 
74,25 mEq/L (±5,85) e GHE 90,00 mEq/L (±14,38). Para cálcio, GRC 7,93mEq/L (±0,40); GRH 
8,50 mEq/L (±0,72); GCE 8,76 mEq/L (±1,40) e GHE 7,42 mEq/L (±3,19). Para o magnésio, 
GRC 1,81 mEq/L (±0,06); GRH 1,96 mEq/L (±0,15); GCE 1,99 mEq/L (±0,35) e GHE 1,63 
mEq/L (±0,44). Conclusão: A partir da análise dos resultados, não foi observada diferenças 
estatísticas na maioria dos marcadores renais nos diferentes grupos, exceto na dosagem de 
ureia que pode ter ocorrido devido à dieta. Dessa forma, não foi verificado efeito tóxico da 
espécie Spondias mombin sobre os rins. No entanto, alterações podem ser dependentes da 
dose e do tempo do uso do extrato. 
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AVALIAÇÃO SÉRICA DE IL4 EM RATOS WISTAR TRATADOS COM SOLUÇÃO SALINA 
HIPERTÔNICA APÓS O DESMAME 

TATIANNE GONÇALVES BARBOSA, GRAZIELA TORRES BLANCH  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A ingestão excessiva de cloreto de sódio está associada com vários efeitos 
maléficos à saúde. A hipertensão arterial retrata um grave problema de saúde pública no Brasil 
e proporciona elevado custo médico-social, principalmente por sua participação no 
desenvolvimento e complicações de doenças como: insuficiência cardíaca, insuficiência renal 
crônica, acidente vascular cerebral e doença arterial coronariana. Objetivo: Avaliar os níveis 
de interleucina IL-4 em ratos Holtzman hipertensos que desde o desmame foram tratados com 
solução de NaCl 1,8%. Método: Foram utilizados ratos Holtzman, aos 21 dias de vida. Os 
animais foram divididos em grupo controle (CT) e grupo experimental (Sal), cada grupo com 8 
animais. Os animais passaram por 60 dias de tratamento, onde receberam ração e líquido: o 
grupo CT recebeu água e o grupo SAL, solução de NaCl 1,8%. Após esse período, foi ofertado 
apenas água e ração, para ambos os grupos, por 15 dias (período de recuperação) e, a seguir, 
no período de ambientação, os dois grupos receberam, por mais 15 dias, tanto água quanto 
com solução salina hipertônica. Após os 90 dias de tratamento com salina hipertônica, foi 
aferida a pressão arterial média e a frequência cardíaca dos animais. E foi feita a detecção de 
produção de IL-4 pelo método de ELISA. Resultados: A aferição da pressão arterial pela 
cauda do animal nos mostrou que o tratamento foi eficiente em alterar a pressão arterial média 
dos animais (CT: 150 ± 2 vs SH: 158 ± 3 mmHg) assim como a frequência cardíaca (CT:381 ± 
7 vs. SH: 402 ±12 bpm), o que indica que o tratamento foi eficiente em alterar a pressão arterial 
e a frequência cardíaca. O ensaio imunoenzimático dos animais tratados por 90 dias após o 
desmame e de seu grupo controle. Não foram observadas diferenças significativas na 
produção de IL-4 dos animais experimentais em comparação com os animais do grupo 
controle, porém houve tendência de IL-4 no grupo experimental em relação ao controle (SH: p= 
0,019 vs CT: p= 0,014). Conclusão: Tendo em vista os resultados apresentados no presente 
estudo, a sobrecarga de sódio (1,8%), provoca aumento nos níveis da pressão arterial e da 
frequência cardíaca, sendo, assim, o modelo usado de ingestão de solução de NaCl 1,8% é 
eficaz em tornar os animais hipertensos. Mesmo os resultados da produção de IL-4 não ter sido 
satisfatória, ela apresenta papel importante no mecanismo da hipertensão, bloqueando a 
formação de óxido nítrico dos macrófagos. 

Palavras-chave: Salina hipertônica, Hipertensão, Interleucina 4 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 869 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

AVALIAÇÃO SÉRICA DE TNF E IL-6 EM RATOS SUBMETIDOS AO TRATAMENTO COM 
SALINA HIPERTÔNICA APÓS O DESMAME 

NATALIA DE JESUS CAVALCANTE LIMA, CLAYSON MOURA GOMES, GRAZIELA TORRES 
BLANCH, LAIZA ALENCAR SANTOS BARROS  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O modelo de desenvolvimento da hipertensão arterial (HA) com sobrecarga de 
sódio pós-natal em ratos da linhagem Wistar está consolidado na literatura. Outros estudos 
mostraram à associação dos mecanismos inflamatórios com os processos hipertensivos, 
gerados a partir do sódio. Todavia podem existir diferenças no padrão de ingestão hidromineral 
entre linhagens, para isso é relevante a análise de citocinas pró-inflamatórias IL-6 e TNF de 
animais da linhagem Holtzman submetidos a esse modelo de HA. Objetivo: Avaliação sérica 
de TNF e IL-6 em amostras plasmáticas de ratos da linhagem Holtzman submetidos ao modelo 
de desmame com salina hipertônica. Método: Durante 60 dias, os animais da linhagem 
Holtzman foram submetidos ao modelo de sobrecarga de sódio pós-natal, sendo que grupo 
experimental recebeu solução de NaCl 1,8% e o grupo controle água. Foram coletadas 
amostras do plasma desses animais e realizada a quantificação das citocinas IL-6 e TNF pelo 
método de ELISA. O trabalho foi aprovado pelo CEUA. Resultados: Os animais da linhagem 
Holtzman tiveram resistência ao modelo empregado, não desenvolvendo HA. A observação 
das interleucinas demonstrou que não há alterações significativas entre o grupo controle e o 
experimental. A média de IL-6 do grupo experimental foi de 0,0294 µM (± 0,0536), e a média do 
grupo controle foi 0,01699 µM (± 0,0065) sendo o valor de p= 0,31. Não se detectou nenhuma 
concentração de TNF acima do limiar padrão (0,0016 µM). Conclusão: Conclui-se que não há 
alterações significativas na produção plasmática de citocinas inflamatórias como IL-6 e TNF, 
não estando envolvidas na resistência à HA no modelo dos animais da linhagem Holtzman 
submetidos a sobrecarga de sódio pós-natal. 
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AVALIAR AS CORRELAÇÕES ENTRE SINTOMAS PSICOSSOMÁTICOS: VIDA NO 
TRABALHO E BURNOUT 

CAROLINE CABRAL QUIXABEIRA, IVONE FELIX DE SOUSA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Diante da realidade do trabalho e da sociedade contemporanea observamos cada 
dia mais como o ambiente do trabalho acaba gerando uma série de doenças da organização. 
Dentro destas, encontramos como a mais conhecida a Sindrome de Burnout (SB). A síndrome, 
é uma série de respostas emocional a eventos de estresse dentro da vida no trabalho. Estas 
respostas emocionais relacionam-se diretamente com as respostas psicossomáticas, já que o 
corpo e a mente formam uma unidade a qual não pode ser separada. Objetivo: Correlacionar 
variáveis psicossomáticas com as dimensões da vida no trabalho e as dimensões do Burnout e 
Fazer uma revisão integrativa sobre as variáveis psicossomáticas e dimensões da vida no 
trabalho e do Burnout. Método: Os participantes foram os trabalhadores da cidade de Goiânia 
na área Hospitalar e da saúde. O questionário entregue era composto dos seguintes itens: 
MBI-GS e worklife survey criada por Leiter e Maslach. Para a revisão integrativa, utilizou-se as 
seguintes bases: Scielo, CAPES e PubMED. Para a seleção inicial dos artigos foram utilizados 
os seguintes critérios de inclusão: ter sido publicado entre 2013 e 2018, que em uma primeira 
lida do resumo julgue que o artigo combinado com o tema da pesquisa da aluna além de ser 
passível de ser achado nas bases utilizando um dos seguintes descritores: burnout, 
psicossomático, vida no trabalho e valores, podendo estes descritores estarem na língua 
portuguesa, inglesa ou francesa. Resultados: No levantamento integrativo foram encontrados 
18 artigos que entraram dentro do critério de inclusão. Mesmo que dentro dos critérios de 
inclusão, os artigos encontrados não trabalhavam de forma completa o tema desta pesquisa. 
Os valores encontrados nas variáveis após a análise no SPSS corrobora com quatro dos 
artigos encontrados. Além disso, foi possível verificar que as variáveis psicossomáticas se 
relacionam com as dimensões da SB, não fazendo relação somente com o cinismo, que por 
seu próprio conceito não possui espelhamento psicossomático. Conclusão: Na bibliografia 
atual não se é possível encontrar um rico material em avaliação os valores organizacionais, 
sintomas psicossomáticos, síndrome de burnout e qualidade de trabalho. No objetivo geral foi 
possível confirmar os dados obtidos dentro de quatro artigos encontrados na revisão 
integrativa. Validando a realidade encontrada nas organizações em que foram aplicados os 
questionários com a realidade de outras, inclusive, de outros países. 
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BALANÇO DAS DISSERTAÇÕES PRODUZIDAS E DEFENDIDAS NO PROGRAMA DE 
PÓS- GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA PUC GOIÁS COM A TEMÁTICA JOVEM. 

RUBIANNY MARIA SALES ROCHA, CLAUDIA VALENTE CAVALCANTE  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A pesquisa pautou-se na investigação das tendências teóricas e metodológicas 
presentes nas dissertações de mestrado que abordam a temática jovem/juventude. Abordagem 
do tema no campo teórico-científico auxilia na desmistificação de concepções errôneas sobre 
os jovens elaboradas pelo senso comum que limita a juventude apenas a faixa 
etária. Objetivo: Identificar a presença da temática jovem e juventude como objeto de estudo 
nas dissertações de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da PUC 
Goiás. Método: Esta pesquisa é de cunho bibliográfico do tipo Estado da Arte. O material de 
análise utilizado são as dissertações de mestrados produzidas no PPGE da PUC Goiás entre 
os anos de 2001 a 2016. Foram encontradas 25 produções envolvendo a temática 
jovem/juventude dentre as 329 dissertações analisadas. Resultados: A constituição de um 
banco de dado digital a partir das informações coletadas foi realizada para ser disponibilizado e 
socializado com a comunidade acadêmica. No levantamento realizado, a partir das 25 
dissertações com a temática jovem/juventude, as reflexões encontradas sobre o sujeito jovem 
nas produções acadêmicas partem da identificação de quem são esses sujeitos, em que meio 
social estão inseridos e quais transformações são proporcionadas pelos mesmos no meio em 
que vivem. Todas as dissertações referentes a temática jovem são da linha de pesquisa 
Educação, Sociedade e Cultura, tendo como principais temas vinculados aos jovens: os 
processos formativos; o trabalho; jovens mulheres; os grupos juvenis e a 
cultura. Conclusão: No levantamento realizado, a partir das 25 dissertações com a temática 
jovem/juventude, as reflexões encontradas sobre o sujeito jovem nas produções acadêmicas 
partem da identificação de quem são esses sujeitos, em que meio social estão inseridos e 
quais transformações são proporcionadas pelos mesmos no meio em que vivem. 
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BLACK MIRROR: COMO A REPRESENTAÇÃO CINEMATOGRÁFICA REAFIRMA A 
SOCIEDADE DO ESPETÁCULO? 

ISABELA BORGES ROCHA, PEDRO HENRIQUE MAXIMO PEREIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O trabalho objetivado propõe, como enfoque principal, a discussão da produção 
cinematográfica contemporânea como forma de representação da passividade, da aceitação da 
aparência como realidade e da relação social mediada por imagens, criticas feitas por Guy 
Debord em sua obra A sociedade do espetáculo, tendo como objeto de pesquisa a produção 
Black Mirror, série de curtas britânica que tem como tema central a elaboração de crônicas que 
retratam valores e padrões da sociedade moderna. Objetivo: Analisar os antagonismos e 
aproximações decorrentes da obra produzida por Guy Debord (A sociedade do espetáculo, 
1967) e o roteiro específico em estudo (Black Mirror, 2011). De forma a relacionar as ideias e 
ideologias presentes em ambos os objetos de estudo e sua relação com a 
contemporaneidade. Método: Optou-se por analisar individualmente os elementos chave da 
discussão (os roteiros apresentados em Black Mirror e a obra de Guy Debord, A Sociedade do 
Espetáculo) antes que pudesse ser exercida uma comparação entre ambos de modo a 
responder os questionamentos principais propostos pela pesquisa utilizando o método 
sistêmico de estudo, onde o objeto que se pretende analisar está constantemente inserido 
como elemento de um sistema que interage com o meio através de trocas dinâmicas, onde o 
sistema que o objeto de estudo compõe é mutável. Resultados: Para o autor, separar as 
relações sociais de produção e consumo da influência direta que a produção de imagens tem 
sobre as condições mercadológicas é impossível, de forma que ambas devem ser analisadas 
como causa e consequência de si mesmas. A sociedade do espetáculo, assim, age como uma 
resposta do capitalismo onde, quanto maior o acúmulo de capital, maior será o acúmulo de 
imagens produzidas por ele, ressaltando o papel desenvolvido pelo marketing e sua presença 
constante em todos os aspectos da vida capitalista, onde tudo está suscetível à 
mercantilização, inclusive as ideologias e aspirações sociais. Conclusão: Podemos concluir 
que a sociedade do espetáculo, inserida no contexto contemporâneo, encontra-se 
constantemente reafirmada pelo capitalismo e por seus ideais de consumo, especialmente pela 
relação de controle e manipulação midiática. Desta forma, ainda que a série tenha como 
objetivo principal alertar a sociedade sobre a necessidade de um olhar crítico para o consumo, 
não há como mudar o panorama social contemporâneo por completo visto o enraizamento 
deste comportamento na sociedade. 

Palavras-chave: Contemporâneo, Espetáculo, Debord 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 873 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

BLADE RUNNER E GHOST IN THE SHELL: UMA INVESTIGAÇÃO DOS ESPAÇOS 
INERENTES À CONDIÇÃO HUMANA 

RAQUEL FERREIRA DE SOUZA BRAGA, NANCY DE MELO BATISTA PEREIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: ¿Arquitetura e cinema são práticas espaciais e constroem espaço¿. Virílio (1991). 
A construção dos cenários especulativos no gênero de ficção científica permitem a 
investigação das relações entre cidade e sociedade, indivíduo e espaço. A partir deles torna-se 
possível a investigação da relação entre as dinâmicas sociais, a arquitetura e a cidade. De que 
modo um influencia, e é influenciado pelo outro. Analisando assim, a construção tanto dos 
espaços quanto das identidades no contexto urbano. Objetivo: Analisar os longas metragens 
Blade Runner, Blade Runner 2049 e Ghost In the shell. Resgatar historicamente conceitos 
teóricos da arquitetura e do urbanismo. Compreender as relações de poder e dominação 
sociais, assim como as dinâmicas políticas e econômicas em referência ao planejamento de 
cidades. Método: Apuração de dados bibliográficos. Estudo comparativo entre os longas 
metragens indicados com teorias filosóficas, sociológicas, antropológicas, arquitetônicas e 
urbanísticas. Examinação dos dados. Discussões em grupo. Orientações 
individuais. Resultados: Realizou-se um resgate histórico da arquitetura e das características 
sociais desde o século XVIII até o Pós Modernismo. Discutiu-se de maneira especulativa a 
origem das sociedades heterotópicas futuristas nos filmes indicados. Constatou-se as 
diferenças entre os termos utopia, distopia e heterotopia. Relacionou-se a arquitetura moderna 
com a construção de um imaginário futurista que impõe dominação sobre os indivíduos. 
Encontrou-se relações entre as sociedades de controle elaboradas por Deleuze (1992) e o 
contexto de ficção científica. Discutiu-se a humanidade e a máquina. E por fim, compreendeu-
se a relação entre os espaços e a condição humana. Conclusão: Observa-se a relação 
indissociável entre sociedade e cidade. Seja analisando um contexto histórico, ou observando 
cenários especulativos em filmes de ficção científica. Um se compõe como reflexo do outro. 
Percebe-se nos longas metragens indicados a relação com a realidade pós moderna 
compreendendo as relações de poder e alienação empregadas, amplificando o caráter de 
dominação da arquitetura sobre o indivíduo. Todavia, possibilitando a expressão da 
humanidade através desses espaços marginais. 
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BUSCA IN SÍLICO DE INIBIDORES DA ACETILCOLINESTERASE A PARTIR DE 
MARCADORES QUÍMICOS ENCONTRADOS NAS FOLHAS DE HORTIA OREADICA 

KÁLLITA POLIANA DA SILVA, LEONARDO LUIZ BORGES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Hortia é um gênero neotropical pertencente à família Rutaceae que conta com 
apenas 10 espécies, sendo que nove delas ocorrem no Brasil. A espécie Hortia oreadica é 
conhecida popularmente como "para-tudo", "quina", "quina do campo" e sua casca amarga é 
utilizada para tratar dor de estômago e febres. Foram identificados diversos compostos desta 
espécie , bem como atividade antimicrobiana e antifúngicas para diversos 
patógenos. Objetivo: Busca in silico dos compostos identificados nas folhas da espécie vegetal 
Hortia oreadica com potencial para interagir com alvos biológicos. Método: Seleção dos 
marcadores das plantas da espécie Hortia oreadica através de levantamento bibliográfico, 
busca de moléculas bioativas por meio do banco de dados Sea prediction e Pass Way2Drug e 
realizar a modelagem em representações 2D e 3D por meio do programa computacional 
ACD/ChemSketch Freeware Version dos marcadores químicos e moléculas bioativas 
encontradas nas etapas anteriores. Resultados: Identificaram-se, por meio do levantamento 
bibliográfico, 100 moléculas químicas presentes no óleo essencial da Hortia oreadica, no 
entanto, apenas um composto apresentou atividade biológica significativa nos servidores 
avaliados, a rutaecarpina. Essa molécula não apresentou potencial para interagir com a enzima 
acetilcolinesterase, entretanto um dos marcadores dessa espécie apresentou alta 
probabilidade de possuir efeito antihipóxico e capacidade de interagir com a 
COX. Conclusão: Não foi encontrada nenhuma substância ativa nos compostos analisados da 
Hortia oreadica capaz de interagir com a enzima acetilcolinesterase empregando modelos in 
silico. Entretanto, a molécula rutaecarpina, exibiu probabilidade de efeito antihipóxica e 
capacidade de interagir com a COX. Esses resultados revelam que esta molécula pode ser 
uma fonte promissora para futuras investigações biológicas. 
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CAPACIDADE FÍSICA DO IDOSO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIDA DIÁRIA 
LETÍCIA DA SILVA VIANA, PRISCILA VALVERDE DE O VITORINO, GABRIELLY CRAVEIRO 

RAMOS  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O envelhecimento promove redução da força, resistência e flexibilidade que estão 
diretamente relacionadas às atividades de vida diária. A flexibilidade é a máxima capacidade 
fisiológica passiva de determinado movimento articular e faz parte da aptidão e desempenho 
físico. É importante para a execução de movimentos simples ou complexos e declina de 20 a 
50% entre 30 a 70 anos. A prática de atividade física é importante para a manutenção da 
flexibilidade no decorrer do processo de envelhecimento. Objetivo: Comparar a flexibilidade 
em idosos praticantes e não praticantes de exercício físico, avaliar a flexibilidade em idosos 
praticantes e não praticantes de exercício físico. Método: Estudo de caso-controle que avaliou 
idosas praticantes de atividade física (caso) e idosas não praticantes de atividade física 
(controle). Para o grupo caso as idosas deveriam participar do grupo selecionado a no mínimo 
três meses. Foram coletados dados sociodemográficos e aplicada a Bateria de Fullerton ou 
Senior Functional Test para avaliar a flexibilidade de membros superiores e inferiores. Quando 
a distância não é alcançada o valor é registrado de forma negativa e positiva se ultrapassar. 
Para as comparações utilizou-se o teste t e MannWhitney. O estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa (parecer 2.606.407). Resultados: Foram avaliadas 51 idosas, sendo 30 
praticantes de atividade física (PAF) e 21 não praticantes de atividade física (NPAF). As PAF 
eram mais velhas 69,6±7,6 que as NPAF 64,7±7,3 anos, respectivamente. Seis idosas do 
grupo PAF não conseguiram realizar o teste por estarem com dor articular no momento da 
execução. A flexibilidade do membro inferior foi melhor no grupo PAF (p<0,001). Não houve 
diferença entre os grupos com relação à flexibilidade de membros superiores. Conclusão: As 
idosas tanto praticantes e não praticantes de atividade física apresentaram boa flexibilidade 
tanto dos membros superiores quanto dos membros inferiores. Porém, as que praticavam 
atividade física tiveram uma flexibilidade melhor para os membros inferiores, comprovando a 
importância da prática regular de atividade física para este parâmetro avaliado. 
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CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS EM PEIXES DE ÁGUA DOCE: GRUPOS TRÓFICOS E 
HISTÓRIA DE VIDA 

LETÍCIA KAREN CRUZ, FRANCISCO LEONARDO T GARRO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: No Brasil, registra-se a ocorrência de 2.587 espécies válidas pertencentes a 
famílias de peixes, que ocorrem exclusivamente em ambientes de água doce distribuídas em 
39 famílias, pertencentes a nove ordens (BUCKUP et al., 2007). Os peixes de água doce estão 
entre os vertebrados que apresentam a maior variedade de estratégia de vida, resultante do 
fato de estarem distribuídos nos mais diversos tipos de habitats (rio, planícies inundáveis, 
riachos, poças temporais; LOWE-MCCONNEL, 1987). Objetivo: Determinar as características 
funcionais (grupo trófico e história de vida) de peixes de água doce. Obter informações na 
literatura especializada de até 10 características funcionais de peixes. Método: O presente 
trabalho envolveu espécimes de peixes já coletados que se encontram depositados na coleção 
de referência ecológica do Centro de Biologia Aquática, PUC Goiás. A partir desta coleção e do 
banco de dados foram escolhidas as espécies de peixes das quais foram obtidas as 
informações do uso do nicho alfa e de história de vida. Foram feitas bucas na literatura para as 
informações abaixo relativas à história de vida de cada espécie seguindo Winemiller; Rose 
(1992): Idade de maturação gonadal; comprimento na fase de maturação gonadal; 
comprimento total; longevidade; tamanho máximo da ninhada; diâmetro dos ovos; duração do 
período de postura; número de posturas por ano; cuidado parental e tamanho da 
larva. Resultados: Para realizar este trabalho foram selecionadas 139 espécies de peixes de 
água doce, da bacia do alto rio Paraná, distribuídas em 6 ordens (Characiformes, 
Cyprinodontiformes, Gymnotiformes, Perciformes, Siluriformes e Synbranchiformes), todas 
pertencentes a classe Actinopterygii. Foi encontrada a idade de maturação gonadal de 8 
espécies, comprimento na fase de maturação gonadal de 60 espécies, o comprimento total de 
todas as 139 espécies, a longevidade de 12 espécies, o tamanho máximo da ninhada de 11 
espécies, duração do período de postura de 37 espécies, diâmetro do ovo de 24 espécies, 
número de postura por ano de nenhumas das espécies, o cuidado parental de 66 espécies e o 
tamanho da larva de 34 espécies. Conclusão: Os resultados encontrados mostram uma 
diferença significativa dos traços de cada ordem. Não foram encontradas todas as informações 
para cada espécie, portanto, o objetivo especifico não foi totalmente atingido, pois existe 
carência na literatura de diversas espécies e não foi encontrada nenhuma informação 
relacionada ao número de posturas por ano. 
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CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE 
SANCLERLÂNDIA - GO 

MARCO AURÉLIO MOREIRA COSTA, ADJANE DAMASCENO DE OLIVEIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Devido a grande geração de resíduos sólidos urbanos o conhecimento sobre as 
características físicas, químicas e biológicas são de extrema importância. Estas características 
auxiliam no planejamento e escolha de métodos de acondicionamento, transporte e destinação 
final ambientalmente adequadas, minimizando os impactos causados ao meio 
ambiente. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo determinar as características 
físicas, químicas e biológicas dos resíduos sólidos urbanos do município de Sanclerlândia por 
meio de coleta de dados in loco e realização de análises laboratoriais. Método: Ouve uma 
alteração na cidade escolhida por falta de cooperação dos gestores do município, sendo 
escolhido o município de Sanclerlândia para a avaliação das características dos resíduos 
sólidos urbanos. Inicialmente aplicou-se um questionário aos gestores do município, a fim de 
obter informações para organização das etapas do estudo. Posteriormente realizou-se os 
trabalhos de campo para coleta de dados e amostras. Resultados: Sanclerlândia apresentou 
uma geração per capita de 0,85 kg/hab.dia, com peso específico de 132,71 kg/m³. Na 
composição gravimétrica constatou-se que a matéria orgânica é o resíduo com maior 
percentual, 53%. O teor de umidade médio obtido foi de 56,94% e uma massa específica seca 
máxima de 212 Kg/m³. O teor de cinzas apresentou uma média de 7,74%. O potencial 
hidrogeniônico (pH) dos resíduos é levemente ácido com 5,6 e o teor de lipídios e gorduras é 
de 3,8%. A relação C:N encontrada foi de 44:1. Os parâmetros coliformes totais, 
termotolerantes e bactérias aeróbias mesófilas apresentaram valores 
incontáveis. Conclusão: Conclui-se que os dados primários produzidos neste estudo, tanto 
qualitativos e quantitativos, servirão de base para os gestores do município e para estudos 
futuros sobre gestão de resíduos sólidos urbanos. 
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE EFLUENTE DE 
SEGMENTO ALIMENTÍCIO TRATADO POR ELETROFLOCULAÇÃO 
JÚLIA SILVA GUIMARÃES, FERNANDO MACHADO DOS SANTOS  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Segundo a Resolução 430 da CONAMA (2011), os efluentes só podem ser 
lançados diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento e que obedeçam aos 
padrões, exigências e condições imposta em tal resolução. A eletrofloculação (EF) é um 
tratamento eletroquímico que surge como uma alternativa para realizar a oxidação e não 
apenas a transferência de fase do material orgânico de interesse, tornando sua utilização 
atrativa no tratamento de efluentes de diferentes segmentos 
industriais. Objetivo: Avaliar/caracterizar o efluente, por meio da análise de parâmetros físico-
químicos e microbiológicos, antes e após o tratamento por eletrofloculação. Método: As coletas 
dos efluentes brutos para realização deste estudo foram realizadas em indústria alimentícia 
localizada na região metropolitana de Goiânia. O ponto de coleta do efluente bruto residual foi 
na Estação de Tratamento de Efluente (ETE) da própria empresa, após a etapa de tratamento. 
Os seguintes parâmetros foram avaliados em laboratório: cor aparente, turbidez, condutividade 
elétrica, sólidos totais, sólidos totais dissolvidos, potencial hidrogeniônico, oxigênio dissolvido, 
DBO e DQO. A técnica de EF foi aplicada utilizando-se um sistema em batelada montado no 
laboratório de química da Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás. Resultados: Primeiramente, foram realizadas as análises para avaliação das 
características físico-químicas iniciais do efluente bruto (antes do tratamento), de modo que 
estes dados sirvam de referência para cálculo da porcentagem de eficiência do tratamento por 
eletrofloculação, quando comparados aos dados obtidos pós tratamento. Por meio do resultado 
do 7º teste, o qual obteve-se a melhor filtração do efluente, foram realizados novos testes para 
avaliação dos parâmetros físico-químicos após a etapa de eletrofloculação para cálculo da 
porcentagem de eficiência. Os valores obtidos para os parâmetros em que houve redução 
variaram de 78,45 a 99,65%, demonstrando grande eficiência na remoção de sólidos, matéria 
orgânica e na clarificação da água. Conclusão: Considerando que o interesse foi o de atingir a 
maior remoção possível dos poluentes presentes no efluente da indústria alimentícia nas 
melhores condições de operação do reator de eletrofloculação, o planejamento experimental 
proposto sugere que os valores ótimos para a condição de trabalho na aplicação do processo 
da eletrofloculação no tratamento dos efluente foram de 15 min para o tempo de eletrólise, 0,5 
A para a corrente elétrica. 
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CEMITÉRIOS EM GOIÂNIA: TERRITÓRIOS SAGRADOS OU PROFANOS? 
GUILHERME RIBEIRO TAVARES, PEDRO HENRIQUE MAXIMO PEREIRA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Atualmente, o cemitério é reconhecido pelo estado como uma instalação de uso 
sanitário. Entretanto, a história das religiões propõe um significado diferente indicando como 
objeto histórico tem movido ao longo do tempo o imaginário coletivo. Esta questão tornou-se 
crucial no crescimento das cidades onde os cemitérios públicos não conseguem mais 
abastecer o numero populacional que tem crescido vertiginosamente e cada vez mais o privado 
tem se ocupado desta situação. Objetivo: Diagnosticar os significados de Sagrado e Profano 
nos cemitérios de Goiânia, compreendendo seu respectivo uso e impactos na memória coletiva 
e na construção dos espaços urbanos e culturais. Método: A pesquisa caracteriza-se por fazer 
um levantamento dos cemitérios. Analisando seu conteúdo simbólico desde publicidade à 
dados estatísticos (jazigos, área e ocupação etc.). Através disso, fazendo um levantamento 
bibliográfico e montagem dos mapas necessários. Resultados: Os cemitérios apresentaram 
uma ruptura entre os cemitérios públicos e privados. Enquanto, que nos públicos vemos uma 
superlotação e uma situação de desamparo, já nos cemitérios particulares um atendimento 
exclusivo e caro para o enterro. Este modelo exemplifica um padrão de desigualdade 
econômica e social. Isto é, a falta de acessibilidade e economia são compensados por rodizio 
de túmulos e por parcelamento de dívidas. Conclusão: O contexto dos cemitérios em Goiânia 
revela uma problemática no direito à memória. A exclusão dos pobres ao acesso a um enterro 
digno não é compensada nos cemitérios públicos. Enquanto que, no privado é celebrado o 
enterro como uma memória viva esta percepção denota de como a população vê o cemitério 
como um lugar. Uma vez que, o que está a venda nos cemitérios são as memórias. 
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CINEMA, CIDADE E REPRESENTAÇÃO: UM ESTUDO SOBRE A EXCLUSÃO, 
SEGREGAÇÃO E GENTRIFICAÇÃO ESPACIAL NO CINEMA CONTEMPORÂNEO DE 

FICÇÃO CIENTÍFICA 
MARIANE JABER GOUVEIA, PEDRO HENRIQUE MAXIMO PEREIRA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Nesta pesquisa foram analisados os filmes de Ficção Científica: Elysium, In Time 
e Interestellar. Nela analisou-se a relação cidade-representação de dois aspectos reais da 
cidade contemporânea: a segregação e a gentrificação. Apesar destas representações 
cinematográficas utilizarem de uma linguagem hiperbólica, eles permitem problematizar tais 
realidades das cidades a partir da articulação espaço-tempo da representação do 
cinema. Objetivo: Objetiva-se analisar e compreender como as construções e o desenho 
urbano têm sido usados no cinema como forma de representar o problema da segregação e 
exclusão social. Método: A partir da exibição sistemática dos filmes, foi possível ser feita a 
identificação dos elementos de composição de seus enredos, personagens, fotografias e 
cenários e, com isso, suas análises interpretativas. Resultados: É perceptível como os filmes 
possuem uma grande influência dos pensamentos de ideal de cidade e, com isso, de sua 
arquitetura e estilo de vida estadunidenses. Em Elysium e In Time a parcela rica habita em 
locais que, além de alguns edifícios, apresentam os princípios do urbanismo e da arquitetura 
modernos e suas casas são neoclássicas, o que conclui que, para eles, esse estilo representa 
poder. Já em Interstellar, por possuir um contexto diferente dos demais, essas características 
não são vistas, porém, ele apresenta a ideia de bem-estar social dos anos 50, altamente 
difundida nos Estados Unidos, em que as pessoas deveriam, após aposentadas, morar em 
uma casa no campo. Conclusão: Por mais que hoje a segregação não seja necessariamente 
aeroespacial, várias das condições apresentadas por esses filmes podem ser identificadas nas 
cidades da atualidade. Essa materialização pode ser vista, através da arquitetura e do 
urbanismo, com a criação de condomínios fechados e no fato de que na maioria delas há pelo 
menos um setor ou bairro que é habitado apenas por pessoas da classe alta e outro, em sua 
maioria nas periferias, por cidadãos da classe baixa. 
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CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS MULTIESPECTRAIS DE VEIAS DA PALMA DA MÃO 
UTILIZANDO ANÁLISE POR COMPONENTES PRINCIPAIS E K-MEANS 

YAN AMERICO LOBIANCHI DA CRUZ, CLARIMAR JOSE COELHO, ARLINDO RODRIGUES 
GALVAO FILHO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A biometria é a ciência que busca estabelecer a identidade de um indivíduo. O 
processo de identificação de uma identidade envolve a classificação de padrões obtidos a partir 
das características físicas biológicas ou comportamentais do indivíduo. A biometria por meio da 
geometria das veias da mão é um método mais seguro e consistente, por este padrão ser único 
de cada pessoa. Este método biométrico pode ser aplicado através de imagens no espectro 
NIR (infravermelho próximo). Objetivo: Criar um modelo para calibração de dados e 
classificação de imagens no espectro NIR do dorso, palma e pulso de mãos para identificação 
de indivíduos. Método: O processamento das imagens foi feito através da análise por 
componentes principais (PCA), da qual define a variabilidade entre as características das 
imagens e reduz a dimensionalidade dos dados (método eigenimages). A classificação foi feita 
pelo algoritmo k-vizinhos mais próximos (KNN) com as distâncias euclidiana e Manhattan 
utilizando um e três vizinhos mais próximos para cada distância. A base de dados foi 
construída por meio da estação de aquisição em conjunto com a câmera JAI AD-080GE, que 
trabalha com o espectro NIR. A base contém imagens de 56 pessoas, destas contém imagens 
da palma, dorso e pulso. Resultados: A média de acertos do KNN utilizando um vizinho mais 
próximo foi de 93,04% para a distância euclidiana e 93,39% para a Manhattan. Utilizando três 
vizinhos mais próximos, a distância euclidiana obteve 88,57%, e a Manhattan, 89,82%. A 
média de acertos para dorso e palma da mão obtiveram, em média, entre 89% a 95% de 
acertos, chegando a atingir 98%, já para o pulso, as médias foram entre 86% a 88%. A média 
geral das simulações foi de 91%. O K-means foi substituído pelo KNN neste trabalho, porque o 
KNN é mais adequado para fins de identificação de classes (indivíduos de cada 
imagem). Conclusão: A classificação utilizando a distância de Manhattan se mostrou, em 
média, 2% melhor que a distância euclidiana. Em muitos casos as duas foram equivalentes 
com alta porcentagem de acertos, evidenciando que os dados reduzidos pela PCA 
representam muito bem o conjunto original. Como trabalhos futuros, pretende-se explorar 
métodos de pré-processamento para extração das regiões das veias das imagens e testar tais 
métodos em outras bases de dados. 
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CLASSIFICAÇÃO EM IMAGENS HIPERESPECTRAIS PARA O DIAGNÓSTICO DE 
LEISHMANIOSE 

JOÃO PAULO NUNES BORGES, CLARIMAR JOSE COELHO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A Leishmaniose é uma das doenças mais negligenciadas no mundo com uma 
estimativa de 350 milhões de pessoas em risco de contração e mais de 2 milhões de novos 
casos anualmente. O diagnóstico preciso e antecipado da doença é fundamental para o 
tratamento e controle das possíveis complicações da doença. O desenvolvimento de técnicas 
que possam ser utilizadas no auxílio ao diagnóstico médicos eficazes, não invasivas e de baixo 
custo, especialmente aquelas baseadas em imagens tem sido um desafio 
par Objetivo: Classificação de protozoários em imagens hiperespectrais para apoiar o 
diagnóstico de Leishmaniose e outras doenças negligenciadas. Método: A coleta de dados é 
feita a partir de lâminas provindas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), contendo material 
biológico de Leishmania e Giárdia. A coleta de dados foi realizada através da estação de 
aquisição de imagens hiperespectrais SisuCHEMA. A Análise de Componentes Principais 
(Principal Component Analysis, PCA) foi utilizada para reduzir as variáveis (comprimentos de 
onda) em um novo conjunto não correlacionado e o método K-means foi utilizado para realizar 
o agrupamento das amostras no novo conjunto. Resultados: O algoritmo proposto classificou 
corretamente 66254 pixels como Giárdia com erro de 9.30% e 93361 como Leishmania com 
um erro de 1.64%. A classificação das duas espécies apresentou 95.02% de 
acerto. Conclusão: Para o estudo de caso desenvolvido neste trabalho, o algoritmo proposto 
para a classificação de protozoários mostrou-se adequado para a discriminação da Leishmania 
e Giárdia a partir de imagens hiperespectrais. 

Palavras-chave: Imagem-Hiperespectral, Classificação, Leishmania 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 883 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

CLIMA ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO DE CASO EM UMA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS 
DE CIMENTO. 

NAYARA LEMES COTA, TEREZA CRISTINA P DE L OLIVEIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O clima organizacional é um indicador do grau de satisfação dos integrantes de 
uma empresa identificado no orgulho que as pessoas sentem em trabalhar, são comprometidas 
com o que fazem, são focadas em resultados e buscam trabalhar com eficiência e eficácia 
contribuindo para o alcance dos objetivos da empresa. Objetivo: Manter contato com as 
empresas do Polo Empresarial de Goiás, para levantamento de amostra e coleta de 
informações necessárias para conhecer sua estrutura e por fim, aplicar os questionários e 
avaliar os dados coletados. Método: A pesquisa é aplicada, com abordagem quantitativa, 
devido à aplicação e tabulação de questionários que possibilitaram transformar em números as 
informações coletadas, em qualitativas, já que foi feita a interpretação dos dados coletados 
objetivando o esclarecimento das informações. Pode-se considerar exploratória, porque busca 
fazer um levantamento bibliográfico sobre o tema para melhor compreendê-lo e por constatar 
que não existe um estudo sobre o clima organizacional da empresa em questão. Quanto aos 
procedimentos técnicos pode-se considerar a pesquisa como sendo de campo, pois foram 
aplicados questionários diretamente as pessoas envolvidas, onde foi feito análise quantitativa 
dos dados coletados. Resultados: Por meio da analise dos dados, observa-se que o nível 
geral de satisfação dos funcionários da empresa Alpha é positivo, pois os indicadores 
pesquisados, Relacionamentos Internos, Desenvolvimento Profissional, Liderança e superiores, 
Imagem da Empresa, Ambiente físico, Comunicação, obtiveram uma média de concordância 
de 79,2% a 89,1%, desta forma é possível afirmar que a empresa possui um Clima 
Organizacional favorável. É importante ressaltar que apesar dos resultados serem positivos, 
ainda existe um percentual pequeno de funcionários que estão insatisfeitos, uma média de 7% 
a 33,7% de insatisfação com algum dos indicadores avaliados. O indicador que mais se 
destacou em grau de discordância, com média de 26,7% a 33,7%, foi 
Remuneração. Conclusão: Este estudo beneficia a empresa pesquisada, pois através da 
analise dos resultados, poderá tomar decisões sobre mudanças a serem realizadas para que 
se possa melhorar ou manter um clima adequado para os funcionários. 
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COLETA DE DADOS METEOROLÓGICOS A PARTIR DA ESTAÇÃO DIGITAL DE 
SUPERFÍCIE 

DANIELA GONÇALVES FABRÍCIO, ANNA PAULA BECHEPECHE, MIKE FRAN MACHADO 
DOS SANTOS, MARCOS BUZOLO CÂMARA, TAMMYSE ARAUJO DA SILVA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A Meteorologia é um ramo da Geofísica que trata do estudo da atmosfera e seus 
fenômenos. Saber ler e interpretar o tempo é fundamental para o estudante que pesquisa 
sobre essa área. A Meteorologia Aeronáutica, faz parte do estudo aplicado para a aviação. 
Nesse sentido, é importante que o acadêmico de Ciências Aeronáuticas aprenda a observar o 
tempo e avaliá-lo. Isso é conseguido por meio dos códigos meteorológicos estudados durante o 
curso. Objetivo: Coletar dados processados pela estação meteorológica, do curso de Ciências 
Aeronáuticas, localizada a Área I da Pontifícia Universidade Católica de Goiás; com a máxima 
precisão possível. Repassar os dados para o desenvolvimento de METAR com organização e 
sequência horaria. Método: O método a ser utilizado para coleta de dados processados pela 
estação meteorológica será o Método Quantitativo; o qual consiste na quantificação de coleta 
de informações e no tratamento delas por meio de técnicas medianas; a mediana baseia-se na 
junção de dados coletados, observando o número que mais se repete. Tal número, nesse 
plano de trabalho, corresponde à frequência horária de 4 conjuntos de dados dos parâmetros 
atmosféricos sobre temperatura, pressão, vento, umidade, nebulosidade e radiação 
ultravioleta. Resultados: Quanto a coleta dos dados de direção do vento: pode-se afirmar que 
os períodos de maiores valores ocorreram no período noturno, assim como os maiores valores 
de velocidade do vento. Referindo-se aos valores de pressão; afirmar que, seus maiores 
valores foram obtidos no período vespertino, devido as altas temperaturas da região de onde 
os sensores estiveram instalados (área I da PUC-GO). Ao final de tudo, foram processados, 
armazenados e analisados 10.400 dados meteorológicos da condição atmosférica sob a região 
estudada. Conclusão: Com o desenvolver da pesquisa, foi possível associar teoria e prática, 
vez que ao compilar dados representativos do tempo atmosférico, entendeu-se as variáveis 
meteorológicas em tempo real. Em segundo lugar, os dados coletados foram tratados de forma 
que fossem o mais preciso possível , para uma elaboração de um dado estatístico claro e 
conciso capaz de representar uma observação fiel do tempo. E por último, mostrou a 
importância que a coleta dos dados meteorológicos têm para a segurança de voo 

Palavras-chave: Coleta, Analise, Meteorologia 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 885 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DE GOIAS 
GABRIEL LUIZ DE CASTRO LIMA, GIL CESAR COSTA DE PAULA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O Trabalho Infantil, tema em questão, é algo que está no Brasil desde o inicio de 
sua história e vem se perdurando ao longo dos anos até hoje. A questão é que a maioria dos 
brasileiros almejam um país melhor, mas pra isso é de suma importância a alteração dessa 
cultura que está arraigada nos nossos costumes. Com essa base, a abordagem da nossa 
problemática consiste em entender a origem do trabalho infantil, os reflexos que ele causa na 
sociedade e, em especial, no estado de Goias. Objetivo: Analise dos direitos da criança e do 
adolescente tanto na doutrina quanto na legislação vigente. Verificar se os direitos dos 
menores são eficazes e se de fato são cumpridos. Analise sistemática do Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). Método: A pesquisa está baseada na legislação e na 
doutrina como suporte e subsidio teórico e, simultaneamente, com a pesquisa de campo para 
verificar na prática a realidade do Estado de Goiás, no que diz a respeito do trabalho infantil. 
Também foi investigado, o caso concreto para verificar as propostas, medidas, casos e 
fiscalizações promovidas pela Justiça de Goiânia e pelo Ministério Público 
Estadual. Resultados: O resultado obtido foi a verificação de uma redução do trabalho infantil, 
de 5 e 17 anos, entre 1992 a 2014, conforme dados da PNAD/IBGE, sendo que no ultimo ano 
houve um leve aumento. Também foi constatado que o trabalho infantil está presente em vários 
agrupamentos de atividades econômicas, traçando o perfil das crianças e adolescentes 
trabalhadoras. Conclusão: Após a avaliação do direito das Crianças e dos Adolescentes 
verificamos que eles, se colocados em prática, até podem ser efetivos, mas que na pratica não 
são cumpridos totalmente. O sistema PETI, através de suas medidas, tem sim auxiliado na 
extinção do trabalho infantil, entretanto, ele sozinho não será o único solucionador. Assim, a 
lenta redução do trabalho infantil mostra que o Brasil não cumpriu a meta de erradicação 
parcial em 2016 e nem cumprira a total em 2020. 
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COMO HOLLYWOOD CONSEGUIU CONSTRUIR A FIGURA DO ÁRABE E SEUS 
IMPACTOS NA SOCIEDADE 

DEBORAH DE ARAUJO QUEIROZ SOUSA, MARIA CAROLINA GILIOLLI GOOS  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A pesquisa se propõe a analisar produtos Hollywoodianos a fim de determinar 
como tais conteúdos representam o cidadão árabe e reforçam a ideia pré-concebida de um 
árabe malvado. Neste sentido foram analisados o filme Zohan: um agente bom de corte e as 
três primeiras temporadas da série Homeland: Segurança Nacional. Objetivo: Saber como 
Hollywood reforça estereótipos e perpetua a figura do árabe malvado através da análise de 
produtos Hollywoodianos selecionados. Método: Foi utilizada a leitura da bibliografica partindo 
principalmente dos estudos de Said (1990) e Kellner (1990), após essa etapa foi realizada a 
análise do filme Zohan: um agente bom de corte (You Don't Mess with the Zohan) (2008) e as 3 
primeiras temporadas da série Homeland: Segurança Nacional (2011). Resultados: Durante a 
análise dos produtos foi possível reafirmar os estudos de Said (1990) sobre a orientalização. 
Foi possível constatar que através de uma cultura permeada por conteúdos de entretenimento, 
o cidadão árabe é visto como um ser à margem da sociedade, irracional e 
perigoso. Conclusão: Após a análise foi possível constatar que há uma breve tentativa de 
humanização dos personagens no filme e na série, entretanto essa humanização é superficial 
de forma que não prejudique a vilanização dos personagens árabes. Assim, Hollywood 
continua reforçando a xenofobia ao cidadão árabe através da falta de representatividade, da 
vilanização e da sexualização exacerbada dos personagens. 
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OS PROGRAMAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E SEUS REFLEXOS 
POSITIVOS NA VIDA PESSOAL, SOCIAL E FAMILIAR DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES 

DOS PROJETOS, UMA ANÁLISE DA IMPORTANCIA DO PETI - PROGRAMA DE 
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 

AMANDA NASCIMENTO SOUSA, CLAUDIA GLENIA SILVA DE FREITAS  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Nos últimos anos, temas relacionados ao trabalho infantil vêm demandando 
atenção pelas políticas públicas de assistência social. Diante da crescente realidade de 
trabalho infantil, foi criado o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) na tentativa 
de mudar essa situação. Assim, questiona-se qual o impacto do programa na vida das crianças 
retiradas de situações de trabalho? Como o programa PETI atualmente tem contribuído na vida 
de crianças retiradas do trabalho infantil? Objetivo: Analisar empiricamente junto às 
instituições que trabalham com o PETI a influência do programa na realidade das crianças 
contempladas pelo mesmo, observando a existência de outros programas com as mesmas 
finalidades, nos locais pesquisados. Método: Utilizou-se dados de uma pesquisa empírica 
realizada pelo PETI em Trindade-GO junto as feiras do município, no mês de julho do ano de 
2017 e de uma entrevista com funcionários do programa no primeiro semestre de 2018. 
Também foram utilizados dados coletados a partir de uma entrevista com funcionários do 
Centro de Educação Comunitária de Meninos e Meninas (CECOM). Além disso, pesquisas 
bibliográficas relacionando as ações realizadas pelo programa antes e depois de ser 
incorporado ao Programa Bolsa Família. Resultados: O PETI de Trindade era entendido como 
um contra turno escolar para todas as crianças ociosas ou em situação de vulnerabilidade 
social do município e já teve registradas mais de 2 mil crianças. Em março de 2018, 36 
crianças eram acompanhadas pelo programa que ainda realiza muitas ações visando a 
erradicação e conscientização de crianças, profissionais e da comunidade. O CECOM, desde 
2002 recebe crianças contempladas pelo PETI no município de Goiânia. Porém a partir de 
2012 o programa foi reformulado, passando a ser chamado de Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculo, bem como ter sua bolsa incorporada ao PBF e com isso o CECOM 
deixou de trabalhar com o programa que ficou sob responsabilidade dos 
CREAS. Conclusão: A visão inicial era de que quanto mais crianças inseridas no PETI mais 
efetivo era o programa, hoje quanto menos crianças identificadas e acompanhadas significa 
que menos situações de trabalho ocorrem no município. A diminuição da quantidade de 
crianças atendidas pelo programa deu a entender um enfraquecimento dos programas de 
erradicação, bem como nos reflexos positivos na vida pessoal, social e familiar das mesmas. 
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COMO OS ESTAGIÁRIOS ENFRENTAM A INTERAÇÃO COM A POPULAÇÃO ATENDIDA 
QUÉZIA PORTELA PEGHIM DO AMARAL, LUC MARCEL ADHEMAR VANDENBERGHE  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O estágio em Psicologia é imprescindível para formação profissional e acadêmica 
do aluno. Portanto o papel de um clínica-escola é proporcionar um meio para estabelecer essa 
formação, bem como favorecer a interação com a população atendida. Portanto seu objetivo 
principal é treinar futuros terapeutas, para que o mesmo tenha técnica, arte e sensibilidade. 
Presando pelo respeito às diferenças e crenças, e respeito aos limites entre supervisor, aluno e 
cliente. Objetivo: Compreender como os estagiários lidam com as dificuldades e desafios 
interpessoais e sociais que ocorrem no contato com o outro. Método: Fi realizado um estudo 
qualitativo. A amostra em questão foi composta por 10 estagiários do curso de psicologia da 
PUC-GO. Foram realizadas entrevistas gravadas, com um roteiro aberto de perguntas. A 
pesquisa seguiu o rigor quanto a autorização do participante e o seu anonimato. Logo foram 
transcritas as entrevistas para a subsequentes análises das mesmas. Resultados: A partir da 
coleta e análise dos dados, foi construído um modelo que engloba como as interações vividas 
entre estagiários e clientes caracterizam a experiência do estágio. Esse modelo retrata o 
estágio como um cenário de tensões e dificuldades de ordem interpessoal e social no contato 
com o cliente. Os estagiários lidam de forma ativa com essas dificuldades, e, finalmente, 
mostra-se como tais dificuldades contribuem para o aprendizado do estagiário. Além disso, foi 
exposto como o estágio contribui na formação pessoal (e não somente profissional) do aluno e 
que o contato com o outro, no atendimento, é uma troca mútua de 
conhecimentos. Conclusão: Através do modelo que emergiu, é possível compreender a 
complexidade das trocas entre o estagiário e o ciente atendido, e os ganhos que esse contato 
proporciona a cada um. E como as dificuldades enfrentadas no estágio contribuem de diversas 
formas para o crescimento do estagiário. 
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COMO SE SUSTENTA A CONSTRUÇÃO DA NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA EM 
RELAÇÃO À SUBJETIVIDADE A PARTIR DA OBRA “ÀS MARGENS DO SENA”, DE REALI 

JR.? 
GUILHERME ARAUJO DOS SANTOS, ROGERIO PEREIRA BORGES  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A autobiografia, gênero conhecido por ser um dos maiores sucessos editoriais no 
mercado literário contemporâneo, toma para si elementos de diversas áreas em sua 
composição, como a literatura, o jornalismo, a história, a antropologia e a própria filosofia, no 
que compete a escrita do eu. Sob esta última perspectiva, o presente trabalho busca 
apresentar respostas para questionamentos que têm origem nas interferências que podem ou 
não moldar o discurso e que constituem suas idiossincrasias. Objetivo: Saber em que diferem 
narrativas autobiográficas de biográficas, problematizando a escrita do si em relação à escrita 
do outro utilizando como objeto as obras Às margens do Sena (2007), do jornalista Reali Jr e 
Rita Lee: uma autobiografia (2016), da cantora de mesmo nome. Método: Foi utilizada nesta 
pesquisa métodos advindos da Análise do Discurso da escola francesa, embasados 
principalmente por conceitos e discussões do filósofo Michel Pechêux (2008), a fim de 
esmiuçar as narrativas-objeto ¿ aqui, a priori, Às margens do Sena (2007) e, em um segundo 
momento, Rita Lee: uma autobiografia (2016). Desta forma foram feitas leituras exploratórias 
com o propósito de se conhecer inicialmente seu objeto para, em um segundo momento, serem 
observadas regularidades que pudessem trazer respostas aos questionamentos 
pontuados. Resultados: Após a fase de leituras, foi possível compreender não somente 
aspectos da estruturação da narrativa autobiográfica e sua relação com o eu, mas também 
pontuar regularidades que explicariam a constituição de uma obra deste caráter no que diz 
respeito a sua formação discursiva frente a enunciados sócio e historicamente definidos pelo 
autor, passíveis de relação com a identidade. As discussões originaram dois artigos: um 
primeiro, oriundo de uma pesquisa anterior, ainda sobre a relação biógrafo e biografado e que 
tem como objeto a biografia de Padre Cícero; e um segundo, ainda em fase de produção, 
tendo como parâmetro de análise as obras previstas no projeto. Conclusão: Torna-se 
inconcebível a possibilidade de definir a autobiografia como um gênero atrelado a padrões e a 
modelos, a apresentar uma estrutura variavelmente distinta conforme cada um de seus 
autores. Infere-se que cada obra possui suas especificidades, sendo única e mutante quanto à 
figura de quem a escreve, de maneira a dialogar com os meios utilizados para se obter 
materiais imprescindíveis ao processo, ou ainda quanto as próprias experiências do próprio 
autor, implícitas em sua narrativa. 
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COMPARAÇÃO DE RESULTADOS ENTRE DOIS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO CORPORAL 
EM PRATICANTES DE CROSSFIT DE GOIÂNIA 

LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA PAPINI, ALLYS VILELA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A composição corporal de um atleta é fator importante para seu desempenho, 
independente da modalidade a ser praticada, devendo ser monitorada e cuidadosamente 
manipulada para que os objetivos sejam atingidos. O CrossFit é um método de treinamento 
que visa a melhora do condicionamento físico, possibilitando a adaptação frente à diversos 
obstáculos. A alta intensidade durante esse tipo de treinamento e competições torna inevitável 
que a condição física seja primordial no desempenho dos atletas Objetivo: Comparar os 
resultados da análise de gordura corporal obtidos pela aplicação de absortometria radiológica 
de dupla energia (DEXA) e por dobras cutâneas em praticantes de CrossFit de 
Goiânia. Método: Participaram do estudo indivíduos de ambos os sexos, praticantes regulares 
de CrossFit. Foi realizada a aferição de dobras cutâneas utilizando o protocolo de Jackson e 
Pollock (1978) para densidade corporal e Siri (1961) para percentual de gordura, bem como 
avaliação por DEXA dos participantes. Os dados foram tabulados e analisados no programa 
Stata 12.0, considerando p < 0,05. Foi realizado análise descritiva dos dados, comparação de 
médias independentes por t de Student ou Mann-Whitney, e aplicado teste de correlação de 
Pearson entre os percentuais por dobras e DEXA. Os percentuais de gordura por DEXA foram 
classificados segundo Kelly, Wilson e Heymsfield (2009), e os resultados por dobras 
classificados conforme Pollock e Wilmore (1983). Resultados: Foram avaliados 49 
participantes, 61,2% do sexo masculino (n=30) e 38,8% feminino (n=19), idade média de 30,16 
(± 8,04), IMC médio de 24,12 (± 2,82). Avaliando os resultados por dobras, os homens 
apresentaram um percentual médio de 15,82% (± 4,57), e as mulheres 25,99% (± 4,85), já por 
DEXA, 19,34% (± 5,98) e 32,64% (± 6,78), respectivamente, resultando em coeficientes de 
correlação 0,86 para o sexo feminino e 0,85 para o sexo masculino, classificados como 
positivos fortes. Classificando o FMI dos participantes, 75,51% (n=37) se encontra em uma 
distribuição de gordura corporal normal. Pelos parâmetros estabelecidos por Pollock e Willmore 
(1983), encontra-se em maior abundância a classificação ¿média¿, para 24,49% (n=12) dos 
participantes. Conclusão: As médias de percentual de gordura corporal de praticantes de 
CrossFit por DEXA foi de 24,50 ± 9,04% e por DC foi 19,76 ± 6,82%, as quais apresentaram 
uma correlação positiva tanto para a amostra total, quanto por sexo. Além disso, apresentaram 
diagnóstico semelhante quando utilizados parâmetros de classificação adequados para cada 
método. Outros tipos de estudos devem ser realizados com esse público afim de avaliar a 
fidedignidade do método nas reavaliações dos indivíduos. 
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COMPARAÇÃO DO EXAME DA ELETROCOCLEOGRAFIA EM IDOSOS ATIVOS E 
SEDENTÁRIOS 

AMANDA KELLY ANDRADE SANTOS, LUCIANA MARTINS ZULIANI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: As quedas proporcionam prejuízos físicos psicológicos e financeiros. Há um 
número alto de óbitos, institucionalizações, e fraturas decorrentes delas. E se tratando de 
prejuízos psicológicos, as quedas nos idosos, geram neles o medo de cair, privando-os de 
exercerem normalmente suas atividades gerando insegurança, fragilidade dentre muitos outros 
problemas. (RIBEIRO et al.; 2009). Objetivo: Realizar a eletrococleografia em idosos ativos e 
sedentários, comparar os resultados do exame eletrococleografia em idosos ativos e 
sedentários, confrontar os resultados com literatura pesquisada, avaliar a função 
coclear. Método: Estudo experimental, transversal, descritivo-analítico de abordagem 
quali/quantitativa. O estudo foi composto por 106 participantes, de ambos os sexos, com idade 
entre 60 a 90 anos, sendo 53 praticantes de algum tipo de atividade física e 53 não praticantes 
de atividade física. Foi aplicado um questionário multidimensional contendo dados quanto ao 
perfil sócio-demográfico, audiológico, clínico, aspectos emocionais e rotina de vida diária. Em 
seguida, procedeu-se a realização da audiometria tonal limiar, logoaudiometria, 
imitanciometria, Vectoeletronistgmografia Computadorizada, Potencial Miogênico Vestibular, e 
Eletrococleografia. Resultados: Dos participantes de ambos os grupos, apenas 1 apresentou 
presença dos potenciais de somação e ação, para orelha direita. Neste lado foi identificado PS 
em 1,35 ms e de ação em 2.0 ms com relação PS/PA de 16,67%, portanto dentro dos padrões 
de normalidade. Na orelha esquerda não foram visualizados os potenciais. Conclusão: É 
possível realizar a Eletrococleografia em idosos ativos e sedentários, os resultados da Ecog 
são similares nos dois grupos estudados, há pouco referencial bibliográfico quando se trata do 
exame da Eletrococleografia em idosos, os resultados desta pesquisa mostram que há grande 
relação do envelhecimento com a alteração coclear. 
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COMPARAÇÃO DO EXAME DENOMINADO VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA EM IDOSO, ATIVOS E SEDENTÁRIOS 

ITHALA ROSA FERNANDES SOUZA, LUCIANA MARTINS ZULIANI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: As alterações dos sistemas vestibulares e musculares têm grande importância, 
uma vez que o aumento da idade pode estar relacionado com distúrbios musculares, ou 
sintomas vestibulares, ocorrendo um aumento no número de quedas. O diagnóstico das 
disfunções vestibulares são baseadas na história clínica do sujeito e na avaliação 
otoneurológica, constituindo por um conjunto de exames e procedimentos, destacando-se a 
vectoeletronistagmografia (VENG). (GANANÇA; MEZZALIRA; CRUZ, 2008); (BORJA, 
2013) Objetivo: Realizar o exame da Vectoeletronistagmografia Computadorizada em idosos 
ativos e sedentários, comparar os resultados da VENG com a literatura pesquisada e analisar a 
diferença de respostas, por meio da prova calórica. Método: O presente estudo foi do tipo 
experimental, transversal, descritivo-analítico de abordagem quali/quantitativa. A amostra foi 
recrutada de casas de dança, centros de convivência e de idosos atendidos no setor de 
audiologia da PUC-GO. O estudo foi composto por 18 participantes, 11 não praticavam 
atividade física e 7 praticavam. Inicialmente, foi aplicado um questionário multidimensional 
adaptado de instrumentos já validados, contendo dados quanto ao perfil sócio-demográfico, 
audiológico, clínico, aspectos emocionais e rotina de vida diária. O TCLE foi explicado 
verbalmente e foi entregue e assinado antes do início do experimento pelos sujeitos que 
aceitaram participar do estudo. A pesquisa foi realizada na Clínica Escola de 
Fonoaudiologia. Resultados: Nos idosos ativos, 28,5% apresentaram Disfunção vestibular 
deficitária à esquerda, e 14,3% tiveram Disfunção vestibular irritativa, 14,3% Função vestibular 
normal, e 71,4% Disfunção vestibular periférica deficitária à direita. Nos idosos sedentários 9% 
apresentaram Disfunção vestibular periférica deficitária à esquerda, 45,5% função vestibular 
normal e 54,5% tiveram Disfunção vestibular periférica deficitária à direita. Conclusão: É 
possível realizar a VENG computadorizada em participantes idosos ativos e sedentários. e 
analisar a diferença de respostas, por meio da prova calórica do exame da 
Vectoeletronistagmografia Computadorizada (VENG), sendo que as demais provas não se 
mostraram alteradas. Nos dois grupos de participantes o predomínio foi da disfunção vestibular 
periférica deficitária. 
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COMPARAÇÃO DO EXAME DO POTENCIAL EVOCADO MIOGÊNICO VESTIBULAR 
(VEMP) EM IDOSOS ATIVOS E SEDENTÁRIOS 

EDUARDO PESSOA MORAES, LUCIANA MARTINS ZULIANI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O sistema vestibular sofre alterações estruturais e eletrofisiológicas com o 
envelhecimento. (SAES e PEREIRA, 2006; SLOANE et al.,1989). O equilíbrio também sofre 
alterações com o envelhecimento. Os idosos passam a apresentar queixas de desequilíbrio, 
atrelado a vários fatores isto potencializa maior risco de queda nesta população. O Potencial 
Evocado Miogênico Vestibular (VEMP) contribui no diagnóstico de alterações responsáveis 
pela manutenção do equilíbrio.(FELIPE; SANTOS; GONÇALVES, 2008). Objetivo: Realizar o 
Potencial Evocado Miogênico Vestibular em participantes idosos ativos e sedentários e 
relacionar os resultados com a literatura. Método: O estudo foi transversal, analítico-descritivo, 
de abordagem quali-quantitativa. A amostra foi recrutada de casas de dança, centros de 
convivência e de idosos atendidos no setor de audiologia da PUC-GO. O estudo foi composto 
por 106 (100%) de ambos os sexos, com idade entre 60 a 90 anos, sendo 53 (50%) praticantes 
de algum tipo de atividade física e 53 (50%) não praticantes de atividade física. Realizaram o 
exame 21 (100%), 13 (62%) não praticavam atividade física e 8 (38%) praticavam. Também 
responderam a um questionário multidimensional, adaptado de instrumentos já validados, 
contendo dados quanto seu perfil sócio-demográfico, audiológico, clínico, aspectos emocionais 
e rotina de vida diária. Resultados: Dentre os participantes sedentários 22 (84,6%) orelhas 
apresentaram latências de P13 aumentada; os ativos apresentaram 13 (81,2%) orelhas com a 
latência de P13 aumentada. A latência de N23 esteve aumentada em 22 (84,6%) orelhas dos 
idosos sedentários; e em 12 (75%) orelhas dos participantes ativos a latência de N23 esteve 
aumentada. Os fatores de maior ocorrência às quedas foram: problemas de visão, uso de 
medicamentos, tontura, artrite e/ou artrose e dificuldade para ouvir. Conclusão: É possível 
realizar o Potencial Evocado Miogênico Vestibular em idosos ativos e sedentários. É possível 
relacionar com a literatura pesquisada os achados obtidos nesta pesquisa, onde a latência de 
P13 e N23 esteve aumentada tanto para os participantes ativos quanto para os sedentários. 

Palavras-chave: Eletrofisiologia, Equilíbrio Corporal, Potenciais Evocados Miogênicos 
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COMPARAÇÃO ENTRE AS PREVALÊNCIAS DE ALGUNS FATORES DE RISCO 
CARDIOVASCULARES EM OITO CAPITAIS BRASILEIRAS 

LUCAS MONTEIRO LIMA, PRISCILA VALVERDE DE O VITORINO, ELLEN DE SOUZA 
LELIS, WEIMAR KUNZ SEBBA BARROSO, ARIEL BUENO DA FONSECA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: As doenças cardiovasculares são um grupo de doenças que resultam em 
disfunções cardíacas e vasculares e tem como principais fatores de risco tabagismo, dieta 
inadequada, sedentarismo, hipertensão arterial, dislipidemia e diabetes. A campanha Bem 
Estar Global foi realizada em nove capitais brasileiras com os objetivos de avaliar os fatores de 
risco cardiovasculares e alertar a população para a importância do combate aos 
mesmos. Objetivo: Identificar e comparar as prevalências de pressão arterial, glicemia casual, 
colesterol total e circunferência abdominal aumentados entre nove capitais brasileiras; 
comparar as prevalências encontradas com as da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 (PNS) 
e entre os sexos. Método: A Sociedade Brasileira de Cardiologia e o Programa Bem Estar da 
Rede Globo, em 2016, realizou campanhas para o levantamento de fatores de risco 
cardiovasculares em nove capitais. Os participantes foram recrutados por meio de chamadas 
nos meios de comunicação. Foram incluídos maiores de 18 anos que compareceram ao local. 
A pressão arterial (PA) e os exames bioquímicos foram avaliados com a medida quantitativa e 
categorizados em alterados: PA (PAS>=140 mmHg e/ou PAD>=90 mmHg); glicemia casual 
(GC) (>=200 mg/dL); Colesterol Total (CT) (>=190 mg/dL) e Circunferência abdominal (CAB) 
(>= 94 cm para homens e >= 80 cm para mulheres). A análise dos dados foi apresentada de 
forma descritiva. Para as comparações foi utilizado o teste qui-quadrado. Resultados: Foram 
avaliados 2.941 participantes com mediana de idade de 54,0 anos e 66,6% do sexo feminino. A 
PA estava alterada em 36,4% da amostra, a GC em 3,9%, o CT em 48,5% e a CAB em 53,4%. 
As maiores taxas de PA e CAB alteradas foram em João Pessoa, 43,5% e 60,0%, 
respectivamente; de GC alterada (5,8%) em Salvador e de CT alterada (54,9%) em Brasília. Os 
maiores valores de mediana foram em João Pessoa (PAS e GC); Cuiabá e Goiânia (PAD); 
Brasília (CT) e Curitiba (CAB). A prevalência de PA e CT alterados neste estudo foram maiores 
que os dados correspondentes da PNS 2013. Os homens apresentaram maiores taxas de PA 
(60,7%), GC (60,3%), CT (76,6%) e CAB alterados (79,8%) em relação às mulheres 
(p<0,05). Conclusão: As maiores prevalências de PA, Glicemia casual, CT e CAB foram em 
João Pessoa, Salvador, Brasília e Curitiba, respectivamente. Com exceção do Rio de Janeiro e 
Manaus a CAB alterada foi muito prevalente em todas as capitais. Identificamos maior 
prevalência de PA e CT alterados nas capitais avaliadas do que nas regiões correspondentes 
na PNS, referente a HAS e CT. As prevalências de todos os fatores de risco avaliados foram 
maiores no sexo masculino. 
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COMPARAÇÃO ENTRE AS TÉCNICAS DE ARMS-PCR E PCR-RFLP PARA OS 
POLIMORFISMOS DO CYP2C19*2 E CYP2C19*3 

THAIS REGINA DOS SANTOS, IASMIM RIBEIRO DA COSTA RIZZO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A CYP2C19 é uma enzima hepática responsável por catalisar a bioativação do 
pró-fármaco antiplaquetário Clopidogrel, e a perda da função confere riscos aumentados para 
eventos cardiovasculares graves. O alelo selvagem *1 está associado ao metabolismo 
funcional do gene, mas na presença dos alelos *2 ou *3 a atividade antiplaquetária do fármaco 
pode ser baixa ou nula. A PCR é capaz de, a partir de pequenas quantidades de DNA, 
multiplicar determinada sequência tornando-a majoritária na amostra. Objetivo: Comparar as 
técnicas ARMS-PCR e RFLP-PCR para a análise dos polimorfismos CYP2C19*2 e CYP2C19*3 
em pacientes com e sem aterosclerose. Método: Amostras de DNA de pacientes com e sem 
aterosclerose foram submetidas a testes moleculares com ARMS-PCR e confirmadas com 
PCR-RFLP para verificar a presença dos polimorfismos CYP2C19*2 e *3. Os dados foram 
tabulados e analisados estatisticamente. Resultados: No grupo controle, não foram 
encontrados alelos polimórficos *2 pela técnica ARMS, mas com a RFLP foram encontrados 
em 78% dos pacientes; no mesmo grupo, o polimorfismo *3 foi encontrado em 12% dos 
pacientes pela ARMS e em 75% pela RFLP. No grupo caso, o polimorfismo *2 não foi 
encontrado em nenhum paciente pela ARMS, enquanto que com a RFLP foi encontrado em 
83% deles; no mesmo grupo, o polimorfismo *3 foi encontrado em 1% pela ARMS e em 94% 
através da RFLP. Todos os resultados apresentaram o valor de p estatisticamente significativo 
(<0,0001). Conclusão: Através da análise dos resultados dos polimorfismos CYP2C19*2 e *3, 
é possível concluir que a PCR-RFLP é mais eficaz para a amplificação de DNA em relação à 
ARMS-PCR, apesar de ter um custo mais elevado devido ao uso de enzimas de restrição. 
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COMPARTIMENTAÇÃO E EVOLUÇÃO DA PAISAGEM NO CONTEXTO DO SÍTIO 
ARQUEOLÓGICO GO-JA-02 (SERRANÓPOLIS, GOIÁS) 

MATHEUS MARTINS DE ARAUJO, JULIO CEZAR RUBIN DE RUBIN  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O município de Serranópolis apresenta um importante conjunto de sítios 
arqueológicos pré-coloniais em abrigos e a céu-aberto, destacando-se o GO-JA-02, 
significativo acerca do povoamento do estado de Goiás a partir do início do Holoceno. A 
presente pesquisa buscará abordar a relação entre pessoas, objetos e paisagem, visando 
ampliar os conhecimentos acerca do povoamento do estado de Goiás a partir do início do 
Holoceno. Objetivo: Estudo da compartimentação e evolução da paisagem em um raio de 5 
Km do sítio GO-JA-02, bem como o processo de formação do abrigo rochoso onde está 
inserido o sítio, a fim de estabelecer uma nova abordagem acerca dos processos modeladores 
da paisagem. Método: Em gabinete foi realizado a pesquisa bibliográfica, obtenção e análise 
das imagens de satélite disponibilizadas pelo Earth Explorer; análise das fotografias tomadas 
no sítio arqueológico e área de entorno, bem como das fotografias aéreas da região da década 
de 1960 e mapas geológico e geomorfológico. Na etapa de campo foi realizada uma visita ao 
sítio, tendo como objetivo estabelecer uma correlação com os resultados obtidos em gabinete. 
No laboratório foi realizada a confecção dos mapas geomorfológico, geológico, hidrográfico e 
hipsométrico da área do sítio, a partir da cartografia disponibilizada, sendo estes elaborados 
em escalas compatíveis com a pesquisa. Resultados: A análise das imagens do entorno do 
sítio evidenciou alguns processos que estão ligados aos intemperismos físico e químico sobre 
as litologias predominantes, permitindo o desenvolvimento dos abrigos rochosos; além dos 
latossolos pela pedogenização do basalto, solos de boa fertilidade natural que teriam sido 
utilizados por grupos pré-coloniais para agricultura. Durante o caminhamento na área 
constatou-se também a ocorrência de processos erosivos em algumas áreas isoladas, além de 
solos expostos em meio a pastagem. No caso deste último; há evidências ainda de caminhos, 
pegadas e fezes de bovinos associados, cuja origem está relacionada a processos naturais e 
ação antrópica. Conclusão: Os resultados obtidos permitem uma interpretação acerca dos 
elementos naturais e antrópicos que atuam na alteração/modelagem da compartimentação da 
paisagem e que foram identificados e examinados dentro de uma perspectiva interpretativa da 
dinâmica das mudanças paisagísticas em conjunto do contexto arqueológico. Com base nestes 
resultados é possível estabelecer considerações sobre a obtenção de recursos naturais e a 
movimentação na área pelos diferentes grupos que a ocuparam. 
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COMPETÊNCIAS ESPERADAS DOS FUTUROS AUDITORES EM CONTABILIDADE 
CONFORME ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA EM PESQUISAS BRASILEIRAS 

LUCAS OLIVEIRA BEZERRA, ANA MARIA GONCALVES DE SOUSA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A auditoria contábil é uma área específica da contabilidade que busca verificar e 
atestar a veracidade das informações presentes nas demonstrações contábeis. Com isso, as 
competências exigidas para a realização do trabalho têm seu papel importante para garantir o 
objetivo da auditoria, e mediante a pesquisa, profissionais contadores podem ter o 
conhecimento do que é requisitado no mercado. Objetivo: Conhecer e analisar as 
competências esperadas dos futuros auditores em contabilidade mediante análise bibliográfica 
das pesquisas realizadas no Brasil. Método: Realizou-se um levantamento bibliográfico tanto 
para bases teóricas quanto para pesquisas nacionais sobre o tema e pesquisa documental e 
utilizou para a análise do problema uma abordagem qualitativa com comparações entre a 
teoria, pesquisas nacionais e o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) com uma amostra de 
quatro pesquisas nacionais encontradas no Google Acadêmico. Resultados: As principais 
competências exigidas para atuação na profissão de auditor contábil são: ética, ceticismo, 
confiabilidade e integridade e quanto ao PPC do curso de Ciências Contábeis encontra-se 
adequado às exigências do mercado. Conclusão: As competências para atuação na profissão 
de auditor contábil são importantes, haja vista, estarem presentes em bases teóricas, 
pesquisas nacionais e normas contábeis, sendo imprescindíveis no decorrer do trabalho do 
auditor contábil e nota-se também a predominância de pesquisas na região Sul e Sudeste do 
país. 
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COMPILAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS DOS PRINCIPAIS 
ELEMENTOS CLIMÁTICOS COM VISTAS À IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS EXTREMOS 

EM GOIÂNIA-GO 
LUAN VICTOR VIEIRA LIMA, DIEGO TARLEY FERREIRA NASCIMENTO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O clima, o tempo e as suas manifestações têm atuação direta nos ambientes 
naturais e antrópicos, com repercussões diversas, assim, é de extrema importância analisar os 
eventos climáticos extremos. Desse modo, total atenção deve ser dada à ocorrência de 
eventos climáticos extremos, geralmente relacionados ao registro de valores extremos dos 
elementos climáticos ou à ocorrência de fenômenos climático associados. Objetivo: O objetivo 
do trabalho foi o de compilar, organizar e tratar os dados diários dos principais elementos 
climáticos registrados entre 1961 e 2017 com vistas a subsidiar a identificação e análise dos 
eventos climáticos extremos da cidade de Goiânia. Método: Os procedimentos metodológicos 
consistiram inicialmente em revisão de literatura acerca da climatologia e dos eventos 
climáticos extremos. Em seguida, se procedeu à coleta dos dados diários registrados pela 
estação meteorológica convencional de Goiânia de número 83423, administrada pelo Instituto 
Nacional de Meteorologia. Foram considerados os elementos climáticos precipitação diária 
(mm), temperatura máxima e mínima (ºC) e umidade relativa do ar (%), compreendendo a série 
temporal de 1961 a 2017 (totalizando 56 anos). A identificação dos eventos extremos levou em 
consideração o valor mais elevado para precipitação e temperatura máxima ou mais reduzido 
para a temperatura mínima e umidade relativa do ar registrado em cada um dos 
anos. Resultados: Os eventos extremos associados ao elemento precipitação partem do 
registro de 36,6 mm (registrado em 23/12/1966) aos 136,6 mm (em 09/12/2005), ocorrendo 
principalmente nos meses de fevereiro (17,8%) e dezembro (17,8%); os de temperatura 
máxima variam entre 33,8ºC (em 26/12/1981) e 40°C (em 15/10/2015), ocorrendo 
principalmente nos meses de setembro (51,7%); os de temperatura mínima entre 16,6°C (em 
22/11/1981) e 2,6°C (em 10/07/1994) ocorrendo principalmente nos meses de julho (46,4%); e 
os de umidade relativa do ar entre 51,7% (em 20/12/1981) e 18,2% (em 21/09/2007) ocorrendo 
principalmente nos meses de setembro (48,2%). Os resultados denunciam a predominância de 
temperaturas mais extremas nos últimos anos. Conclusão: Os dados demonstram registros 
extremos dos elementos climáticos precipitação, temperatura máxima e mínima e umidade 
relativa do ar associados a ocorrência de eventos climáticos extremos em Goiânia-GO, 
indicando que tais eventos costumam ocorrer nos meses característicos do período chuvoso 
(para os eventos de precipitação extrema), da primavera (para os eventos de temperatura 
máxima) e inverno (para os eventos de temperatura mínima e umidade relativa do ar). 
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COMPLIANCE E LEI 12.846/13 COMO MODELADORES DA IDENTIDADE DE MERCADO 
GUILHERME FRANCO RIBEIRO, YCARIM MELGAÇO BARBOSA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A Lei Anticorrupção foi criada com o intuito de responsabilizar no âmbito civil e 
administrativo a pessoa jurídica pela prática de atos de corrupção contra a administração 
pública nacional e estrangeira (Art.1º, da Lei 12.846/13). Tipificado no art. 7 º, inciso VIII da 
supracitada lei, foi instituída a figura do compliance, reputado como ações a serem adotadas 
no ambiente corporativo para reforçar a anuência da pessoa jurídica como um todo, e de seus 
funcionários, à legislação vigente. Objetivo: O intuito da presente pesquisa é desenvolver um 
estudo pautado na análise da Lei 12.846/13 (Lei Anticorrupção), Decreto 8.420/15 e o instituto 
do compliace, objetivando expor a efetividade destes frente ao mercado externo, quando 
aplicados com demasiada concretude. Método: Para o desenvolvimento da pesquisa, foi 
utilizado precipuamente materiais bibliográfico capazes de desencadear um maior suporte 
teórico para a defesa do tema. Outrossim, diante de todo suporte teórico coletado, o presente 
autor realizou uma análise pormenorizada da Lei 12.846/13 e do Decreto 8.420/15. Por fim, 
fora utilizado legislações internacionais com intuito de estabelecer um estudo comparado, 
ademais, utilizou-se de teorias adotadas por grandes teóricos nacionais e internacionais para 
compor o estudo realizado a respeito do compliance. Resultados: No decorrer da pesquisa, o 
autor se deparou com diversas fragilidades legislativas que dificultava a defesa da referida 
tese, no entanto, consubstanciado na doutrina nacional e internacional a pesquisa encontrou a 
concretude teórica antes buscada. A Lei 12.846/13 quando posta em vigência gerou 
demasiada superficialidade em sua aplicação, precipuamente no que diz respeito ao instituto 
do compliance. Nesse sentido, foi criado o Decreto 8.420/15 que propiciou maior suporte 
legislativo as entidades corporativas. Nesse sentido, entende-se que a estrutura do ambiente 
corporativo, a respeito do compliance, deverá ser pautado em três pilares capazes de 
fortalecerem sua aplicabilidade, sendo eles: Lei 12.846/13, Decreto 8420/15 e 
Doutrina Conclusão: Por fim, consubstanciado na tese defendida pela Professora Márcia Carla 
Pereira, entende-se que caso a estrutura jurídica ora discutida seja aplicada de maneira 
efetiva, a empresa tende a obter maior confiança de investidores e maior credibilidade no 
mercado, com isso, empresas multinacionais enxergarão o cenários legislativo empresarial 
brasileiro com outros olhares. Dessa forma, esses fatores podem ser definidores do sucesso 
econômico empresarial do país. 

Palavras-chave: Compliance, Lei Anticorrupção, Mercado Externo 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 900 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

COMPORTAMENTO DA ARGAMASSA COM ADIÇÃO DE CINZA DA CASCA DE ARROZ 
JULIA LIVIA ROCHA TECHIO, MARTHA NASCIMENTO CASTRO, RODRIGO MARTINEZ 

CASTRO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A produção de arroz no Brasil gera resíduos como a casca do grão que incinerada 
resulta em 38.400t/ano de cinza. Contudo, as indústrias vislumbrando diminuir possíveis atritos 
com órgãos de fiscalização ambiental, estão investindo em um melhor processo de 
reaproveitamento de resíduos. Porquanto, uma boa alternativa para esse rejeito é a adição de 
CCA em argamassas para beneficiá-los com suas características pozolânicas que se tornaram 
atrativas à construção civil. Objetivo: Verificar a resistência à compressão da argamassa com 
adição de CCA para analisar a utilização do material para assentamento e revestimento de 
paredes e tetos. Além de ressaltar a alternativa como ambientalmente correta para o descarte 
do resíduo agrícola e promissora para a construção civil. Método: Estudo da resistência axial 
da argamassa com adição de CCA, foram moldados 48 corpos de prova com substituição 
parcial do cimento CPII-E por 0, 10, 25 e 35%, (respectivamente tratamentos: T0, T1, T2 e T3) 
de cinza para posterior análise guardados 3, 7, 14 e 28 dias de cura. Ademais, foram 
realizados os ensaios do agregado miúdo: massa especifica (2,625 g/cm³) e massa unitária 
(1,557 g/cm³). Após isso, a dosagem da argamassa baseou-se no método IPT para um traço 
de 1:3 (cimento: agregado miúdo) e abatimento de (90 ± 10), com estimativa de 32 MPa aos 
28D. Resultados: Os tratamentos apresentaram um comportamento de resistência crescente 
ao longo dos dias de cura transcorridos, o mesmo foi observado no tratamento testemunha 
sem adição de CCA. A argamassa T0 obteve 16,99 MPa no 3D e 28,13 MPa aos 28D, valor 
próximo ao estimado de 32 MPa para a mesma idade. Já, os tratamentos T1 e T2 também 
expressaram bons resultados, respectivamente 12,36 e 8,0 MPa no 3D e 18,68 e 12,57 MPa 
no 28D. Enquanto que, T3 alcançou 6,52 MPa no 3D e 10,63 MPa no 28D. Além de obter 
resultados de resistência menores, T3 apresentou maior porosidade e coloração cinza escuro. 
Todavia, todos os tratamentos apresentaram valores maiores do que 8 MPa aos 28D, portanto, 
enquadrados na classe P6 de resistência segundo a NBR 13.281/2005. Conclusão: Do ponto 
de vista técnico, os tratamentos com adição de CCA atendem aos critérios de resistência à 
compressão determinados pela NBR 13.281/2005 para assentamento de paredes e 
revestimento internos de paredes e tetos. Logo, a incorporação de CCA na produção de 
argamassa é uma alternativa sustentável para a construção civil e ambientalmente correta para 
o descarte do resíduo agrícola. 
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COMPORTAMENTO DA ARGAMASSA COM ADIÇÃO DE CINZA DO BAGAÇO DA CANA-
DE-AÇÚCAR 

SARAH BUENO DE CASTRO, MARTHA NASCIMENTO CASTRO, RODRIGO MARTINEZ 
CASTRO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A evolução das atividades sucroalcooleiras tornou-se objeto de estudo para o 
desenvolvimento de pesquisas a fim de propor alternativas para o gerenciamento de resíduos 
de outros setores de economia e sustentabilidade para a construção civil. Grande parte dos 
rejeitos industriais podem ser reciclados e utilizados em bases cimentícias, visto que são 
alternativas tecnológicas e sustentáveis para a construção. Dentre essas possibilidades, as 
cinzas minerais apresentam características pozolânicas. Objetivo: Estudar a resistência à 
compressão axial da argamassa com adição de CBC e determinar a influência da utilização do 
resíduo como fontes alternativas de materiais de construção. Método: O ensaio baseou-se no 
delineamento inteiramente casualizado, em triplicata. Empregou-se diferentes percentuais em 
substituição parcial de cimento Portland CP II 32 Z por CBC nos teores 0%, 10%, 25% e 35% 
(nomeados respectivamente tratamentos T0, T1, T2 e T3). Para as análises dos 48 corpos de 
prova produzidos foram adotadas as especificações de normas técnicas durante um período de 
cura de 3, 7, 14 e 28 dias. Resultados: Verificou-se um comportamento crescente e similar ao 
longo dos períodos de cura para T0 e T1, cujos valores da resistência foram de 31,99 MPa e 
29,78 MPa (3D) e 43,06 MPa e 34,73 MPa (28D), respectivamente. Os tratamentos T2 e T3 
apresentaram valores inferiores a estes, as médias de 28D destes tratamentos atingiram 
resistência entre 6,5 MPa a 5,0 MPa. A substituição de até 10% (T1) pela CBC confere a 
produção de uma argamassa dentro dos padrões desenvolvidos se enquadrando na classe P6 
de resistência à compressão da argamassa para assentamento e revestimento de paredes e 
tetos da norma técnica NBR 13.281:2005, apontando valores superiores a 8 
MPa. Conclusão: Conclui-se que a CBC substituída em até 10% em bases cimentícias atingiu 
as condições estabelecidas por normas técnicas e não prejudicou a resistência à compressão 
axial da argamassa, podendo ser empregada para assentamento e revestimentos internos. 
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COMPORTAMENTO DO CONCRETO COM ADIÇÃO DE AREIA RECICLADA DE RESÍDUOS 
DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

AMANDA LEMES CALDEIRA RAMOS, MARTHA NASCIMENTO CASTRO, RODRIGO 
MARTINEZ CASTRO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O acúmulo de materiais remanescentes tanto da construção quanto da demolição, 
quando recolhidos podem ser transformados em agregados reciclados e utilizados na produção 
do concreto. A retirada dos agregados naturais, entre eles o agregado miúdo, utilizados na 
composição do concreto causa diversos impactos ambientais, tornando viável o estudo de 
novos tipos de agregados que podem ser bons substitutos da areia natural, entre eles o uso da 
areia reciclada de resíduos de construção e demolição. Objetivo: verificar a resistência à 
compressão axial do concreto com emprego de areia reciclada de RCD em diferentes 
proporções e compará-la com a resistência concreto produzido com areia 
comum. Método: Foram moldados 48 corpos de concreto de com adição de RCD nas 
seguintes proporções: tratamento testemunha T0% de areia reciclada, T10%, T25% e T35%, 
submetidos ao ensaio de resistência à compressão axial após guardados 3, 7, 14 e 28 dias de 
cura. Resultados: Os tratamentos com adição de RCD em sua composição exibiram valores 
para resistência à compressão axial, aos 3 dias de idade paraT10%, 20,07 MPa, T25% 27,59 
MPa, T35% 25,34 MPa, enquanto T0% alcançou 21,65 MPa. Ao final do ensaio, com 28 dias 
de idade, tais tratamentos T0%, T10%, T25% e T35%, chegaram os seguintes resultados, 
40,80 MPa 44,24 MPa 47,03 MPa 28,51 MPa, respectivamente. Conclusão: Os tratamentos 
de 10% e 25% de resíduo reciclado, possibilitaram notar que as resistências atingidas em 
comparação com a testemunha foram próximas, já o tratamento com 35% de resíduo de RCD, 
com o passar dos dias, apresentou valores bem abaixo dos outros corpos de prova. No 
entanto, o estudo demonstrou que o uso de RCD na composição do concreto, desde que não 
seja para fins estruturais, segundo a NBR/NM 15116:2004, é uma boa opção, visando os 
impactos gerados na extração do agregado natural. 
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COMPORTAMENTO SUPERSTICIOSO GOVERNADO POR REGRAS E SUA RESPECTIVA 
ELABORAÇÃO DE SOFTWARES 

WIVINNY FERREIRA LIMA, LORISMARIO ERNESTO SIMONASSI, JÚLIO CÉSAR ABDALA 
FILHO, DIOGO DE PAULA SOUSA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Denominamos de comportamentos governado por regras aqueles que estão sobre 
controle primariamente das instruções, eles podem ser mantidos por consequências 
instrucionais, que são apresentadas pelo meio social, ou por consequências colaterais, que são 
produzidas pelo próprio comportamento. Em algumas ocasiões as consequências sociais 
causam insensibilidade a consequências colaterais, podendo levar a comportamentos 
supersticiosos (Cerutti, 1989). Objetivo: Analisar se o aumento da perda de pontos ao longo 
das sessões diminui a probabilidade de seguimento da regra 
discrepante. Método: Primeiramente o participante assinava o termo de consentimento livro e 
esclarecido. Depois, no computador, tinha que realizar um pré teste no qual tinha que tocar nas 
letra A a Z seguindo a ordem alfabetica, podendo errar apenas uma vez. Em caso de sucesso, 
era exposto a uma instrução supersticiosa a qual tinha de copiar. Por fim, ele tinha de realizar 
uma tarefa onde era instruído que devia tocar em uma palavra e em seguida uma figura que 
correspondesse à palavra tocada anteriormente. Cada participante repetiu a mesma atividade 
três vezes consecutivas, na primeira sessão, não havia nenhuma consequência ao tocar no 
círculo rosa, enquanto na segunda sessão o participante perdia 2 pontos ao tocar no círculos, e 
na terceira perdia 4 pontos. Resultados: Fizeram parte do experimento 7 participantes, dos 
quais 3 foram descartados por não passarem do pre teste. Os dados demonstram que na 
primeira sessão todos os participantes emitiram mais respostas com topografia supersticiosas, 
enquanto na segunda sessão o participante 5 não apresentou topografia supersticiosa em 20 
das 23 respostas de acerto, o participante 2 também não apresentou topografia supersticiosa 
nas ultimas 11 respostas de acerto (13 a 23), enquanto os participante 2 e 7 continuaram 
seguindo a instrução sem variar seu comportamento. Na terceira sessão os participantes 2, 4 e 
7 emitiram respostas com topografia supersticiosa até zerarem seus pontos, enquanto o 
participante 5 abandonou a topografia supersticiosa após um acerto. Conclusão: Na primeira 
sessão a instrução se mostrou efetiva em estabelecer uma topografia supersticiosa nas 
respostas de acerto, enquanto na segunda sessão a perda de pontos ao tocar no círculo levou 
a um enfraquecimento do controle da instrução. Pesquisas que manipulem o número de 
tentativas ou sessões ainda podem ser realizadas para ver como isso afetara o responder. 
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COMPOSIÇÃO CORPORAL DOS ALUNOS INGRESSANTES E CONCLUINTES DO CURSO 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA PUC GOIÁS 

LÉLIO GUILHERME LIBÂNIO PORTO, ADEMIR SCHMIDT  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A composição corporal pode ser definida como a relação entre os distintos 
componentes corporais e a massa corporal total, manifestadas pelas porcentagens de massa 
magra e de gordura. A composição corporal como um componente da aptidão física 
relacionada à saúde, é um importante parâmetro a ser avaliado. A partir dela é possível 
identificar riscos à saúde associados aos níveis altos ou baixos da gordura corporal 
total. Objetivo: Estimar a composição corporal dos alunos ingressantes e concluintes do curso 
de educação física da PUC Goiás. Método: Pesquisa descritiva quantitativa transversal. A 
amostra foi composta por 91 universitários de ambos os sexos regularmente matriculados no 1º 
e 8º períodos do curso de Educação Física da PUC Goiás, nos semestres letivos de 2017-2 e 
2018-1. As medidas de massa corporal foram realizadas utilizando uma balança digital de 
marca Bioland. A composição corporal foi estimada através da medida da espessura de dobras 
cutâneas (EDC), com base no protocolo de 4 dobras de Petroski (1995), utilizando o compasso 
digital DGi da Prime Vision. O percentual de gordura foi calculado através da equação de Siri 
(1961), sendo a gordura absoluta e a massa corporal magra (MCM) calculadas de acordo com 
Guedes (1994). Resultados: Dos estudantes do sexo masculino avaliados, 57,7% dos 
ingressantes e 42,9% dos concluintes apresentaram percentual de gordura considerado 
¿excelente¿. Por outro lado, 3,8% dos ingressantes e 5,7% dos concluintes apresentaram 
percentual ¿muito precário¿, ou seja, acima do recomendado para a saúde. Em relação ao 
sexo feminino, 23,8% da amostra de concluintes apresentou percentual de gordura 
considerado ¿excelente¿, enquanto 9,5% desta amostra revelou percentual ¿muito precário¿. 
Na comparação entre os sexos, 16,7% das mulheres e 49,2% dos homens apresentou 
percentual ¿excelente¿ de gordura corporal. Conclusão: Os resultados demonstraram que os 
acadêmicos de ambos os sexos do curso de Educação Física da PUC Goiás apresentaram 
variações em sua composição corporal. De uma forma geral, os acadêmicos do sexo masculino 
exibiram bons percentuais de gordura corporal. Em contrapartida, boa parte da amostra 
feminina demonstrou percentual de gordura considerado inadequado para o gênero e a idade. 
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CONCEITO DE HISTÓRIA NA PÓS-MODERNIDADE 
MARCOS MATHEUS PEREIRA FARIA, LEANDRO ALVES MARTINS DE MENEZES  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O presente trabalho tem como objetivo, propor uma compreensão conceitual e 
historiográfica do conceito de Pós-modernidade. Ao identificarmos uma certa estigmatização 
em alguns debates e o pouco entendimento que ainda dispomos do mesmo, almejamos 
estruturar este estudo sob a intenção de corroborar para identificar uma regularidade sobre o 
conceito e, necessariamente sua própria história, convergindo para um maior esclarecimento 
da função e dos problemas que emanam do mesmo. Objetivo: Ao fazer o levantamento de 
características conceituais interpretativas da pós-modernidade e também de características, 
sociais e culturais. Delimitamos assim nossos esforços, para refletir e corroborar para 
compreender o fenômeno e os constructos sobre o conceito e seus imapactos na 
historiografia. Método: O método utilizado para desenvolver parte deste trabalho encontra-se 
no domínio da História dos Conceitos, ao mapear e identificar suas regularidades discursivas e 
semânticas, que podem ser encontradas na produção acadêmica. Permitindo uma ampliação 
dos fundamentos teóricos que envolve a pós-modernidade e as cargas semânticas que se 
agregam a mesma. Deste modo iniciamos nosso trabalho com a abordagem central do 
sociólogo Anthony Giddens, que selecionamos sua obra para análise, ao identificar uma 
atenção especial do autor, em delimitar aspectos centrais da modernidade em comparação 
com os fenômenos que se estabelecem e que impulsionam um enunciado de superação da 
mesma ou de ruptura com a mesma. Resultados: A historiografia pós-moderna, apresenta-se 
inundada de referências, características relacionadas nas tecnologias e nos paradigmas 
científicos que se instauraram. Deste modo, o descontinuo processo da História de não 
obedecer a leis e categorias que foram impostas pela modernidade, tal qual se apresenta a 
constante reflexividade com que as próprias escolas históricas tiveram que se remodelarem, 
em busca de sentido e de assimilação com sua realidade. Alain Corbin, chegamos a citá-lo, e 
por falta de espaço, em uma grande gama de interesses, não aprofundamos em suas obras, 
mas com certeza seja um precioso indicio de que os modos de escrever a história estão em 
mudança. Conclusão: Este trabalho visou contribuir para uma assimilação e interpretação do 
conceito de pós-modernidade e, consequentemente sua convergência para a historiografia que 
se faz neste período. A pesquisa adotou uma perspectiva conceitual e teórica, no entanto, 
caminhamos entre a História Social e História das Ideias, almejando estabelecer, uma 
compreensão mais nítida para a História, sobre o que podemos dizer sobre a pós-modernidade 
até o atual momento, haja vista que ainda está se constituindo. 
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CONCRETO ARMADO DE ELEVADO DESEMPENHO COM ADIÇÃO DE NANO TUBO DE 
CARBONO ESTUDO TEÓRICO-EXPERIMENTAL 

JOSÉ FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO DE OLIVEIRA RESENDE  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A durabilidade das estruturas de concreto armado depende do desempenho do 
concreto como, escolha de materiais constituintes da matriz do concreto: agregado, cimento, 
adições, aditivos, e suas origens, relação água cimento, cura, temperatura. Um concreto de 
alto desempenho, para (Dafico 2006) é aquele que no estado endurecido dispõem de 
características como impermeabilidade, que são circunstâncias dependente da inibição de 
agentes agressivos. Objetivo: Desenvolver concreto de alta resistência com adições: de sílica, 
microssílica e nanossílica e características impermeáveis proporcionar longevidade as 
estruturas de concreto armado. Método: Foram produzidos cinco traços de concreto e obtidos 
corpos de provas, os quais foram caracterizados de acordo a densidade e com base nas 
densidade, foram realizados ensaios de resistência em laboratório, destes resultados foram 
desenvolvidos cinco gráficos para analisar a possível interferência da resistência relacionada 
com a densidade. Resultados: Como resultado da pesquisa tem-se uma sequência de dados 
de resistência a compreensão obtidos em ensaio de laboratório, que podem ser analisados 
através de gráficos e tabelas de modo a serem comparados entre si. Conclusão: através dos 
dados obtidos nos gráficos e tabelas, pode-se concluir que a diferença de densidade não 
causou significativa ganho de resistência. porém como o concreto mais denso é menos poroso 
ele terá uma durabilidade maior. 
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CONCRETO FLEXÍVEL COM ADIÇÃO DE SUPER PLASTIFICANTES E ESTUDO DA 
REOLOGIA 

IGOR JÚNIOR SOUZA D'AVILA, PAULO SERGIO DE OLIVEIRA RESENDE  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O estudo de concretos e pastas de cimento tem crescido nos últimos anos pois 
com os avanços tecnológicos surge também novas necessidades de entender o 
comportamento e melhorar as características da junção dos materiais que os compõe. A 
reologia é a ciência que estuda esse comportamento, e possibilita discernimento e a 
caracterização dos mesmos. Objetivo: Estudar o comportamento reológico da pasta de 
cimento do concreto de alto desempenho no estado fresco utilizando vários aditivos 
superplastificantes e alternando os seus respectivos teores em relação a mistura com cimento 
e água. Método: Foram utilizados sete tipos de aditivos superplastificantes (policarboxílicos), 
água fornecida pela rede de abastecimento e cimento CP V -ARI RS. Embora não esteja 
normatizado na ABNT, o método utilizado para este estudo foi o ensaio de espalhamento pelo 
mini abatimento de tronco de cone; O procedimento de mistura das pasta em partes foi 
baseado na NBR 43/03, tendo algumas alterações visto que a relação a/c adotada foi 
baixa. Resultados: Dos seis aditivos estudados, o aditivo ¿A¿ proporcionou a pasta um maior 
espalhamento, maior fluidez, com menores teores, em contrapartida outros três aditivos 
melhoravam o comportamento fluido da pasta conforme teor era aumentado. Conclusão: Com 
base nos resultados foi possível conhecer o teor ideal e o tipo de aditivo que reage 
positivamente com o cimento utilizado. Um teor muito elevado pode sim melhorar 
comportamento fluido da pasta e sua viscosidade, mas isso pode refletir na retardação de pega 
da mesma. O conhecimento do teor ótimo a ser utilizado está diretamente ligado a questões 
econômicas, aditivos superplastificantes possui custos elevados, usar o teor ideal implica tanto 
na qualidade e durabilidade quanto na redução de 
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CONDIÇÃO URBANA CONTEMPORÂNEA DO SETOR JARDIM AMÉRICA: ENTRE O EIXO 
T-63 E AV C-177/ RUA C-181 

MARCELO SEABRA FILHO, SANDRA CATHARINNE P RESENDE, MARCELO SEABRA 
FILHO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A partir do final dos anos 1960, surgiram regulamentações de planejamento 
urbano que orientassem e controlassem o crescimento urbano, como a estruturação urbana 
por meio de eixos viários, nos quais permitiram o crescimento das regiões mais afastadas das 
áreas centrais, proporcionando a ampliação do perímetro urbano da cidade, além do 
desenvolvimento de áreas fragmentadas, como o Jardim América, que passaram a articular os 
novos loteamentos com os já existentes. Objetivo: Compreender as mudanças e 
transformações do espaço urbano, como o espraiamento, a fragmentação, as novas 
centralidades e a metropolização de Goiânia, por meio da análise do crescimento, 
desenvolvimento e adensamento do trecho em estudo do Jardim 
América. Método: Levantamento de dados documentais como imagens aéreas, mapas e 
decretos municipais nos quais caracterizam a história urbana da cidade de Goiânia. Busca-se 
sistematizar essas informações que que auxiliam na análise e leitura da cidade, evidenciando a 
dinâmica de transformação que Goiânia tem sofrido ao longo de sua história. A cartografia dos 
processos de transformação da cidade permite a reflexão acerca das mudanças no urbanismo 
e das interferências legislativas, econômicas e socioculturais como elementos de 
sistematização de reestruturação urbana. Tem-se como referência leituras gerais e específicas 
como os instrumentos de análise a proposta de Panerai (2006) quanto aos elementos 
reguladores que incitam ou inibem o crescimento da cidade. Resultados: O setor Jardim 
América teve seu loteamento aprovado em 1952, a partir daí foi possível observar a ocupação 
do seu território durante as décadas de 1960, 1970, 1980 e 1990. Durante os primeiros anos a 
ocupação do setor se deu apartir da uma influência direta com bairros já consolidados da 
cidade, Campinas e Setor Coimbra , estabelecendo um sentido de ocupação norte-sul. Nas 
décadas seguintes, com a expansão da cidade, e por meio dos eixos estruturais de ligação 
leste-oeste, o setor passou a estabelecer uma relação de articulação entre os setores já 
consolidados e os novos loteamentos. Conclusão: A produção desse espaço, permeou os 
momentos de maior expansão urbana de Goiânia, influenciado por setores consolidados da 
cidade, e induzido por políticas de expansão. Essas ações de expansão alteraram 
drasticamente sua paisagem, com um adensamento entre as décadas de 1960 e 1990, essa 
região foi alvo de interesses do capital privado e posteriormente tornou-se espaço de 
articulação com os novos loteamentos. Proporcionando ao setor hoje um tecido urbano 
consolidado e tornando-o uma centralidade 
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CONHECIMENTO DE ACADÊMICOS ACERCA DO ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE 
VIOLÊNCIA SEXUAL 

JOYCE NUNES CABRAL, MARIA ELIANE LIEGIO MATAO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A assistência inadequada é o principal problema enfrentado pelas mulheres em 
situação de violência sexual nos serviços de saúde. Ocorre devido à pouca abordagem da 
temática na graduação, o que gera futuros profissionais de saúde despreparados para atender 
de maneira integral as necessidades destas mulheres. Objetivo: Conhecer como os futuros 
profissionais da equipe multiprofissional percebem o atendimento à mulher que sofreu violência 
sexual Método: Estudo descritivo abordagem qualitativa. Participaram 101 acadêmicos dos 
cursos de Enfermagem, Psicologia e Serviço Social da PUC Goiás. A coleta de dados foi 
realizada em duas etapas, a primeira com aplicação de questionário de evocação e formulário 
para registro de informações sociodemográficas. Posteriormente, foi realizada entrevista 
semiestruturada com 5% dos participantes de cada curso. A análise das evocações foi 
processada no software EVOC e as entrevistas por analise descritiva. Resultados: O perfil do 
grupo participante, em sua maioria, é formado por mulheres, jovens, cristãs e solteiras. As 
principais representações sociais dos acadêmicos aos termos indutores violência sexual, 
mulher em situação de violência sexual e agressor, são respectivamente machismo, sofrimento 
e impunidade e se parecem com as concepções do senso comum. São restritos os 
conhecimentos que apresentam sobre os documentos que normatizam o atendimento. Na 
segunda etapa, relatam aspectos importantes de como a assistência deve ser prestada, 
entretanto percebem-se despreparados para realizá-la, devido à reduzida e superficial 
abordagem da temática durante a formação, tanto relativos aos aspectos teóricos quanto 
durante os estágios curriculares. Conclusão: As evocações mencionadas apontam 
conhecimento social e histórico acerca da violência sexual. A temática é pouco abordada 
segundo os participantes do estudo. Nessa perspectiva, a formação de futuros profissionais 
está comprometida para atuarem na assistência a essa população. Evidencia-se, a relevância 
do desenvolvimento de pesquisas para conhecimento mais aprofundando do ensino na 
graduação com discussão desta temática, em especial nos cursos cuja profissão compõem a 
equipe multiprofissional. 
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CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO DE UMA CÉLULA A COMBUSTÍVEL PARA A OXIDAÇÃO 
DE ETANOL 

TARSO LEANDRO BASTOS, MONAH MARQUES MAGALHÃES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: As células a combustíveis geram eletricidade de forma limpa e eficiente através de 
reações de oxirredução. As células com membrana trocadora de prótons são alimentadas por 
hidrogênio e oxigênio, gerando água e eletricidade. A estrutura e composição do catalizador e 
eletrodo contribuem para que as reações ocorram de forma mais eficiente. Utiliza-se o etanol 
como substituto do hidrogênio, pela abundância e fontes de geração, estudando melhores 
catalisadores e eletrodos para sua oxidação. Objetivo: O objetivo desse trabalho é 
desenvolver um protótipo de célula a combustível para oxidação do etanol, a fim de testar os 
catalisadores desenvolvidos. Deste modo comparar a eficiência de diferentes catalisadores e 
eletrodos no processo de oxidação do etanol. Método: São utilizados multímetros para analisar 
os valores de corrente e potencial da célula. O etanol é injetado através de uma bomba injetora 
de para-brisas, para os gases utilizou-se bombas de ar para aquário conectadas diretamente 
no gerador de hidrogênio e oxigênio. Analisou-se a eficiência dos gases puros, etanol e com o 
aquecimento dos combustíveis. É utilizado o fluxo de combustíveis para evitar a saturação da 
atmosfera da célula e o acumulo dos produtos das semi-reações na superfície do eletrodo. As 
análises são feitas com ensaios de 2 a 4 horas de funcionamento ininterrupto da célula, 
coletando os dados a cada 5 minutos. Resultados: Construiu-se um gerador de hidrogênio e 
oxigênio para alimentar a célula a combustível com gases puros. A célula foi desenvolvida para 
aceitar eletrodos circulares com 3 cm de diâmetro, sendo possível desmontar sua carcaça de 
forma fácil, permitindo assim, a troca do conjunto eletrodo/membrana/eletrodo. Através da 
realização dos testes verificou-se a saturação da atmosfera dos eletrodos com os produtos das 
semi-reações de oxirredução, o que impossibilitava a reação global de ocorrer. Com o fluxo de 
combustíveis na célula os valores de corrente e potencial mantiveram uma progressão. Ao 
utilizar etanol como alternativo do hidrogênio verificou-se o envenenamento da célula como os 
produtos das semi-reações da oxidação do etanol. Conclusão: Com a construção da célula a 
combustível tornou-se possível realizar as análises dos catalisadores desenvolvidos pelo grupo 
de pesquisa, bem como analisar sua eficiência e comportamento durante o funcionamento 
prolongado da célula. Analisou-se o processo de envenenamento dos catalisadores que ocorre 
ao utilizar etanol, dessa forma, a célula é impedida de realizar as reações de oxirredução, 
diminuindo o potencial e corrente gradativamente. 
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CONSUMO ALIMENTAR E DE SUPLEMENTOS E COMPOSIÇÃO CORPORAL DE 
PRATICANTES DE CROSSFIT 

ANDRESSA PUJOL BELCHIOR, DANIELA CANUTO FERNANDES ALMEIDA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O CrossFit é constituído pela sua intensidade, variação e funcionalidade. Seu 
objetivo é aumentar a resistência cardiorrespiratória, proporcionar vigor e flexibilidade, 
aumentar força e velocidade, dentre outros benefícios. Entretanto, pouco se conhece a respeito 
do consumo alimentar e de suplementos dos indivíduos que praticam esta 
modalidade. Objetivo: Avaliar o consumo alimentar de praticantes de CrossFit, bem como o 
perfil de utilização de suplementos. Método: Foram selecionados 50 indivíduos, de ambos os 
sexos, praticantes de CrossFit de três Boxes de Goiânia. O perfil dietético foi avaliado por meio 
do questionário de frequência alimentar, contendo 53 questões, no qual o indivíduo relatou a 
frequência com que consumia todos os alimentos e bebidas ingeridas relatados em uma lista, 
bem como a quantidade. Já o consumo de suplementos foi avaliado por meio de questionário 
adaptado composto por 16 questões. Os dados foram tabulados e analisados, por meio de 
estatística descritiva. Resultados: A maioria dos participantes consome entre quatro a seis 
refeições ao dia. Há preferência para o consumo de queijos em detrimento a ingestão do leite 
puro ou em associação com outros produtos. O feijão é bastante consumido entre os 
participantes. Quanto a ingestão de alimentos fonte de proteínas, observou-se que todos os 
avaliados consomem ovos, carne de frango e carne bovina diariamente, tanto de forma 
separada quanto associada. E o consumo de verduras, legumes e frutas foi relatado pela 
maioria, embora não seja diário. A utilização de recursos ergogênicos é frequente entre os 
praticantes da modalidade, sendo que o Whey protein e a creatina constituem os mais 
consumidos, sendo prescritos, principalmente pelo Nutricionista. Conclusão: Observou-se o 
consumo de alimentos fontes de vários nutrientes importantes. O consumo de suplementos é 
realizado pela maioria, entretanto foram orientados pelo profissional Nutricionista, sugerindo 
um aumento na procura por orientação nutricional. O acompanhamento é importante, 
sobretudo porque a utilização de suplementos só deve ser realizada quando as necessidades 
nutricionais não são supridas pela alimentação. 
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CONTRIBUIÇÃO DO POTENCIAL EVOCADO MIOGÊNICO VESTIBULAR(VEMP) NA 
IDENTIFICAÇÃO DA MIGRÂNEA 

FERNANDA CARDOSO DE OLIVEIRA, LUCIANA MARTINS ZULIANI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A Migrânea também chamada enxaqueca é um tipo de cefaleia primária. Sua 
prevalência é alta, atingindo cerca de 15% da população em geral. As crises enxaquecosas 
costumam acontecer antes dos 20 anos de idade, atingindo em maior frequência as mulheres. 
A realização desta pesquisa se justifica pelo elevado número de pessoas com migrânea e a 
falta de associação observada na literatura com os distúrbios auditivos e 
vestibulares. Objetivo: Realizar o VEMP em participantes com suspeita de Migrânea. Analisar 
a correlação dos achados e compará-los quanto aos gêneros. Relacionar os resultados com os 
apresentados pela literatura pesquisada e estabelecer uma correlação entre a anamnese e os 
resultados do VEMP Método: Estudo do tipo experimental, transversal, descritivo-analítico de 
abordagem quantitativa. Foram aplicados 47 questionários, dentre os elegíveis foi possível 
realizar os exames em 14 participantes. Destes, todos eram do sexo feminino (100%) com 
idade mínima de 18 e máxima de 52, média de 26 anos de idade. Os procedimentos foram 
compostos por assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, seguido por aplicação 
do questionário de investigação de migrânea e realização da bateria de exames audiológicos 
que foram realizados na Clínica Escola de Fonoaudiologia, sendo estes, audiometria tonal, 
logoaudiometria, imitânciometria e o potencial evocado miogênico vestibular (VEMP). Os dados 
foram tabulados em planilhas no Excel, 2010. Resultados: Dos 14 participantes, todos 
apresentaram migrânea associada a sintomas vestibulares, sendo a vertigem a mais 
encontrada. Na audiometria, 24 (92,3%) orelhas apresentaram limiares auditivos nos padrões 
de normalidade. Na imitânciometria, a curva do tipo A foi a mais encontrada, sendo em 23 
(88,4%) orelhas. No cVEMP, foi encontrada 9 (32,1%) orelhas com resultados normais e 19 
(67,8%) orelhas com alterações, estas alterações encontradas foram, ausência de respostas, 
aumento de latências e assimetria da amplitude interaural. Conclusão: É possível realizar o 
Potenial Evocado Miogênico Vestibular em pessoas com Migrânea. Há predomínio do gênero 
feminino. A vertigem foi a alteração vestibular mais encontrada. Houve alterações na maioria 
da amostra no exame do cVEMP. Há descrição de distúrbios psicológicos na migrânea, como 
ansiedade e depressão. O cVEMP contribui na identificação da migrânea. 
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CONTRIBUIÇÕES DA LINHA ESTADO, POLÍTICAS E INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS: UM 
ESTUDO DAS TEMÁTICAS DISCUTIDAS NAS TESES DE DOUTORADO DO PPGE- 2012-

2016 
LARISSA DA SILVA NERES, MARIA CRISTINA DAS G. D MESQUITA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A Pontifícia Universidade Católica de Goiás possui tradição em ensino, pesquisa e 
extensão. A pesquisa na área da educação será marcada em 1999 com a implantação do 
Programa de Pós-Graduação em Educação. Nos propomos mapear a produção de teses do 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
(PPGE) de 2012 a 2016. Objetivo: Realizar estudo das temáticas nas produções das teses do 
PPGE, 2012 a 2016, da Linha Estado, Política e Instituições Educacionais. Levantar as 
temáticas/ problemas/ palavras chaves/ de cada tese e a diversidade de enfoques; Relacionar 
resumos/ introdução/ conclusão de cada tese; Método: Esta modalidade de pesquisa é 
empírica e bibliográfica, qualiquantitativa. Os procedimentos, as técnicas e os instrumentos 
serão utilizados para apreensão da dinâmica do movimento da formação de professores/as e 
na verificação do atendimento ou não da satisfação das expectativas de excelência propostas 
nos cursos de pós-graduação. Para tanto, nesta pesquisa critérios serão definidos como 
caminho a ser perseguido na construção do conhecimento contemplando as três linhas de 
pesquisa: 1- Relacionar as temáticas/ problemas/ palavras chaves/ de cada tese e a 
diversidade de enfoques; 2- Leitura dos resumos/ introdução/ conclusão de cada tese; 3- 
Levantamento das referências bibliográficas que são comuns aos trabalhos a serem analisados 
(teses); Resultados: Ao todo foram levantadas 24 teses. Optamos por apresentar o resultado 
do levantamento em quatro quadros: o primeiro traz Autor, Título do Trabalho, Orientador, 
Palavras-Chaves, o número de páginas e o ano da defesa. O segundo traz o Problema de 
Pesquisa, Objetivo Geral, e terceiro apresenta até três objetivos específicos, e o quarto quadro 
traz o Método e Metodologia. Conclusão: Este Plano de Trabalho apresentou como objetivo 
realizar estudo das temáticas nas produções das teses do PPGE, 2012 a 2016, da Linha 
Estado, Política e Instituições Educacionais. Concluímos que no período entre 2012 a 2016, a 
Linha produziu 24 teses. Os temas trabalhados foram bem diversos, porém todos articulados 
com os objetos de estudo da referida linha. Em relação ao Método, a maioria adotou o 
Materialismo Histórico Dialético. 

Palavras-chave: Políticas, Educação, Pesquisa 
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CONTRIBUIÇÕES DA LINHA TEORIAS DA EDUCAÇÃO E PROCESSOS PEDAGÓGICOS 
UM ESTUDO DAS TEMÁTICAS DISCUTIDAS NAS TESES DE DOUTORADO DO PPGE- 

2012-2016 
THAINARA FERREIRA LÔBO, MARIA CRISTINA DAS G. D MESQUITA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Nessa pesquisa, nos propomos mapear a produção de teses do Programa de 
Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PPGE) de 2012 a 
2016. Justificou-se tal projeto de pesquisa de cunho inventariante do Programa de Pós-
Graduação em Educação, dado o volume e a qualidade de sua produção e a importância de 
um levantamento desta natureza que evidenciará as principais contribuições da pesquisa nesta 
década. Objetivo: Realizar estudo das temáticas nas produções das teses do PPGE, 2012 a 
2016, da Linha Teorias da Educação e Processos Pedagógicos. Método: Esta modalidade de 
pesquisa é empírica e bibliográfica, qualitativa. Os procedimentos, as técnicas e os 
instrumentos serão utilizados para apreensão da dinâmica do movimento da formação de 
professores/as e na verificação do atendimento ou não da satisfação das expectativas de 
excelência propostas nos cursos de pós-graduação. Para tanto, nesta pesquisa critérios serão 
definidos como caminho a ser perseguido na construção do conhecimento contemplando as 
três linhas de pesquisa: 1- Relacionar as temáticas/ problemas/ palavras chaves/ de cada tese 
e a diversidade de enfoques; 2- Leitura dos resumos/ introdução/ conclusão de cada tese; 3- 
Levantamento das referências bibliográficas que são comuns aos trabalhos a serem analisados 
(teses); Resultados: Ao todo foram levantadas 23 teses. Optamos por apresentar o resultado 
do levantamento em três quadros: o primeiro traz Autor, Título do Trabalho, Orientador, 
Palavras-Chaves, o número de páginas e o ano da defesa. O segundo traz o problema de 
Pesquisa, Objetivo Geral, até três objetivos específicos, e o terceiro quadro traz o Método e 
Metodologia. Conclusão: Este Plano de Trabalho apresentou como objetivo realizar estudo 
das temáticas nas produções das teses do PPGE, 2012 a 2016, da Linha Teorias da Educação 
e Processos Pedagógicos. Concluímos que no período entre 2012 a 2016, a Linha produziu 23 
teses. Os temas trabalhados foram bem diversos, porém todos articulados com os objetos de 
estudo da referida linha. 

Palavras-chave: Teses do PPGE, Linha Teorias da Educação e Processos Pedagógicos, 
Contribuição teórica. 
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CONTURBAÇÃO ENTRE APARECIDA DE GOIÂNIA E GOIÂNIA - AVENIDA RIO VERDE 
COMO "MAIN STREET" 

RENATA PIRES MONTES, SANDRA CATHARINNE P RESENDE  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Observa-se o esgarçamento do território e fragmentos urbanos em Goiânia. Tem-
se a Avenida Rio Verde como elemento estruturador de expansão de Goiânia e de Aparecida 
tanto a nível intraurbano quanto interurbano. Consideram-se os vazios urbanos e os 
equipamentos implantados, os novos vetores de crescimento, a expansão das áreas periféricas 
e os impactos gerados. A pesquisa visa contribuir com o planejamento urbano e regional, 
sobretudo avaliando a dinâmica das modificações da paisagem urbana. Objetivo: Vislumbra-
se compreender como a Avenida Rio Verde assume o papel de Main Street, sendo um 
importante eixo de reestruturação urbana e metropolitana. A partir da análise da expansão 
urbana, identificando os elementos que a tornam um elemento indutor de ocupação e 
transformação de Goiânia e Aparecida. Método: Consiste no levantamento de dados 
documentais para caracterizar a história urbana de Goiânia. Busca-se sistematizar essas 
informações, evidenciando a dinâmica e a constatação da transmutação que a cidade tem 
sofrido ao longo de sua história. Toma-se instrumentos de análise a proposta de Panerai 
(2006) quanto aos elementos reguladores que incitam ou inibem o crescimento da cidade. O 
tema geral da pesquisa foi problematizado, trazendo à tona as discussões quanto suas 
transformação, unindo os dados cartográficos, as referencias literárias e as análises da 
realidade. Enfatiza-se assim a importância do conhecimento histórico juntamente com a análise 
morfológica como método de estudo urbanístico. Resultados: Goiânia, inicialmente planejada 
e concebida pelos princípios modernistas, assumiu o papel central para a formação da região 
metropolitana no final dos anos 1990. Ao retratar a Avenida Rio Verde como main street é 
possível avaliar os fixos e fluxos presentes, tendo em vista seu papel de centralidade para os 
dois municípios, contribuindo para a fragmentação do território, principalmente em Aparecida, 
uma vez que a porção sul passa a ter maiores relações com Goiânia do que com sua própria 
área central e histórica. Além disso, pode-se compreender o processo de suburbanização e a 
dissolução dos conceitos de centro e periferia, à medida que centralidades são criadas com a 
mudança de uso e ocupação do solo, além de ligar importantes eixos viários. Conclusão: A 
região é uma importante centralidade em que o shopping é o principal elemento de produção 
do espaço. Soma-se a isso a atuação do poder público por meio da legislação urbanística, 
tanto de Goiânia quanto Aparecida na modificação da Avenida Rio Verde, que ultrapassa os 
limites intraurbanos e incita a implantação de novos elementos urbanos, pela parceria público-
privada visto os condomínios horizontais fechados e o Programa Ambiental recentemente 
implantado é o Parque Macambira Anicuns - PUAMA. 

Palavras-chave: Avenida Rio Verde, Main Street, Condição Urbana Contemporânea 
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CONVITE À REFLEXÃO: IMPACTO NA PERCEPÇÃO DO ESTUDANTE DE MEDICINA 
APÓS INFORMATIVO SOBRE RECEPÇÃO DE MÁS NOTÍCIAS 

LIZA DIAS BAPTISTA AMARAL, EDNA JOANA CLAUDIO MANRIQUE  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A população médica tem dificuldade de renuncia profissional para realizar 
tratamentos médicos e ¿comportar-se como paciente¿, além de ser mais propensa a 
desenvolver doenças. O aprendizado de estratégias de recebimento de más notícias durante o 
curso de Medicina, principalmente nos primeiros anos, impacta positivamente na formação, 
capacitando-os para manejo de situações pessoais e profissionais. Estudos da temática são 
escassos, sendo necessários para o futuro bom médico. Objetivo: Analisar se houve alteração 
na percepção dos acadêmicos de medicina após disponibilização de material sobre a recepção 
de más notícias e comparar as variáveis idade, gênero e ano da graduação com a percepção 
ao receber más notícias em saúde Método: Estudo transversal com aplicação de questionário 
em estudantes de medicina do primeiro ao terceiro ano de uma instituição de ensino da cidade 
de Goiânia/Goiás, sendo excluídos os estudantes menores de idade e de outros períodos e 
cursos. As questões abordadas foram hipotéticas, aleatórias, abordando temáticas corriqueiras 
e que colocam o estudante como receptor de más notícias. Os dados foram processados no 
programa EpiInfo 7, com análise de frequências absoluta e relativa, além da aplicação do teste 
estatístico do qui-quadrado para verificar a associação entre as variáveis propostas (idade, 
gênero e ano do curso) e a capacidade de recepção de más notícias. Aprovado pelo comitê de 
Ética em Pesquisa. Resultados: Participaram 162 estudantes antes e 156 após disposição do 
material referente à recepção de más notícias, de 18 à 46 anos e gênero feminino 
predominante tanto antes e após. Frente a AIDS, após fornecimento, 55,1% compartilhariam o 
diagnóstico com a família, predominando em todos os anos, gêneros e faixas etárias, não 
havendo diferença estatística entre as respostas dadas antes e depois (valores de p=18, 0,83 e 
0,65). Frente ao câncer, 82,6% compartilhariam o diagnóstico com a família, predominando em 
todos os anos, gêneros e faixas etárias, sem diferença estatística entre as respostas dadas 
antes e depois (p=77, 0,68 e 0,38). Frente a escolha do tratamento do tumor cerebral, 97,4% 
auxiliariam na decisão do tratamento. Conclusão: Após a disponibilização do material, não 
houve mudança significativa no padrão de respostas, mesmo que tenha sido observada uma 
leve tendência ao não compartilhamento dos diagnósticos de Aids, principalmente na faixa 
etária de 25 à 32 anos, porém sem diferença estatística. 

Palavras-chave: Doença, Estudante de Medicina, Percepção 
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COOPERAÇÃO BRASIL-ANGOLA: COORDENAÇÃO INTERMINISTERIAL NA 
ELABORAÇÃO DE UMA POLÍTICA EXTERNA DE APROXIMAÇÃO BILATERAL 

JAYNE RODRIGUES DA SILVA, PEDRO ARAUJO PIETRAFESA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O presente projeto tem o objetivo de analisar a coordenação da estrutura 
diplomática brasileira, formada não só pelo Ministério de Relações Exteriores, mas também 
pelo restante dos gabinetes ministeriais, na elaboração e implementação da aproximação do 
continente africano durante o governo Dilma Rousseff. Assim, ao analisar a política externa do 
governo Dilma, busca-se uma intersecção entre os processos de decisão e a política interna de 
cada estado tratado no estudo de caso com a P.E. Objetivo: Analisar a política externa 
brasileira por meio de características variadas do processo organizacional e burocrático por 
meio de um estudo de caso com cinco países do continente africano como a Nigéria, Angola, 
Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, estados que o Brasil mantém relações 
bilaterais Método: A metodologia utilizada foi um estudo de caso analítico qualitativo referente 
à política externa brasileira e as cooperações técnicas e econômicas existentes e fortalecidas 
no período do mandato Dilma. Houve revisões bibliográficas relacionadas ao tema por meio de 
leitura de artigos, livros, notícias, documentos retirado do banco de dados de gabinetes 
ministeriais e o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC). Análise e síntese do conceito de 
política externa que converge ao tema exposto. Resultados: Este trabalho foi fundamental 
para a compreensão do desenvolvimento da política externa voltada para a cooperação sul-sul 
do governo Dilma e de como se deu cada cooperação técnica e econômica do Brasil com cada 
país mencionado no estudo de caso exposto. O banco de dados de cada organismo do 
gabinete ministerial utilizado para agregar informações a respeito das cooperações e dos 
processos de relações bilaterais do Brasil com os países africanos estudados demonstrou 
viabilidade. Assim, a análise e pesquisa se fez útil para o emprego da política externa brasileira 
em razão dessas relações. Conclusão: Por tanto, logo após as análises desses fatores, foi 
necessário entender e revisar as estruturas dos órgãos que viabilizaram os processos de 
cooperações desse governo, mesmo que as relações bilaterais Brasil-África não têm sido muito 
intensas como o governo anterior, os organismos dos gabinetes ministeriais têm atuado com 
bastante eficácia para manter quaisquer as relações já existentes. 

Palavras-chave: Cooperação Técnica, África, Órgãos interministeriais 
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COORDENAÇÃO INTERMINISTERIAL E POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA NO GOVERNO 
DILMA: O CASO DA RESOLUÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE A DÉCADA DE AÇÃO 

PELA NUTRIÇÃO 
RÁVILLA CINTRA BRANDÃO, PEDRO ARAUJO PIETRAFESA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Este estudo objetiva compreender a atuação do Grupo de Trabalho Interministerial 
na agenda de poli•tica externa, analisando a construção do processo decisório. A pesquisa 
questiona como o trabalho interministerial projeta o Brasil na conjuntura internacional enquanto 
pai•s atuante na caracterização e elaboração de programas humanitários, por meio do caso da 
resolução da "Década de Ação pela Nutrição". Objetivo: O objetivo desta pesquisa e• analisar 
a pluralização de atores na construção de diretrizes da poli•tica externa e como esse arranjo 
possibilitou chegar a uma orientação capaz de guiar a proposição brasileira na resolução da 
"Década de Ação pela Nutrição". Método: Esta proposta de pesquisa e• baseada no estudo 
de um caso específico, a formulação da resolução sobre a "Dé•cada de Ação pela Nutrição" 
proposta a€s Nações Unidas. Tendo isto em vista, o me•todo a ser utilizado será o 
mapeamento de processos (process-tracing), que permite o mapeamento dos dados coletados 
acerca do tema. Além disso, serão realizadas pesquisas bibliográficas acerca de estudos sobre 
análise de poli•tica externa, redes sociais e buscas na internet nas repartições do governo 
para coleta de documentos oficiais referentes ao processo de formulaçãƒo da "Década de Ação 
pela Nutriçãƒo" proposta a€s Naçõƒes Unidas. Resultados: Como resultado da análise das 
informações fornecidas pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), por meio do Sistema 
Eletrô‚nico do Serviço de Informação ao Cidadãƒo (e-SIC), constatou-se que ao longo da 
formulação da resolução em questão, o MRE atuou como centralizador, o que contraria a 
tendência da perspectiva de descentralização, no entanto, no que tange a tendência de 
pluralização, o resultado se mostrou afirmativo dado a participaçãƒo de outros ministérios e 
comissoƒes especializadas no assunto de nutrição e desenvolvimento. Conclusão: A hipótese 
trabalhada neste estudo provou-se equivocada, pois constatou-se que embora o MRE tenha se 
articulado de maneira descentralizada e pluralizada com outros ministérios para formulação de 
um posicionamento brasileiro, ele atuou sozinho nos debates e negociações internacionais, 
mostrando-se um ator centralizador das informaçõƒes entre os níveis interno e externo, 
refletindo o poder do ministério em relação aos demais e sua prevalência em to•picos da 
agenda da alta política. 

Palavras-chave: análise de política externa, Década de Ação pela Nutrição, Ministério de 
Relações Exteriores 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 919 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

CORRELAÇÃO DO INVENTÁRIO DE HABILIDADES SOCIAIS NO PROCEDIMENTO DE 
ESCOLHA COM O INVENTÁRIO DE ESTILOS PARENTAIS E RELAÇÃO ENTRE ESTILOS 

PARENTAIS E HABILIDADES SOCIAIS 
AMANDA VIANA DOS SANTOS, CRISTIANO COELHO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O Inventário de Habilidades Sociais (IHS-Del Prette) é um instrumento cujo 
objetivo é avaliar o repertório de habilidades sociais. O Inventário de Estilos Parentais (IEP-
Gomide), é um instrumento que visa avaliar as estratégias que pais utilizam para educar os 
filhos. Partindo-se da premissa de que as estratégias educativas envolveriam determinadas 
habilidades sociais, pode-se perguntar se existe correlação entre os níveis de habilidades 
sociais e os estilos parentais de pais e mães. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi 
avaliar possíveis correlações entre as respostas ao Inventário de Habilidades Sociais e o 
Inventário de Estilos Parentais, verificando relação entre estilos parentais e habilidades sociais 
em pais. Método: Tanto os pais quanto as mães responderam aos dois instrumentos. Metade 
iniciou com o Inventário de Habilidades Sociais e metade com o Inventário de Estilos Parentais. 
Foram dadas as instruções que respondessem individualmente na ordem indicada dos 
Inventários e em suas residências. Resultados: Há mães e pais com alto nível de habilidades 
sociais e práticas educativas positivas, assim como há mães e pais com alto nível de 
habilidades sociais e baixas práticas educativas positivas ou alto nível de práticas educativas 
positivas e baixo nível de habilidades sociais. A correlação entre o IEP e IHS entre as mães foi 
de 0,55, já nos pais foi 0,01. A correlação desses inventários tanto com pais quanto com mães 
foi de 0,24. A correlação geral das respostas dos pais e das mães às diferentes questões do 
IEP foi de 0.11. Já no IHS, 0.34. Conclusão: Pode-se concluir que algumas mães e pais 
apresentaram alto nível de habilidades sociais e de práticas educativas positivas, bem como 
outras mães e pais apresentaram alto nível de habilidades sociais e baixa práticas educativas 
positivas e baixo nível de habilidades sociais e altas práticas educativas positivas. Assim, não 
há uma correlação significativa entre o nível de habilidades sociais com as práticas educativas 
parentais. 

Palavras-chave: inventários de habilidades sociais, inventário de estilos parentais, pais 
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CORRELAÇÃO ENTRE DINÂMICA SUPERFICIAL, REGISTRO ARQUEOLÓGICO E HIATO 
OCUPACIONAL 

PEDRO MATEUS OLIVEIRA ABRANTES PROCEDINO, JULIO CEZAR RUBIN DE RUBIN  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Este trabalho apresenta os resultados da pesquisa no sítio arqueológico GO-JA-
02, sudoeste do estado de Goiás, Brasil, localizado em um abrigo de arenito para o qual a 
datação mais antiga é de aproximadamente 10.120 anos AP. Justifica-se pela necessidade de 
identificação das feições naturais e antrópicas que porventura venham influenciar na 
constituição do perfil arqueoestratigráfico, etapa importante da pesquisa 
arqueológica. Objetivo: Formular hipóteses relacionadas ao Hiato Ocupacional identificado na 
área por meio das escavações realizadas no sítio GO-JA-02, corroborando ou não com 
hipóteses já estabelecidas. Método: Em gabinete levantou-se dados das etapas de 
escavações anteriores, juntamente com a pesquisa bibliográfica, capacitação quanto à 
dinâmica superficial, análises de mapas temáticos e da compartimentação do abrigo. Em 
campo realizou-se o percorrimento da área do sítio visando identificar, registrar e caracterizar 
feições, marcas e estruturas resultantes dos agentes e processos mencionados. Em laboratório 
realizou-se a análise dos sedimentos superficiais coletados dentro e fora do sítio quanto à 
granulometria, arredondamento, esfericidade e coloração. Resultados: Foi identificado sulcos 
associados ao escoamento pluvial superficial e através das fraturas da rocha, sendo esses 
associados à formação de cavidades de até 5 cm de profundidade. A ação eólica produz micro 
dunas assimétricas, muitas delas destruídas pelo pisoteio do gado. Em relação à bioturbação, 
a ação das raízes se faz presente, merecendo destaque a quantidade de fezes de morcegos 
em pontos localizados, responsáveis por parte da matéria orgânica presente no sedimento. 
Como o abrigo encontra-se sotoposto por basalto, verifica-se o processo geoquímico de 
lixiviação dos elementos como cálcio, ferro e magnésio e deposição nas paredes do abrigo 
e/ou no pacote de sedimentos. Conclusão: Os resultados da pesquisa indicam um contexto 
geoarqueológico fundamental para a compreensão da distribuição horizontal e vertical dos 
vestígios culturais, apresentando um cenário complexo em relação à dinâmica superficial e 
registro arqueológico, importantes para o planejamento da escavação e elaboração de 
hipóteses acerca do Hiato Ocupacional identificado na área. 

Palavras-chave: Hiato ocupacional, Geoquímica, Arqueoestratigrafia 
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CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INICIAL DE GUAZUMA ULMIFOLIA LAM. 
(MALVACEA, MALVALES) EM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE ZINCO E COBRE 

JÉSSIKA CAVALCANTE GONÇALVES, JALES TEIXEIRA CHAVES FILHO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Os mecanismos de tolera‚ncia e adaptac§aƒo desenvolvidos por certas plantas 
envolvem processos e reac§oƒes que permitem que estas apresentem mecanismos para 
sobreviver mesmo na presença de concentrac§oƒes significativas de metais pesados. 
Objetivando avaliar a viabilidade da utilização da Guazuma ulmifolia Lam. (mutamba) para 
remediação de solos contaminados com cobre e zinco. Objetivo: avaliar a viabilidade da 
utilização da Guazuma ulmifolia Lam. (mutamba) para remediação de solos contaminados com 
cobre e zinco. Método: para tanto avaliou-se a germinação das sementes e o desenvolvimento 
inicial da espécie submetidas a diferentes concentrações destes metais. Desta forma, 
inicialmente montou-se um experimento para verificar a germinabilidade de sementes em 
quatro concentrações de cobre e zinco (controle ¿ 0 mg.L-1; 100 mg.L-1; 200 mg.L-1 e 400 
mg.L-1). Posteriormente executou-se experimento para verificar o efeito de diferentes 
concentrações do cobre e do zinco (controle ¿ 0 mg.L-1; 600 mg.L-1; 800 mg.L-1e 1000 mg.L-
1) no desenvolvimento das mudas em condições de viveiro. Resultados: ao final dos 
experimentos, os dados obtidos foram analisados por meio do teste ANOVA seguido pelo teste 
de comparações múltiplas de Tukey ao nível de 5% de significância. Observou-se que a 
germinação e crescimento inicial das plantas não foram afetados significativamente pelas 
diferentes concentrações de cobre e zinco. Conclusão: Após análises laboratoriais notou-se 
que a planta foi capaz de absorver cobre e zinco do substrato demonstrando a viabilidade de 
emprego da espécie na recuperação de áreas contaminadas. 

Palavras-chave: Fitorremediação, Metais pesados, Áreas contaminadas. 
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CRISE DOS REFUGIADOS SÍRIOS: UM ESTUDO SOBRE OS DIREITOS HUMANOS E AS 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

GUSTAVO OLIMPIO ROCHA LEÃO, ALINE TEREZA BORGHI LEITE  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A Guerra na Síria ocorre desde o ano de 2011 e os impactos no Sistema 
Internacional são cada vez maiores. O conflito produziu milhões de refugiados ao longo dos 
últimos anos. A investigação atual procura analisar a forma que os refugiados sírios são 
tratados no Sistema Internacional. Procura- se analisar se o tratamento dado aos refugiados 
sírios corresponde a uma abordagem dos Direitos Humanos ou dos estudos de Segurança 
Internacional. Objetivo: O objetivo geral do presente trabalho é analisar a forma como são 
tratados os refugiados sírios no mundo globalizado. Foi feita uma análise a respeito do 
tratamento recebido pelos refugiados, se o mesmo segue uma lógica dos Direitos Humanos ou 
uma lógica da Segurança Internacional. Método: A investigação realizada foi de caráter 
qualitativa. Objetivando refletir e apresentar soluções aos problemas propostos na pesquisa, o 
estudo foi de caráter bibliográfico, com a investigação de diversos autores que estudam o 
assunto, , mantendo o foco em autores de diversos eixos temáticos como: Sociologia das 
Relações Internacionais, Direitos Humanos, Relações Internacionais, Tratados Internacionais, 
Documentos Oficiais de Governo, Organizações Internacionais e Regimes 
Internacionais. Resultados: Os Estados, algumas vezes utilizam o discurso dos Direitos 
Humanos para tratar os refugiados sírios, respeitando os direitos básicos dos refugiados, como 
foi o caso da Alemanha, que adotou diversas políticas para receber os refugiados sírios. 2- 2. 
Na maioria das vezes, o que impera no tema dos refugiados sírios é a lógica da Segurança 
Internacional, como é o caso da Hungria, que em 2018, adotou diversas leis que criminalizam 
as pessoas que recebem e auxiliam os refugiados sírios. Conclusão: Percebe- se que em 
alguns casos a lógica de recebimento dos sírios é sim, uma lógica de Direitos Humanos, que 
respeita suas garantias básicas de vida e de dignidade. Porém, na maior parte das vezes, a 
lógica que reina é a lógica da Segurança Internacional, que trabalha com a ideia de os Estados 
devem se proteger, pois os refugiados sírios representam ameaças à sociedade que os estão 
recebendo. 
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CULTIVO " IN VITRO" DE TIBOUCHINA GRANULOSA 
MARIA DO SOCORRO TORRES RODRIGUES, ANDREA MARA DE OLIVEIRA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Pertencente à família Melastomataceae, a Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn 
exibe uma floração exuberante que percorre por vários tons de roxos, o que a torna uma planta 
com grande riqueza ornamental utilizada para paisagismo e reflorestamento. A semente de 
Tibouchina granulosa possui uma baixa taxa germinativa, por ser numerosa e apresentar frutos 
deiscentes e após a maturação fisiológica, entrar em dormência. Objetivo: O objetivo do 
trabalho foi estabelecer um protocolo básico "in vitro" para a germinação e micropropagação da 
espécie Tibouchina granulosa obtendo assim informações que possam ser utilizadas para o 
aumento da taxa de germinação da planta. Método: Os frutos coletados foram levados para o 
laboratório de Biotecnologia Vegetal, PUC Goiás. O procedimento realizado para assepsia dos 
frutos de Tibouchina granulosa foi: desinfestação com álcool a 70%, por 20 minutos e solução 
de hipoclorito a 2% por 30 minutos. Em seguida, lavagem por duas vezes em água destilada. A 
câmara de fluxo laminar foi exposta à luz UV por 20 minutos assim como a sala de 
manipulação. Os frutos foram abertos e as sementes foram colocadas em meio de cultura 
composto por sais básicos de Murashige e Skoog (MS) suplementado com 1,0 mL de glicina e 
ácido nicotínico, 1,0 mL de inositol, 30 g. de sacarose, 10 g. de ágar-ágar, pH ajustado para 5,7 
e giberelina nas seguintes concentrações 0,0 mg/L, 0,1 mg/L e 0,2mg/L. Resultados: Foram 
feitas observações diárias e a germinação ocorreu com 12 dias. As sementes livres de 
contaminação liberaram fenol alterando a cor do meio e após esse processo houve a 
germinação, observada através do aparecimento de plântulas. Essas plântulas foram 
transferidas para outro meio de cultura com uma nova concentração e diferentes fitohormônios. 
Nas observações do tratamento com 0,1mg/L de giberelina (T1) a taxa de germinação foi de 
30%. No tratamento com 0,2mg/L de giberelina (T2) a taxa de germinação foi de 80%. No 
tratamento com 0,0 mg/L de giberelina a taxa de germinação foi de 10%. Conclusão: A técnica 
de propagação in vitro se apresenta de acordo com os resultados obtidos, bastante viável para 
a germinação de sementes de Tibouchina granulosa. Os resultados preliminares indicam que o 
tratamento com giberelina 0,2 mg/L (T2) se mostrou mais eficiente. 

Palavras-chave: Quaresmeira, In Vitro, Micropropagação. 
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CURSOS DE PEDAGOGIA: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS PROJETOS 
PEDAGÓGICOS DE PEDAGOGIA DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES (PARFOR) E AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO 
DE PEDAGOGIA 

ANNA CLAUDIA GOMES LOPES, IRIA BRZEZINSKI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A relevância e a pertinência das atividades de investigação desenvolvidas aqui 
relatadas se manifestam pela importância da realização de um estudo comparativo que objetiva 
verificar a compatibilidade entre os PPC de Primeira Licenciatura e Segunda Licenciatura em 
Pedagogia, fomentados pela Coordenação de Desenvolvimento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes/Educação Básica) e os dispositivos legais que orientam a sua organização. Esses 
cursos são emergenciais e ofertados ¿em serviço¿. Objetivo: Analisar os cursos de Pedagogia 
do Parfor presenciais, ministrados pelas universidades públicas e particulares de Goiás, 
Rondônia, Minas Gerais, Ceará e Rio Grande do Sul. Os PPC estudados são de cursos que 
tiveram os professores cursistas formados nos anos 2013 a 2016. Método: O Trabalho foi 
implementado sob a orientação do método do materialismo histórico dialético, consoante 
método de investigação adotado no Projeto Matriz. Realiza-se uma pesquisa de abordagem 
qualitativa e teórica, mediante estudos comparativos entre documentos. Resultados: Foram 
enviados questionários aos egressos no período 2013-2016 dos cursos presenciais do Parfor 
para que pudessem contribuir com a pesquisa sobre os cursos de Primeira e Segunda 
Licenciatura, ofertados por universidades públicas e particulares, em todas as regiões 
brasileiras. Mediante a constatação dos dados quantitativos foi pouco significativo o percentual 
de devoluções dos questionários respondidos, levando em consideração a elevada quantidade 
de questionários remetidos aos egressos. Os questionários devolvidos propiciaram o 
recebimento de informações significativas para o estudo dos PPCs de Pedagogia fomentados 
pela Capes/Parfor e o conhecimento da identidade profissional dos egressos desses cursos 
emergenciais. Conclusão: Após um ano de trabalho desenvolvido com responsabilidade e 
compromisso com a construção de conhecimento, tem-se clareza da importância da 
aprendizagem ocorrida nos produtivos momentos de diálogos sistemáticos com a orientadora e 
com os pares integrantes do grupo de pesquisa. Há evidência também da necessidade de dar 
continuidade à investigação em andamento, cujo aporte teórico e empírico viabilizará a 
elaboração do trabalho final de curso de Pedagogia. 

Palavras-chave: Políticas educacionais, Programa Nacional de Formação de Professores da 
Educação Básica, Formação do Pedagogo 
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CUSTO MÉDICO DIRETO DE PACIENTES VIVENDO COM HIV/AIDS COINFECTADOS COM 
CRIPTOCOCOSE EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM INFECTOLOGIA DE GOIÁS 

BRUNO DE JESUS SILVA OLIVEIRA, JOAO ALVES DE ARAUJO FILHO, RENATA DE 
BASTOS ASCENCO SOARES  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A criptococose é uma doença fúngica e oportunista, causada pelo fungo da classe 
Blastomycetes e família Cryptococcaceae. O complexo de espécies patogênicas de 
Cryptococcus causam uma carga significativa de doenças fúngicas e aumentam os custos de 
saúde pública em indivíduos imunocomprometidos e imunocompetentes em todo o mundo. 
Analisando-se os custos por internação de pacientes com HIV, observa-se uma forte inclinação 
da curva de gastos à pacientes com coinfecções. Objetivo: Analisar os custos do tratamento 
em pacientes com HIV/Aids internados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de 
Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT/HAA), no período de 2017 a 2018, que tenham sidos 
diagnosticados com Cripotococose através do teste LFA. Método: É um o estudo 
Observacional Prospectivo, no qual os critérios de inclusão foram: idade > 18 anos; qualquer 
gênero; terem assinados o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; diagnóstico de 
doença fúngica e/ou criptococose com base nos critérios clínicos, laboratoriais e/ou 
radiológicos; ter teste LFA positivo; serem infecção pelo vírus da imunodeficiência humana 
(HIV/AIDS). Os critérios de exclusão foram todos contrários aos da inclusão mais gravidez, 
lactação, pertencer a uma tribo indígena; prontuário com informações incompletas e história 
prévia de doença criptocócica. As variáveis analisadas foram: tempo de internação, materiais 
usados, diária dos profissionais, exames, medicamentos, manutenção dos 
equipamentos. Resultados: A pesquisa teve uma taxa de 13,9% dos pacientes testados com o 
kit LFA positivado para o antígeno Criptococcus no soro, acima da média global de 6%. A taxa 
de absenteísmo (36,4%) pela pesquisa se manteve dentro da margem esperada, conforme 
outras pesquisas. A exclusão de 208 (50,2%) fichas de pacientes na fase de convocação se dá 
pela dificuldade em obter o contato desses pacientes nos prontuário. A taxa de internação de 
pacientes assintomáticos pela pesquisa foi de 6,25%, abaixo da média nacional de 12,5%. 
Esse resultado se dá pelo baixo número amostral da pesquisa, o qual foi de 1 paciente (N=1). 
Desse modo, não foi possível fazer uma análise dos custos médicos diretos de pacientes 
internados na Unidade de Terapia Intensiva do HDT/HAA. Conclusão: Portanto, com o baixo 
número amostral da pesquisa (N=1), não foi possível fazer uma análise dos custos médicos 
diretos de pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva do HDT/HAA. Tal fato se dá 
pela vertente adotado pela pesquisa principal, no qual o foco é pacientes ambulatoriais com o 
teste LFA sendo utilizado de forma preventiva para doença e não como teste rápido para 
confirmação de diagnóstico de Criptococose beira leito. 
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DA MODERNIDADE DE BAUDELAIRE À MODERNIDADE BRASILEIRA 
NAYARA CAVALCANTE DE FREITAS, VITOR FERNANDO PERILO VITOY  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A poesia do poeta francês Charles Baudelaire ressoou até a poesia brasileira. Isto 
porque Baudelaire é precursor do conceito de modernidade e que os efeitos desta têm grande 
influência na formação cultural e acadêmica dos estudantes da contemporaneidade. Foi o 
poeta que em seus trabalhos promoveu a ruptura com o romantismo e incentivou os trabalhos 
que atualmente conhecemos. Objetivo: Buscar investigar através da pesquisa as diversas 
formas literárias e demonstrar a influência baudelairiana na modernidade brasileira. Nesse 
sentido, pretendeu-se constituir um corpus com obras poéticas em perspectiva crítica e 
demonstrativa, com as vertentes artísticas de mesma temática e período. Método: Foi 
realizado um estudo complexo de textos e documentos históricos inerentes ao período do 
modernismo baseados em uma pesquisa de revisão bibliográfica. Os procedimentos 
metodológicos utilizados nesse projeto permitiram captar uma variedade de fenômenos e 
situações que se construíram na realidade em estudo entre a modernidade de Charles 
Baudelaire e sua influência na lírica moderna brasileira. Resultados: Através das diversas 
fontes da pesquisa foi realizado um apanhado de influências de Baudelaire no Brasil, a 
começar pela sua aparição no jornal do comércio, no qual Félix Pacheco promoveu um 
verdadeiro revival baudelairiano nas páginas do Jornal; Perpassando pelo poema de Vinicius 
de Moraes à Baudelaiere presente em sua obra ¿Antologia Poética¿. E por fim, o flanêur de 
Baudelaire, presenta na poesia de Vinicius. Conclusão: Através de fontes bibliográficas foi 
possível compreender a modernidade precursora de Baudelaire e seu processo estilístico, 
demonstrando sua chegada no Brasil; analisar com maior propriedade a poética e prosa 
modernas de Baudelaire e Vinicius, e suas influências e contribuições artísticas do poeta 
francês nos escritos brasileiros; e trabalhar com leituras imanentes dos textos selecionados de 
modo a constituir uma visão do modernismo brasileiro, essencialmente influenciado por 
Baudelaire. 
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DA VIVÊNCIA DO LUTO À RECONSTITUIÇÃO DA DINÂMICA FAMILIAR: A CHEGADA DE 
UM FILHO COM SÍNDROME DE DOWN 

MARIANA NUNES DOS SANTOS, JULIANA SANTOS DE SOUZA HANNUM, JULIANA 
SANTOS DE SOUZA HANNUM  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Ao ressaltar conjugalidade e família observa-se que a chegada de uma criança 
pode produzir alterações até mesmo na satisfação dos relacionamentos. A quantidade de 
papeis desempenhados aumenta e, com isso, uma nova organização e acomodação dos 
membros deve ser realizada (Groisman, 2013). Quando a criança idealizada nasce com 
Síndrome de Down ou qualquer outra deficiência, a expectativa dos pais dá lugar a um 
conjunto de reações, que envolvem raiva, tristeza e culpa, por exemplo (Alves, 
2012). Objetivo: Analisar o impacto da chegada de uma criança com Síndrome de Down na 
dinâmica familiar, bem como a elaboração do luto nesse processo. Método: Este estudo foi 
realizado no programa de Iniciação Científica da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 
integrado à pesquisa ¿Síndrome de Down e Transtorno de Espectro Autista: pesquisando as 
famílias para compreender o impacto da deficiência sobe os pais e o suporte oferecido¿. Tal 
pesquisa é coordenada pela Prof.ª Dra. Juliana Santos de Souza Hannum, que deu origem a 
um grupo de estudos de mesmo título. O grupo, por sua vez contém 12 pesquisadoras, sendo 
9 acadêmicas do curso de Psicologia e 3 acadêmicas do curso de Fonoaudiologia. As 
pesquisadoras, em duplas, foram responsáveis por realizar triagens para entrevistas com pais 
de crianças com Síndrome de Down ou Transtorno do Espectro Autista, entre 2 e 10 anos de 
idade. Resultados: O diagnóstico deve ser esclarecido e as informações referentes aos 
exames e encaminhamentos feitos com tempo, manejo e coerência (Ministério da Saúde, 
2013). Foi possível perceber, desta forma, que na entrevista realizada, a conduta médica se 
opôs a ideia apresentada anteriormente. Segundo Dias (2011), a chegada de um filho 
representa um impacto nos setores emocionais, financeiros e cotidianos na vida dos pais, além 
de interferir na organização psíquica deles, confirmando o relato da mãe. Conclusão: O 
processo de luto se deu à medida que os pais estabeleceram vínculo com a criança e 
buscaram informações acerca da Síndrome. Pôde-se perceber que a chegada do filho exerceu 
impacto na família nuclear nos âmbitos financeiros, conjugais, sociais e emocionais, porém não 
interferiu no estabelecimento de vínculo dos pais com a criança. Observou-se também, o 
prejuízo causado pela falta de manejo profissional adequado no momento do diagnóstico. 
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DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DE MORTE SÚBITA CARDÍACA NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA 
(2016-2017) 

BÁRBARA ALVES CAMPOS FERREIRA, ANTONIO DA SILVA MENEZES JUNIOR, 
EDUARDO AUGUSTO BORGES PRIMO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A OMS define MSC como morte de causa natural e cardíaca que ocorre em até 1 
hora após início dos sintomas. Em casos sem testemunhas, é considerada se ocorrida em até 
24 horas após o início. Doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte no 
mundo. A incidência mundial de MSC é de 4-5 milhões de casos por ano. Dados 
epidemiológicos brasileiros são escassos e pouco precisos. A alta incidência e a baixa taxa de 
sobrevida, tornam-na um relevante problema de saúde. Objetivo: Traçar as características da 
morte súbita cardíaca na cidade de Goiânia-GO no período de 2016 a 2017 (24 
meses). Método: Estudo observacional, descritivo, transversal. A amostra é de 711 laudos de 
autopsias realizados pelo Serviço de Verificação de Óbito de Goiânia. Critérios de exclusão: 
menores de 10 anos, óbitos não compatíveis com MSC (doença infecciosa, neoplasia, TEP, 
dissecção aórtica, AVE, etc.). Dados coletados: causa básica da morte, características 
demográficas, período do dia, local e fatores de risco: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), 
Diabetes Mellitus (DM), etilismo, tabagismo, dislipidemia, Doença de Chagas (DC) e arritmia. 
Também averiguou se foram feitas manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP). As 
variáveis categóricas foram comparadas por meio do teste Qui-Quadrado e Z-test. O software 
utilizado foi epi info versão 7.0. Resultados: A MSC é mais incidente entre 60-79 anos e em 
homens (59,2% x 40,8%). A média de idade das mulheres foi maior (71,1 anos x 64,7 anos). 
Causas básicas encontradas: Doença Arterial Coronariana ¿ DAC: 48,6%, HAS: 23,5%, DC: 
10,4%, insuficiência cardíaca: 8,9%, arritmia: 5,5% e senilidade: 1,1%. Dois terços ocorreram 
em domicílio, o outro, em serviços de saúde e via pública. A RCP foi realizada em apenas 
36,7% dos casos, que reflete o pouco uso em domicílio: 23,45%. Porém, houve alto índice de 
RCP nos outros locais. Mais óbitos ocorreram no período matutino: 31,36%. O fator de risco 
mais prevalente foi HAS (64,98%), acometendo mais mulheres (73,45% x 59,14%), seguida de 
tabagismo (39,8%) e etilismo (29,4%). Vítimas com DC representam 12,38%. Conclusão: DAC 
é a principal causa de MSC. Tabagismo e etilismo são relevantes fatores de risco modificáveis 
e podem ser alvos de políticas de saúde. A instituição do desfibrilador externo automático 
(DEA) em locais públicos e o treinamento de leigos para seu uso têm mostrado eficácia na 
prevenção de MSC extra-hospitalar. Porém, depende do interesse do leigo e da disponibilidade 
do DEA. Entende-se que grandes mudanças na prevenção e sobrevida podem ser feitas com 
uma boa estratificação de risco de MSC. 
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DESCOLONIZANDO O MARXISMO: CONTRIBUIÇÕES DE MARIÁTEGUI PARA UMA 
EMANCIPAÇÃO EPISTEMOLÓGICA DO SUL 

LUAN FREDERICO PAIVA DA SILVA, CLEITON RICARDO DAS NEVES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A América Latina vivenciou no século XX experiências com o marxismo 
eurocêntrico. Em meio a isso, o periodista peruano José Carlos Mariátegui (1894-1930) pensa 
a revolução a partir de sua realidade, colocando o indígena dos Andes como uma classe 
revolucionária. Ao contrário do que o marxismo da Internacional Comunista defendia. Nesse 
sentido, Mariátegui passou a ser considerado o primeiro marxista a pensar o comunismo tendo 
em vista uma sociedade agrária, ao invés de industrial. Objetivo: Trazer a produção 
mariateguiana para um ambiente em que ela não foi devidamente inserida, a universidade da 
região centro-oeste. Método: A pesquisa será pautada em uma revisão bibliográfica, dos 
autores que dialogam com José Carlos Mariátegui, e também, com a crítica decolonial. Tendo 
em vista, que o estudo tanta pensar uma epistemologia a partir da América 
Latina. Resultados: O marxismo de Mariátegui, é resultado de um diálogo de saberes 
europeus e latino-americanos. Não houve o desejo de copiar a revolução soviética no Peru, 
pelo contrário, o jovem revolucionário entendia que se tratavam de realidades distintas. A 
sociedade latino-americana era agrária, enquanto a europeia era industrial, logo, a revolução 
no Peru, deveria exigir antes de mais nada, a redistribuição da terra para os índios. Mariátegui 
passou o resto de sua vida defendendo o indígena como uma classe revolucionária, que ao 
substituir seu misticismo pelo mito do socialismo, seria capaz de promover uma revolução 
nacional, convertendo-se em uma classe proletária ¿ ao passo que o país se modernizasse ¿ 
para cumprir sua função ao lado dos soviéticos. Conclusão: As contribuições de José Carlos 
Mariátegui, se fazem importantes na medida em que se trata de um dos precursores do 
marxismo na América Latina, mas não uma cópia eurocêntrica, e sim, uma criação. A grande 
contribuição do periodista peruano, foi ter concebido um marxismo latino-americano, pensando 
no índio como o revolucionário, não uma classe operária, levando em conta que esta, ainda era 
incipiente no continente. Nesse sentido, Mariátegui estava de fato, efetuando uma práxis 
decolonial. 

Palavras-chave: Marxismo, América Latina, Indigenismo 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 930 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

DESENVOLVIMENTO DA FUNÇÃO AUDITIVA EM NEONATOS E LACTENTES 
PREMATUROS 

HELOYSE FERREIRA DOS SANTOS, DANYA RIBEIRO MOREIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: De acordo com a World Health Organization (2016), considera-se como prematuro 
o neonato cujo nascimento ocorre antes das 37 semanas de vida intra-uterina A prematuridade, 
embora não seja considerada um Indicador de Risco para Perda Auditiva (IRPA) segundo o 
Ministério da Saúde (2012), está associada a uma série de intercorrências que estão 
diretamente relacionadas à etiologia da perda auditiva. Objetivo: Verificar a maturação das 
respostas auditivas de neonatos prematuros e estabelecer uma relação entre estas e a idade 
gestacional dos prematuros em cada fase da avaliação e a presença de intercorrências no 
neonato prematuro, relacionadas aos Indicadores de Risco para Perda Auditiva 
(IRPAs). Método: Estudo transversal, documental e descritivo. A amostra foi composta por 21 
neonatos prematuros que realizaram a Triagem Auditiva Neonatal no Centro de Referência em 
Saúde Auditiva da PUC ¿ Goiás. Os dados foram coletados dos prontuários dos neonatos e 
lactentes (idade gestacional; idade cronológica; idade corrigida; IRPAs; data do monitoramento; 
faixa etária; resultados da avaliação comportamental a sons não calibrados e respostas à 
Audiometria com Reforço Visual (VRA) a sons calibrados, todos realizados em campo 
livre. Resultados: Na análise dos prontuários houve 52,4% casos pertencentes ao gênero 
masculino e 47,6% ao feminino. A idade gestacional das crianças variou de 28 a 36 semanas, 
com média de 33,5 semanas. O número de IRPAs apresentado por criança variou de 1 a 12, 
com média de 5,2 por criança. Bebês com idade gestacional de 34 semanas apresentaram 
melhora na qualidade de suas respostas auditivas com o aumento de sua idade corrigida. Não 
houve relação entre intercorrências no neonato e respostas auditivas. Houve correlação entre 
idade corrigida e Nível Mínimo de Resposta (NMR). Conclusão: O indicador de risco 
relacionado ao baixo APGAR evidenciou uma relação proporcional com os resultados do 
Audiometria com Reforço Visual (VRA). Não houve associação significativa entre 
prematuridade e falha nos exames audiológicos. Houve maior ocorrência de atrasos das 
respostas na Avaliação Comportamental a sons não calibrados, poucos registros de atrasos 
com Audiômetro Pediátrico e VRA. Houve correlação entre limiar mínimo de audição para sons 
calibrados no VRA e faixa etária. 
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DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS E PEÇAS ATRAVÉS DA DEPOSIÇÃO DE 
METAL CLAY UTILIZANDO IMPRESSORAS 3D 

JOSÉ DE FREITAS BORGES FILHO, MARCOS LAJOVIC CARNEIRO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Impressão 3D é um termo comum designado ao conjunto de técnicas de extrusão 
de materiais. Neste projeto é analisado o potencial da metal-clay para aplicação na técnica de 
impressão. Ela é composta por um único metal em pó e outros aditivos, os quais quando 
unidos criam uma pasta amplamente utilizada em artesanato. Foram observados diversos 
aspectos e apresentados os problemas inerentes em ambas tecnologias. Objetivo: Produzir 
metal-clay de baixo custo (usando cobre como metal) a partir de dados obtidos em patente e 
realizar aplicação de técnicas de extrusão do material através de uma seringa em uma 
impressora 3D. Em seguida, sinterizar a peça para a obtenção de uma peça metálica firme e 
resistente. Método: Devido à dificuldade de acesso ao material ser utilizado, foi necessário 
produzir a pasta de metal-clay, a qual é composta da mistura de metal em pó, aglutinante, 
solvente, surfactante e óleo. As proporções aplicadas nos testes variam, afim de se observar o 
comportamento mecânico do fluido em uma seringa de 100ml, a qual foi utilizada nos testes de 
impressão 3D, envolvendo a extrusão do fluido em camadas sucessivas por meio de comandos 
computadorizados, formando um objeto com visual desejado. Após etapa de extrusão o 
material deve ser submetido a secagem, seguido de sinterização, a qual deve ocorrer em um 
local com temperatura e meio gasoso controlados, tendo exposição ao calor limitada a 90min. 
Por fim a peça é retirada e polida. Resultados: Para os testes foi produzida a pasta de metal-
clay à base de cobre, a partir dos dados de uma patente, por ser o metal de mais fácil acesso 
para aplicação. Na fase de impressão 3D, o metal-clay conseguiu criar um cubo de calibração 
por meio da sobreposição de camadas sucessivas, no entanto, a pasta de metal-clay 
apresentou problemas quanto ao controle de vazão, por se tratar de um fluido newtoniano (na 
maior parte dos testes há formação de pequenas bolhas de ar no material durante o processo, 
deixando a peça final com aspecto visual esponjoso). Após etapas de secagem e sinterização, 
notou-se que o processo de oxidação do metal impacta diretamente a qualidade do material, 
mudando tanto cor, quanto a resistência mecânica da peça. Conclusão: Com base nos testes 
utilizando os materiais e equipamentos disponíveis, foi possível comprovar a aplicabilidade do 
metal-clay em técnicas de impressão 3D, criando peças metálicas com visual esponjoso devido 
à ausência de um elemento para compressão. Por outro lado, a ausência de muflas que 
permitam um controle de gases, impactou o resultado das peças, tornando-as frágeis e 
quebradiças devido ao processo de oxidação. Para trabalhos futuros deve-se atentar a 
melhorias na etapa de sinterização. 
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DESENVOLVIMENTO DE KITS EXPERIMENTOS PARA ELETROMAGNETISMO 
KALYTON OLIVEIRA DE PAULA, FRANCISCO APARECIDO PINTO OSORIO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A física se diferencia das outras matérias por englobar todas as outras, sendo 
assim sua natureza interdisciplinar, pois tem a finalidade de definir e explicar os fenômenos 
que ocorrem ao nosso redor. Mas sua natureza acaba muitas vezes dificultando o 
entendimento do aluno quanto á ela.A fim de diminuir essa defasagem em relação ao 
aprendizado de física, torna-se necessário a adição do método prático as teorias já ensinadas 
na sala. Objetivo: Foi desenvolvido os seguintes experimentos: ¿ Experimento de Oersted ¿ 
Ferrofluido para detalhamento de ondas magnéticas ¿ Canhão de Gauss para força de campo 
magnético ¿ Tubo antigravidade ¿ Interferência magnética sobre um fio conduzindo 
eletricidade ¿ Motor elétrico Método: Os mesmos tem a finalidade de demostrar tanto por meio 
de experimentos interativos como expor os conhecimentos adquiridos na sala de 
aula.Primeiramente fizemos os estudos necessários sobre o que já possuímos de 
conhecimentos do conteúdo trabalhado, posteriormente foi pesquisado experimentos que 
pudessem ser aplicados de maneira exata na explicação da natureza do 
eletromagnetismo. Resultados: Sendo os objetivos dessa pesquisa o ensino de física por meio 
de experimentos didáticos fáceis, os mesmos conseguiram atingir com sucesso, o 
premeditado.Sendo o mais complexo de ser desenvolvido e integrado ao conteúdo, o canhão 
de Gauss, devido a todas os passos tanto de sua confecção como também de sua execução. 
Já os outros sendo quase a maioria de cunho demonstrativo, foram mais fáceis de se 
desenvolver, mas assim mesmo tendo algumas dificuldades. Conclusão: Levando em 
consideração as informações obtidas a partir dos experimentos desenvolvidos, creio que os 
objetivos da pesquisa que é desenvolver um kit de experimentos, com roteiros, com os fins de 
facilitar o ensino de física eletromagnética à alunos tanto de nível médio como superior, teve 
seus desígnios atingidos. 
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DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL PARA O ESTUDO DIRIGINDO VISANDO A 
APRENDIZAGEM DE QUÍMICA POR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO SUSTENDO NA 

INTERDISCIPLINARIDADE 
GISELLE NASCENTE DE SANTANA, SANDRA REGINA LONGHIN  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A aprendizagem em Química passa pela construção do conhecimento entendendo 
o planeta Terra como sendo um ambiente físico-químico. Ensinar exige o diálogo e práticais 
interdisciplinares sao fundamentai para a construção do pensamento logo requer encontro e 
discussão entre os participantes das atividades e o desenvolvimento de material pedagógico é 
fundamental para a qualificação do ensino, com propostas de temas transversais de acordo 
com a BNCC (2018), importante para os professores. Objetivo: Desenvolver a aprendizagem 
de conceitos de Química, por meio da interdisciplinaridade, utilizando se de estudo dirigido, em 
escalas da rede de educação de Goiás, em Goiânia (GO). Método: Pesquisa qualitativa, a 
partir do estudo da BNCC (2018), identificando os temas tranversais propostos e, a partir deles, 
desenvolvimento de material pedagógico a ser aplicado na forma de estudo dirigido para 
Ensino Médio, com foco na interdisciplinaridade dos conteúdos, priorizando o tema Efeito 
Estufa. Resultados: O material pedagógico com foco no tema efeito estufa foi desenvolvido de 
forma a entender a interdisciplinaridade e a BNCC, foi elaborada para alunos do EF e EM, 
como material de apio aos professores da área de ciências da natureza. O mesmo foi 
construído a partir do tema Efeito estufa, de forma contextualizada, buscando a 
interdisciplinaridade como foco para a aprendizagem de conceitos de Química e ciências. A 
avaliação do material desenvolvido, após apresentação para os alunos da Licenciatura em 
Química e professores da área, permitiu a reordenação e elaboração de um material 
pedagógico de apoio ao professor para trabalho em sala na forma de estudo dirigido integrado 
ás tecnologias da informção e comunição. Conclusão: A pesquisa possibilitou o 
desenvolvimento de material pedagógico, com atividades interdisciplinares, enfatizando os 
temas tranversais propostos na BNCC, de forma contextualizada, atendendo o EF e EM, por 
meio do estudo de um terrário com enfoque investigativo fazendo uma relação entre o 
ambiente do terrário com o Planeta Terra. 
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DESENVOLVIMENTO DE PAINEL MULTIPLEX DE MARCADORES MICROSSATÉLITES 
PARA PODOCNEMIS UNIFILIS (TRACAJÁ – PODOCNEMIDIDAE: REPTILIA) 

STEFANNE DE ALQUIMAM MAIA, MARIANA PIRES DE CAMPOS TELLES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A espécie Podocnemis unifilis, conhecida popularmente como tracajá, é um 
quelônio de água doce que está listada como Vulnerável pela União para a Conservação da 
Natureza e dos Recursos Naturais. Para que essa espécie saia dessa situação de 
vulnerabilidade o Projeto Quelônios da Amazônia (PQA) visa sua conservação, e com isso 
podemos utilizar os marcadores microssatélites para o monitoramento de suas populações, 
que contribuirá para o manejo e melhoria de ações de fiscalização do tracajá. Objetivo: Este 
trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de painel de multiplex de marcadores 
microssatélites para a espécie Podocnemis unifilis. Método: Com a parceria do IBAMA foram 
coletados material para a extração do DNA, utilizando o protocolo do kit QIAampFast DNA 
Tissue (Quiagen). O DNA foi quantificado e diluído em gel de 1% de agarose. Foram utilizados 
10 primers em reações em cadeia da polimerase (PCR) para a otimização do protocolo. Para 
determinar os alelos por tamanho foi utilizado o gel de acrilamida, em seguida utilizados os 
marcadores otimizados foram marcados com fluorescência para serem validados no analisador 
automático de DNA ABI3500 (AppliedBiosystems). Após padronização os primers com bom 
padrão de amplificação compuseram os painéis de multiplexe avaliados em 12 indivíduos no 
Software GeneMapper, depois analisados nos programas FSTAT2.9.3 e 
identity1.0. Resultados: A partir da padronização foi proposto dois painéis de multiplex 
composto de cinco marcadores cada. O número médio de alelos variou entre 2 e 8, a 
heterozigosidade esperada entre 0,189 e 0,809 e a heterozigosidade observada entre 0,083 e 
0,749. A probabilidade de exclusão de paternidade combinada foi alta e igual a 0,997 e a 
probabilidade de identidade genética combinada foi baixa e igual a 4,487x10-
9. Conclusão: Esses resultados indicam que esse conjunto de marcadores tem alta 
capacidade de discriminar indivíduos e é adequado para estudos genético-populacionais, 
disponibilizando novas informações para estudos com Podocnemis unifilis. 
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DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA AQUISIÇÃO, TRATAMENTO E 
TRANSMISSÃO DE DADOS ATRAVÉS DA REDE ELÉTRICA, VIA MOLDEM PLC (POWER 

LINE COMMUNICATION) 
MATHEUS HENRIQUE LOPES DE MORAIS, ANTONIO MARCOS DE MELO MEDEIROS  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Com a agricultura em crescente expans¿o, e com o advento da agricultura de 
precis¿o, a automa¿¿o de processos no campo se tornou um caminho sem volta, por esse 
motivo o desenvolvimento de m¿todos eficazes do processo de irriga¿¿o buscando a 
economia de ¿gua e o m¿ximo desempenho de produ¿¿o, pode-se garantir aumentos 
significativos de produtividade no campo. Objetivo: O m¿todo de irriga¿¿o a piv¿ central de 
irriga¿¿o sem automa¿¿o ¿ ineficiente, causando excesso, ou falta de ¿gua para as plantas, 
com o software de gerenciamento do processo de irriga¿¿o pretende-se aumentar a efici¿ncia 
da quantidade de ¿gua fornecida as plantas para garantir a m¿xima produ¿¿o. Método: A 
press¿o nos bicos do piv¿, varia ao longo do bra¿o de acordo com o relevo da regi¿o, o 
software de gerenciamento deve assegurar que a menor press¿o lida seja igual ao offset, 
inserido pelo administrador do sistema, esse software conta com v¿rios m¿dulos que se 
comunicam entre si, cada modulo foi desenvolvido para um hardware espec¿fico o modulo de 
leitura de press¿o nos bicos do piv¿, fazem a leitura da press¿o e envia ao controlador 
principal, um modulo controlador da bomba d¿¿gua acelera e desacelera o motor de acordo 
com a press¿o lida e o offset desejado pelo operador. O modulo de modem WIFI consegue se 
comunicar com dispositivos moveis, como tablets e smartphones e permite que o sistema seja 
controlado e monitorado a dist¿ncia. Resultados: O sistema foi testado apenas em laborat¿rio, 
com desempenho pr¿ximo ao esperado, a transmiss¿o de dados entre os sensores, o 
controlador principal e o controlador da bomba ocorreram de maneira satisfat¿ria, o software foi 
capaz de fazer o gerenciamento de todos os equipamentos e atrav¿s do protocolo inserido ao 
software, o sistema n¿o obteve perdas significativas por falhas de 
comunica¿¿o. Conclusão: O trabalho apresentado apenas controla o piv¿ de irriga¿¿o, por¿m 
a agricultura de precis¿o depende de outras vari¿veis e fatores que tamb¿m podem ser 
controladas, uma delas ¿ o percentual de umidade no solo, como sugest¿o para continua¿¿o 
do trabalho ¿ a inser¿¿o dessa vari¿vel como um dos fatores que controla a automa¿¿o da 
press¿o de ¿gua do piv¿ de irriga¿¿o, n¿o s¿ a pr¿pria press¿o, e como complemento esses 
dados tamb¿m deveriam ser monitorados remotamente. 

Palavras-chave: PLC, Software de gerenciamento,, Arduino, Sensor de pressão, inversor de 
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DESENVOLVIMENTO DE UM ATLAS HISTOLÓGICO VIRTUAL COM ÊNFASE NOS 
TECIDOS SANGUÍNEO E LINFOIDE 

CLÉZIO SILVA DE SOUZA, ROBERPAULO ANACLETO NEVES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A Histologia é uma ciência básica que compõe a grade curricular de todos os 
cursos de graduação na área da saúde, tendo como métodos tradicionais de ensino aulas 
teóricas e práticas com o emprego de atlas e microscópio óptico. No entanto, o uso de recursos 
multimídia como alternativa complementar em seu ensino vem crescendo progressivamente e 
ganhando espaço no ambiente acadêmico, integrando teoria e prática. Objetivo: Produzir 
registro digital de lâminas histológicas dos tecidos sanguíneo e linfoide para compor um atlas 
histológico em plataforma virtual. Método: Coleta fotográfica de micrografias das lâminas 
histológicas dos tecidos linfoide e sanguíneo do acervo dos laboratórios de Histologia da PUC-
GO. Foram usados os seguintes materiais: computador; microscópio óptico Zeiss Primo Star; 
câmera Canon PowerShot G10 (14,7 megapixels); softwares de edição de imagens Remote 
Capture DC e Adobe Photoshop CS5. Resultados: As fotografias foram feitas em diferentes 
aumentos microscópicos, sendo estas posteriormente editadas e legendadas. As imagens 
obtidas foram agrupadas com micrografias de outros sistemas orgânicos para posterior 
alimentação do atlas. Além disso, houve a confecção de um material didático com imagens e 
textos explicativos acerca da histologia dos tecidos sanguíneo e linfoide sendo distribuído como 
material de apoio nas aulas e monitorias de Histologia. Conclusão: Em suma, o atlas 
histológico em plataforma digital e virtual encontra-se prestes a ser implementado. Essa 
plataforma, ao ser posta no ar, atuará como uma ferramenta complementar e otimizadora do 
ensino-aprendizado da Histologia. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM MODEM PARA TRANSMISSÃO VIA REDE ELÉTRICA PLC 
(POWER LINE COMMUNICATION), PARA COLETAR DADOS DO SENSOR DE PRESSÃO 

BRUNNO MENEZES SEGATTI, ANTONIO MARCOS DE MELO MEDEIROS  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: É notável o avanço de tecnologia de automação nos últimos anos no âmbito 
nacional. Sem dúvida foi uma das mais marcantes em desenvolvimento entre várias áreas 
técnicas. Hoje somos beneficiados com as facilidades e avanços que esta área nos 
proporciona em nosso dia a dia. No processo hídrico nacional não é diferente, somos 
testemunhas dos avanços tecnológicos com o advento dos microprocessadores e 
componentes eletrônicos. Objetivo: Desenvolver um modem de transmissão PLC (Power Line 
Communication) capaz de monitorar em tempo real dados do sensor do bico de pressão do 
pivô central de irrigação, controlando assim sua pressão de forma específica para cada tipo de 
irrigação desejada. Método: Esta pesquisa foi desenvolvida nos laboratórios do Bloco G da 
área 3 da Puc Goiás, mas precisamente na sala 005, onde inicialmente em software 
computacional foi desenvolvido um esquemático da placa com seus componentes interligados. 
Dê posse do esquemático concluído, e em mesmo software computacional, foi gerado o layout 
de impressão da placa (Figura 2), tornando assim uma análise mais detalhada das dimensões 
e localização de seus componentes e trilhas a serem confeccionados, por se tratar de uma 
placada de acoplagem compatível com a plataforma Arduino (Shield), a mesma teria que ter 
uma dimensão limitada. Resultados: O primeiro teste realizado em bancada, foi o ponto a 
ponto (off grid), onde foi utilizado um cabo flexível de 2,5mm e a uma distância de 100m, e foi 
possível fazer um led piscar (Figura 10), porém o objetivo do nosso trabalho é conseguir 
transmitir dados junto com a rede elétrica de um destinado local, ao conectar o protótipo a rede 
comum (220v) do laboratório, a primeira observação que se teve, foi que para que houvesse 
comunicação entre o modem máster e o escravo, seria necessário os dois estarem interligados 
no mesmo circuito da rede. Após realizar a conexão de ambos ao mesmo circuito, foi possível 
a transmissão, porém não com a mesma eficiência da primeira transmissão devido a rede ser 
considerada uma rede suja. Conclusão: Por se tratar de protótipo de um hardware onde 
estamos utilizando uma tecnologia ainda não aplicada para tal situação, e baseando nos dados 
colhidos em experimento laboratorial, podemos concluir que tivemos um resultado aceitável 
dentro dos padrões de transmissão via modem PLC. Resultados esses que devem ser 
aperfeiçoados futuramente com novos estudos. É importante ressaltar que a utilização do 
mesmo, será aplicada em campo agrícola. 

Palavras-chave: Transmissão via rede elétrica, Inversor de frequência, Sensor de Pressão 
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DESENVOLVIMENTO DE UM MOLDEM DE TRANSMISSÃO VIA REDE ELÉTRICA (PLC), 
PARA COLETAR DADOS DO SENSOR DE VAZÃO 

JEIEL MATIAS BARBOSA, ANTONIO MARCOS DE MELO MEDEIROS  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Em sistemas de irrigação como o pivô central há um grande consumo de água. 
Visando o uso consciente dos recursos hídricos dentro da agricultura e evitando o desperdício 
o presente trabalho é voltado para a pesquisa na agricultura de precisão, no qual busca acoplar 
sensores de vazão em cada bico de aspersão para colher os dados e realizar a transmissão via 
modem PLC (Power line communication, via rede elétrica) até uma a central de 
monitoramento. Objetivo: Desenvolver um modem com placa de circuito impresso para 
comunicar via rede elétrica (PLC), com o objetivo de coletar dados do sensor de vazão ao 
longo do pivô e fazer a comunicação de dados com a central de monitoramento. Método: O 
projeto desenvolvido propõe-se a auxiliar na irrigação por aspersão, visando aumentar a 
eficiência que esta técnica oferece, através da realização do controle da vazão. Para atingir 
esse proposito foi utilizado o modem PLC da NXP modelo TDA5051AT(NXP, 2011), que 
possibilita a transmissão de dado via rede elétrica, aproveitando a infraestrutura elétrica que 
existe em um pivô central para transmitir as informações colhidas através dos sensores de 
vazão até uma central de comando. Para que se tenha êxito é necessário a construção de 
placas Shield para o quite didático arduino, com a finalidade da realização de 
experimentos. Resultados: Em testes realizados em Estação de Processo de Fluxo - LabVolt, 
a tensão de entrada foi variada em seu inversor, que trabalha de 0 a 20mA, onde entramos 
com uma tensão respectivamente de 0 a 5V e foi possível controlar a rotação do motor bomba 
a partir do seu momento de partida, que se inicia em 30Hz, até sua frequência máxima de 
rotação de 60Hz com 3450rpm. A tensão pôde ser alterada através do potenciômetro multi-
voltas,que neste caso, teve o objetivo de simular o sensor localizado no bico do 
pivô. Conclusão: Os experimentos realizados em laboratório mostram o correto funcionamento 
do modem para a transmissão e recepção de dados via rede elétrica. Por se tratar de protótipo 
de um hardware, onde se utiliza de uma tecnologia ainda não aplicada em campo, com base 
nos dados colhidos em experimento laboratorial, pode-se concluir que as informações 
extraídas pelo sensor de vazão são capazes de ser enviadas com êxito usando a tecnologia 
modem PLC. 

Palavras-chave: PLC (Power line communication, via rede elétrica), Sensor de pressão, 
Inversor de freqüência. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM SENSOR CAPACITIVO PARA MONITORAR A UMIDADE DO 
SOLO UTILIZANDO MICRO CONTROLADOR ARDUINO 

EDUARDO TÉLES DIAS FILGUEIRA, ANTONIO MARCOS DE MELO MEDEIROS  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Um manejo adequado dos sistemas de irrigação é de suma importância para 
garantir o adequado desenvolvimento das culturas sem desperdício de recursos hídricos. 
Nesse sentido, faz-se necessário monitorar a umidade do solo para decidir quando e por 
quanto tempo irrigar. Os sensores capacitivos surgem como uma alternativa que apresenta 
custo-benefício satisfatório se comparado às outras tecnologias de medição de umidade, além 
de permitir flexibilidade no projeto do sistema. Objetivo: Desenvolver um sensor capacitivo 
para monitorar a umidade do solo, projetar o circuito eletrônico para leitura dos sinais do 
sensor, calibrar o sistema e encontrar a equação do sensor. Método: O sensor projetado é 
constituído de duas sondas de aço inox cobertas com verniz isolante. As hastes são, cada 
uma, pontiagudas nas extremidades e encaixadas em uma base feita de material isolante, com 
dois fios conectados na saída do dispositivo. O circuito eletrônico é composto de um 
microcontrolador ATMega328p no qual o sensor é conectado. Um firmware implementado no 
microcontrolador lê a tensão no sensor e conta os tempos de carga e descarga e tempo de 
assentamento da tensão. Esses dados são convertidos em valores de capacitância. O método 
gravimétrico foi usado na calibragem do sistema. Amostras de cerca de 54 ml de água foram 
acrescentadas até o solo saturar e, para cada uma, foram anotadas as leituras da capacitância 
do sensor. Resultados: Capacitância do sensor medida com ponte RLC para estimar os 
valores de referência: 10,6 pF com o dispositivo no ar; 20,7 pF quando inserido em solo seco 
(areia); 1,22 nF quando inserido em solo úmido. Medidas das massas do solo e da água (em 
gramas) para a calibragem do sensor (cada amostra possui 800 ml de volume): solo seco - 
1176,56 g; solo saturado - 1446,57 g; água - 270,01 g; tara do béquer - 234,75 g. Equaçào do 
sensor: y = 43603x - 33413, onde y é a capacitância do sensor em micro Farads e x é o 
percentual de umidade do solo. Coeficiente de correlação: R^2 = 0,9697. Conclusão: O 
sistema apresentou resultados que permitiram encontar a equação do sensor e, com isso, criar 
uma correlação entre a umidade do solo e a capacitância encontrada. O sistema projetado foi 
de baixo custo, um dos requisitos desejados desde o início. O sensor apresentou estabilidade 
satisfatória nas leituras feitas em laboratório. 

Palavras-chave: Sensor capacitivo, Solo, Umidade 
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DESENVOLVIMENTO DE UM TENSIÔMETRO DIGITAL COM TRANSMISSÃO VIA 
WIRELESS 

VITOR COSTA SILVA, ANTONIO MARCOS DE MELO MEDEIROS  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A agricultura é a atividade que mais consome água em todo o planeta, 
representando cerca de 60% do total. Em busca de otimizar o processo de irrigação, a 
automação do mesmo tem como intuito a maximização da produtividade e a minimização dos 
custos com energia elétrica e água. O sistema mais utilizado para isso é o pivô central, onde 
pretende-se implementar o monitoramento em tempo real por meio de 
tensiômetros. Objetivo: Construir um tensiômetro digital com sensor de temperatura com 
transmissão via wireless para o desenvolvimento de um sistema de monitoramento e controle 
em tempo real via web para irrigação de grande porte. Com isso, desenvolver um software e 
um hardware para fazer a comunicação entre os elementos. Método: Pesquisas científicas, 
que se classificam como tecnológicas, a partir das referências relacionadas ao tensiômetro; 
pesquisas descritivas, onde serão realizadas observações, registros e análise dos fenômenos; 
e por fim, procedimentos experimentais em laboratório com simulação e criação de 
circuitos. Resultados: Durante as pesquisas, notou-se que o uso do sensor BMP280 aliado à 
plataforma Arduino cumpriria de forma mais econômica e eficaz o papel designado ao 
vacuômetro ou outros sensores, como o MPX5100 AP. Dessa forma, ele pode atuar como 
elemento medidor de pressão no tensiômetro para monitorar o potencial matricial do solo, além 
de garantir satisfatoriamente as leituras de temperatura e altitude. Conclusão: Observado os 
estudos, foi escolhido implementar o módulo BMP280 juntamente com o microcontrolador 
Arduino para o desenvolvimento do tensiômetro. Além disso, esse tipo de implementação pode 
possibilitar a construção de uma estação meteorológica, por possuir um sensor de pressão 
absoluta barométrica especialmente projetado para aplicações móveis, o que seria muito útil no 
âmbito da agricultura. 
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DESENVOLVIMENTO DO HARDWARE DE UMA PLACA SENSOR PARA 
MONITORAMENTO DA UNIFORMIDADE DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PELO PIVÔ 

CENTRAL DE IRRIGAÇÃO 
RAFAEL DE OLIVEIRA LOPES, ANTONIO MARCOS DE MELO MEDEIROS  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Todos os parâmetros que possam reduzir a produtividade de um cultivo devem ser 
trabalhados a fim de serem corrigidos e, consequentemente, não venham afetar a eficiência da 
plantação. Um desses parâmetros é a uniformidade da distribuição de água, pelo pivô de 
irrigação central. Entretanto, para a obtenção dos dados, esse processo é realizado de forma 
manual. Desenvolver um hardware para automatizar esse processo, possibilita o aumento na 
eficácia do monitoramento e manutenção do pivô. Objetivo: Desenvolver o hardware de uma 
placa sensor para coletar dados sobre a uniformidade da distribuição de água pelo pivô central 
e transmiti-los de forma ágil, visando, assim, automatizar o processo de análise dos 
dados. Método: Para a montagem do protótipo para a realização da medição do nível de água 
foi-se utilizado o Arduino Nano, alimentado com 5V. Os componentes utilizados em conjunto 
com o Arduino foram um resistor de 47Ohms em série com um potenciômetro de 10kOhms, 
ligados na porta A0 da placa. No potenciômetro foi acoplada uma haste de madeira, com um 
pedaço de isopor na ponta, para fazer com que a resistência do potenciômetro varie, mudando 
assim, através de software, o valor da altura medida. Foi-se utilizado um recipiente plástico 
para simular um coletor real. Resultados: Após serem realizadas cinco medições em 
diferentes níveis de água, foram obtidos resultados através da utilização da régua graduada e 
do sensor, construído com o potenciômetro, conectado ao Arduino. Foram-se, então, 
calculados os erros percentuais entre as duas medições e os erros variaram entre 0,60% e 
7,37%. Conclusão: O erro máximo obtido está dentro de um valor aceitável para esse tipo de 
aplicação. Possibilitando a automatização de um processo realizado manualmente, a 
implementação do hardware elaborado para o cálculo da uniformidade da distribuição de água 
pelo pivô central, se faz interessante. Assim, de maneira simples, barata e autônoma, o 
hardware desenvolvido permitirá uma obtenção rápida e prática dos dados coletados. 
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DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE PARA MONITORAMENTO DA UNIFORMIDADE DA 
DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO A PIVÔ CENTRAL 

GABRIEL RODRIGUES FERREIRA BARBOSA, ANTONIO MARCOS DE MELO MEDEIROS  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Na irriga¿¿o feita por piv¿ ¿ necess¿rio haver uma distribui¿¿o de ¿gua uniforme, 
para esse controle ¿ preciso obter dados dos coletores de n¿vel de ¿gua que atualmente ¿ 
obtido manualmente. Pensando nisso foi desenvolvido um c¿digo de programa¿¿o para a 
automatiza¿¿o desse processo pela interface Arduino, observado que um potenci¿metro ¿ 
excelente como sensor de n¿vel, utilizado para coletar dados e enviar para o Arduino que 
processa os dados automatizando o processo de coleta das 
informa¿¿es. Objetivo: Desenvolver programa utilizando software de programa¿¿o, para 
comunicar com a placa sensor, automatizando a coleta de dados sobre a uniformidade da 
distribui¿¿o da ¿gua pelo piv¿ central e a transmiss¿o r¿pida dos dados. Método: A 
realiza¿¿o da programa¿¿o do software depende do hardware que executar¿ a¿¿es pedidas 
pelo programa, o projeto possui placa Arduino, potenci¿metro e resistor. O m¿todo para 
realizar medi¿¿o do n¿vel do coletor ¿ realizado na leitura da tens¿o aplicada no 
potenci¿metro, utilizado como sensor de n¿vel, essa informa¿¿o ¿ enviada ao Arduino. O 
software trabalhar¿ no desenvolvimento das informa¿¿es obtida pelo hardware, calculando e 
enviando informa¿¿es ao usu¿rio, o programa realiza c¿lculo do n¿vel de ¿gua atrav¿s do 
dado obtido. Atrav¿s de uma plataforma desenvolvida no APP Invertor o usu¿rio poder¿ 
observar os dados obtido pelo coletor na tela do Android, o envio dessas informa¿¿es para o 
aparelho m¿vel ¿ realizado pelo modem WIFI ESP8266. Resultados: A an¿lise dos resultados 
do prot¿tipo desenvolvido, foi realizado duas formas de medi¿¿es, ambas analisando a altura 
que foi apresentado no coletor. Sendo os valores calculados pelo Arduino atrav¿s do 
deslocamento que foi realizado pelo potenci¿metro e comparando esses valores com a 
medi¿¿o realizada utilizando uma r¿gua para obter dados da altura de ¿gua apresentada no 
coletor. Valores da precis¿o variaram entre 0,60% at¿ 7,37%, foram feitas cinco medidas em 
diferentes n¿veis. Depois de feito a an¿lise de precis¿o, foi utilizado um celular para verificar a 
funcionalidade do programa, os resultados obtidos pelo monitor serial foram os mesmo 
mostrados pela tela do celular. Conclusão: Foi demonstrado que o projeto facilita no 
monitoramento da uniformidade da ¿gua, fazendo com que o propriet¿rio possa observar todos 
os pontos da irriga¿¿o sem a necessidade de realizar as medidas manualmente. O projeto ¿ 
vi¿vel pelo baixo custo e por apresentar uma margem de erro baixa. Como o monitoramento ¿ 
online ¿ poss¿vel verificar todos os coletores ao mesmo tempo, assim analisando se tem um 
ponto com excesso ou com falta de ¿gua, tendo uma precis¿o de qual piv¿ apresentou 
problema. 
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DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DE TECNOLOGIAS PARA AQUISIÇÃO DE 
VARIÁVEIS FISIOLÓGICAS POR MEIO DE VIDEO STREAMING 

ISRAEL MACHADO BRITO SOUZA, TALLES MARCELO G DE A BARBOSA, PRISCILA 
VALVERDE DE O VITORINO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: existem diversos instrumentos para avaliação da frequência cardíaca (FC) e de 
sua variabilidade (VFC). Em geral, tais instrumentos requerem uma área de contato para o 
posicionamento dos sensores. Porém, há formas de obter a FC e a VFC sem contato, por 
câmera. Neste trabalho foram investigados métodos computacionais para aprimorar a extração 
de variáveis fisiológicas por meio da pletismografia sem contato através do software 
HRVCam. Objetivo: desenvolver e aprimorar ferramentas de hardware e software para a 
obtenção da frequência cardíaca e de sua variabilidade. Método: metodologia incremental. Na 
versão atual, o HRVCam possibilita a medição da FC e da VFC online e offline (em arquivos de 
vídeo), em duas regiões: face e palma da mão. Para validação dos resultados, foram 
desenvolvidos um eletrocardiograma e um sensor fotopletismográfico de dedo obtidos e 
processados utilizando um Arduino e o software Matlab. Resultados: Ao final da pesquisa, 
foram coletadas mais de 140 amostras de diferentes voluntários, de gênero, cor de pele e 
idade diferentes, sendo todos alunos e professores das Escolas de Ciências Sociais e Saúde, 
bem como as Escolas de Engenharia e Arquitetura da PUC Goiás. Com as melhorias 
implementadas no software HRVCam, atualmente é capaz de se obter a frequência cardíaca 
com 99% de precisão quando comparado com o eletrocardiograma utilizado. Conclusão: O 
projeto foi concluído conforme planejado em cronograma, e se mostrou de suma importância 
para esta área de pesquisa desenvolvida pelo BESt Group PUC Goiás, mostrando-se uma 
solução barata para a aquisição de diversas variáveis fisiológicas. Agora caminha-se para a 
parte de validação de outras variáveis fisiológicas que foram recentemente implementadas no 
software HRVCam, como o Tempo de Trânsito de Pulso, Velocidade de Onda de Pulso e a 
Pressão Arterial Sistólica e Diastólica. 
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DESIGN E ACESSIBILIDADE: TECNOLOGIA ASSISTIVAS E ATUAÇÃO DO DESIGNER 
YAN BARBOSA DE OLIVEIRA, ANA PAULA NERES DE S BANDEIRA  
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Introdução: A pesquisa pretende apresentar uma discussão a respeito das tecnologias 
assistivas (TA) e a atuação do designer enquanto profissional. Para Bersch e Tonoli, tecnologia 
assistiva: é um termo ainda novo, utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e 
serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com 
deficiência e consequentemente promover vida independente e inclusão. (BERSCH e 
TONOLLI, 2006). Objetivo: Tem-se como objetivo da pesquisa desenvolver uma solução de 
projeto de interface gráfica para pessoas com dificuldade de comunicação de modo a otimizar 
a qualidade na troca de mensagens entre o usuário e seus amigos e familiares, fazendo uma 
análise das tecnologias assistivas no atual momento. Método: Foi desenvolvida uma pesquisa 
do tipo experimental que visa ao desenvolvimento por uma solução para otimização da 
comunicação em pacientes com perdas de fala temporária.. A abordagem da pesquisa é 
qualitativa, na medida em que fará Aferição de aspectos subjetivos referentes ao desempenho 
do usuário. A natureza do método é hipotético-dedutivo, no que se parte dos referenciais 
verbo-visuais. Resultados: Será desenvolvida uma pesquisa do tipo experimental que visa ao 
desenvolvimento. De uma solução para otimização da comunicação em pacientes com 
deficiências Comunicacionais. A abordagem da pesquisa é qualitativa, na medida em que fará 
Aferição de aspectos subjetivos referentes ao desempenho do usuário. A natureza Do método 
é hipotético-dedutivo, no que se parte dos referenciais verbo-visuais Estabelecidos por 
parâmetros gerais dos estudos em ergonomia, usabilidade e Design para a preparação de um 
modelo que será base para testes com usuários Visando a corroboração da 
hipótese. Conclusão: Foi feita uma análise das tecnologias assistivas no atual momento 
disponíveis no mercado nacional , seus valores , disponibilidade ,apresentando os principais 
recursos utilizados .junto com uma pequena análise do que são as CAA ( comunicação 
aumentativas e alternativas) desenvolvida uma pesquisa do tipo experimental com uma 
solução para otimização da comunicação em pacientes com deficiências Comunicacionais, 
com base na linguagem isotype . A abordagem da pesquisa demonstrou uma deficiência. 
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DETECÇÃO DO ZIKA VIRUS NO PLASMA SANGUÍNEO, POR RT-PCR EM TEMPO REAL 
AMANDA FERREIRA MUNIZ TAVEIRA, IRMTRAUT ARACI HOFFMANN PFRIMER  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O vírus ZIKA (ZIKV) é um arbovírus, pertencente à família Flaviviridae e ao gênero 
Flavivirus, que foi inicialmente encontrado e isolado em um macaco Rhesus na floresta Zika, 
África, em 1947. É responsável por ocasionar a febre Zika, caracterizada principalmente por 
sintomas como febre, cefaleia, artralgia, mialgia e exantema 
maculopapular. Objetivo: Detecção do RNA Viral, em pessoas com suspeita de infecção pelo 
Zika Vírus. Correlacionar dados demográficos e clínicos com a carga viral encontrada no 
plasma dos pacientes pesquisados. Método: Foram coletadas amostras de sangue de cada 
paciente, 10 mL plasma/ EDTA, utilizadas respectivamente para separação do plasma para 
avaliação da presença de material genético viral presente. Extração de RNA viral: extrair RNA 
viral de amostras biológicas com o uso do Viral Gene-spin Viral DNA/RNA Extraction Kit 
(iNtRON Biotechnology). Realização do RT-qPCR em termociclador. Os primers definidos são 
ZIKV1086, ZIKV1162c e ZIKV1107FAM Resultados: Participaram do presente estudo 212 
indivíduos, sendo dessas 36 positivas para o ZIKV, 152 negativos e 23 indeterminados. Através 
do questionário aplicado tivemos entre os principais sinais e sintomas relatados a artralgia, 
exantema, hiperemia conjuntival, cefaleia, edema, prurido, mialgia, náuseas. Em nosso estudo 
as amostras que apresentaram positividade para o ZIKV foram colhidas principalmente nos 
quatro primeiros dias desde a apresentação clínica da doença, com uma maior prevalência no 
2º ao 4º dia (66,6%). O que mostra que que a detecção da doença é mais bem sucedida 
durante os primeiros dias de infecção, em plasma sanguíneo. Conclusão: O ZIKV se 
encontrava circulante em Goiânia Embora alguns dos pacientes apresentassem sintomas 
semelhante da infecção pelo ZIKV, a viremia transitória pode ter dificultado a detecção do 
material genético viral e confirmação da doença. As principais manifestações clínicas 
apresentadas pelos infectados pelo ZIKV foram: exantema pruriginoso, cefaleia, febre de baixa 
intensidade, mialgia e artralgia. 
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DETERMINAÇÃO DO POLIMORFISMO RS9939609 NO GENE FTO EM PACIENTES COM 
DIAGNÓSTICO DE OBESIDADE INFANTIL 

JAKELINE SOARES FORTES, LYSA BERNARDES MINASI, RÚBIA VENTURA MONTEIRO, 
RENATA MACHADO PINTO, APARECIDO DIVINO DA CRUZ  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A obesidade é considerada a doença do século, apontada como problema 
mundial devido ao crescente número de pessoas acima do peso em diversas partes do mundo. 
Há pouco tempo atrás à obesidade se tratava de um problema enfrentado apenas por adultos, 
no entanto, este cenário foi modificado e o número de crianças obesas tem aumentado 
consideravelmente. A obesidade infantil pode ser ocasionada por diversos fatores, portanto não 
podemos desconsiderar a participação genética na gênese desta doença. Objetivo: O objetivo 
deste trabalho foi investigar a relação que existe entre o SNP rs9939609 do gene FTO com a 
obesidade infantil, determinar a frequência do polimorfismo estudado e a frequência alélica e 
genotípica do polimorfismo na população. Método: Foram incluídas no trabalho 103 crianças 
obesas (grupo caso) e eutróficas (grupo controle) com idade superior a 5 anos. Os pais ou 
responsáveis assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e posteriormente foi 
realizado a coleta de dados para cálculo IMC e de 3mL de sangue periférico com EDTA. O 
DNA genômico foi extraído utilizando o kit de extração AxyPrep¿ Blood Genomic DNA Miniprep 
Kit e quantificado em espectrofotometria de luz pelo NanoVue Plus® (GE Healthcare, EUA). 
Após a quantificação foi realizado uma eletroforese para verificar a integridade do DNA e em 
seguida a realização da reação em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR) segundo 
usando sondas Taqman de acordo com recomendações do fabricante. Resultados: Em ambas 
as populações foi observado uma maior frequência para o genótipo heterozigoto (AT), onde o 
grupo caso apresentou 57,4% e o grupo controle 46,9%, no total da amostragem dos dois 
grupos cerca de 53,4% apresentaram este genótipo. Porém não foi observado diferença 
significativa entre os grupos caso e controle para as frequências genotípicas (p=0,54). Foi 
realizado também a avaliação da frequência alélica para os grupos, sendo que o alelo T foi o 
mais frequente tanto para o grupo caso como para o grupo controle, 58,3% e 58,2%, 
respectivamente. Entretanto, não foi observada diferença estatisticamente significativa entre os 
grupos (p=0,98). Conclusão: Com o resultado encontrado neste estudo não foi possível 
encontrar diferença significativa entre as frequências genotípicas e alélicas entre os grupos 
caso e controle, desta forma não foi possível correlacionar com a obesidade, podendo ser 
devido o número amostral limitado. Deste modo, é importante novos estudos que investiguem o 
papel deste polimorfismo e obesidade infantil o que irá contribuir para melhor entendimento 
desta patologia e estabelecer estratégias de prevenção. 

Palavras-chave: Obesidade infantil, PCR em tempo real, SNP 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 947 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

DETERMINAÇÃO NUMÉRICA DAS FREQUÊNCIAS E MODOS DE VIBRAÇÃO DE 
PÓRTICOS DE PÓRTICOS SUBMETIDOS A SISMOS VIA MÉTODO DOS ELEMENTOS 

FINITOS 
ALYSSON FLORES SOARES, LUIZ ALVARO DE OLIVEIRA JUNIOR  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Como a incidência de abalos sísmicos vem aumentando a análise dinâmica vem 
sendo estudada constantemente. Leite Neto e Pereira(2016) investigaram o efeito da rigidez da 
estrutura sobre o comportamento dinâmico.Nesta investigação, foram analisadas as influências 
dos vínculos e da não linearidade física do concreto, resultados que mostraram que a 
frequência de vibração aumentou à medida que aumentou a rigidez da estrutura, influenciada 
pelos vínculos e efeitos de cargas. Objetivo: Esta pesquisa tem como objetivo simular 
computacionalmente pelo Método dos Elementos Finitos a influência da atividade sísmica em 
pórticos planos para determinar suas frequências e modos de vibração. Método: Inicialmente 
foi feita um levantamento de informações por meio do banco de dados Center for Engineering 
Strong Motion Data, logo após foi feito o refinamento dos dados coletados por meio do software 
MATLAB. Com os dados em mãos o modelo computacional começou a ser desenvolvido, 
sendo a partir daí definidas as características geométricas, arranjo. Com isso as características 
físicas e mecânicas, ou seja, as características dos materiais precisam ser definidas, além das 
características do concreto e aço não podem deixar de ser feitas as definições de malha e 
condições de contorno do pórtico. Com todas as características definidas o método Eigenvalue 
analysis para encontrar os autovetores e autovalores referentes a ação do sismo no 
pórtico. Resultados: A versão utilizada do Diana limita o número de pontos a ser analisado em 
10000, como o arquivo possuía 18001 pontos foi necessário fracionar o efeito sismológico, com 
esses arquivos inseridos o Diana foi capaz de fornecer autovetores normalizados, ou seja, com 
valores entre 0 e 1, mostrando os modos de vibração com suas frequências. Conclusão: O 
comportamento do pórtico frente as etapas avaliadas no sismo demonstrou modos de vibração 
controlados pela flexão, ora preponderante na viga, ora no pilar. A exigência de fracionar o 
efeito do sismo por conta da limitação do software não leva a resultados corretos. A análise 
realizada permitiu identificar formas modais e frequências de vibração, as quais não 
dependeram diretamente da excitação, mas aparentemente foram influenciadas apenas pela 
rigidez da estrutura e vinculação. 

Palavras-chave: Sismo, Frequência, Vibração 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 948 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

DIMENSÕES DA CORRUPÇÃO PRIVADA 
MARCIO RIBEIRO FILHO, YCARIM MELGAÇO BARBOSA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A Corrupção Privada é um delito não criminalizado no Brasil. Teve notável 
incidência na corrupção do Esporte, que pela sua não criminalização, resulta na falta de 
responsabilização desses agentes, contribuindo para impunidade. Este tipo vem a tutelar a livre 
concorrência do país e as relações éticas entre empresa e administrador. Seu combate está 
atrelado às matérias de criminal compliance e direito premial, bem como to esforço do combate 
a macrocriminalidade. Objetivo: Explorar o universo do tipo da corrupção privada nas 
tendencias para o direito penal, as quais o criminal compliance e o direito premial, bem como o 
contexto de macrocriminalidade. Desconstruir a condução do esporte, encabeçados pela FIFA 
e COI, a luz do que venha a ser corrupção privada. Método: Estudo do tipo pela legislação 
estrangeira, dos projetos que tramitam no Congresso Nacional, em cima de vasta leitura social 
aplicada. Investigar a a corrupção no esporte, seus desmandos e falcatruas. Estudo das 
matérias incidentes, em tendencias ao crescimento e globalização das organizações. 
criminosas. Resultados: A corrupção privada surge no Brasil pelo esforço internacional, o qual 
se compromete a legislá-lo. Desse esforço vem a literatura comparada de sistemas common 
law e civil law, em consonância para o combate às organizações criminosas. Conclusão: A 
corrupção privada tem guarida no Brasil pela falta de criminalização, por sustentáculos os 
valores de embasam o compadrio, seja a lealdade, a confiança e a reciprocidade. Tais bases 
são quebradas através do instituto da colaboração premiada, que perfaz-se pela delação. 
Essas mesmas bases, estão inerentes a própria sociedade, que tem por resguardo além da lei, 
iniciativas como o Compliance Programs. 
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DIPLOMACIA INTERMINISTERIAL: A PLURALIZAÇÃO DE ATORES NA FORMULAÇÃO 
DO POSICIONAMENTO BRASILEIRO QUANTO À AGENDA 2030 PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
JOUBERTH WEVERTTON NUNES GODOY, PEDRO ARAUJO PIETRAFESA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: As formulações de política externa brasileira, historicamente, mantêm uma relação 
íntima e em certos momentos, exclusiva com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), 
possuindo esse ministério, certa autonomia dentro do poder executivo ao que se refere a 
tomada de decisões (CHEIBUB, 1985, apud PRETO, 2006, p. 26). Mas o que se nota nas 
últimas duas décadas é o surgimento de novas concepções sobre a diplomacia e a elaboração 
de política externa. Objetivo: Analisar o papel do Grupo de Trabalho Interministerial sobre a 
Agenda de Desenvolvimento Pós-2015 (GTI), criado em fevereiro de 2014, na elaboração dos 
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável deliberados em setembro de 2015, que 
resultaram na elaboração da Agenda do Desenvolvimento Sustentável. Método: Através da 
coleta de dados junto aos ministérios envolvidos no Grupo Interministerial de Trabalho, um 
mapeamento do envolvimento desses ministérios na proposta será realizado, para determinar a 
contribuição de cada um, por meio da análise de dados obtidos através do Sistema Eletrônico 
do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC). Em trabalhos baseados em estudos de casos, 
como este, o mapeamento de processos ou no original em inglês process-tracing, é uma 
ferramenta metodológica interessante para realizar a pesquisa, por criar condições para os 
pesquisadores detalharem as narrativas dos fenômenos analisados (GEORGE e BENNETT, 
2005). Resultados: Obteve-se como resultado, a ocorrência de uma pluralização dos atores 
responsáveis pela formulação de política externa brasileira e nas representações do país em 
Conferências Internacionais. Tais mudanças foram possibilitadas pela diversidade de assuntos 
internacionais abordados durante os governos Lula e Dilma (2003-2016), decorrentes da maior 
inserção brasileira no sistema internacional. A atuação do MRE neste período, se restringiu à 
confecção de análises e relatórios para guiar a formulação do posicionamento brasileiro, não 
sendo o ator principal nem nas reuniões do GTI, nem na tomada de decisão durante as 
Conferências. Conclusão: Diante dos dados obtidos, nota-se uma diversificação da 
representação brasileira nas Conferências consideradas seus assuntos de baixa política, em 
que a formulação e coordenação da atuação brasileira, não ficou a cargo do MRE. No entanto, 
no que se refere à atuação brasileira na COP-21, o país ainda mantém uma postura tradicional 
e focada tanto na atuação da Presidente da República, quanto no Ministro das Relações 
Exteriores, para assim, legitimar o discurso brasileiro. 
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DIREITO PENAL E CRIMES CONTRA A ECONOMIA E O DESENVOLVIMENTO NACIONAL 
ISADORA SANTOS DE SOUSA SILVA, NIVALDO DOS SANTOS  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: os crimes contra a economia se caracterizam pela sua realiza¿¿o se dar em face 
do proveito pr¿prio ou de outrem, e para que isso aconte¿a, ter¿ a les¿o ou a diminui¿¿o do 
patrim¿nio e/ou do direito de algu¿m. ¿ sabido que o crime econ¿mico desequilibra e retarda o 
desenvolvimento nacional uma vez que interfere nas etapas econ¿micas p¿blicas e/ou privada 
gerando dano ¿ ordem econ¿mica. Objetivo: Analisar a bibliografia que trata de direitos 
humanos e direito penal econ¿mico; Expor o problema enfrentado pelo cometimento de crimes 
contra a ordem econ¿mica; Buscar melhoria no cen¿rio nacional. Método: O m¿todo utilizado 
foi o m¿todo dedutivo com o uso, principalmente, de t¿cnicas de pesquisas bibliogr¿ficas em 
artigos, revistas, internet, livros, mas tamb¿m com discuss¿es acerca do tema em grupos de 
estudos, v¿deo aulas e palestras. Resultados: Como forma de melhorar o cen¿rio do 
desenvolvimento nacional deve haver uma melhor fiscaliza¿¿o e puni¿¿o para a pr¿tica de 
crimes contra a economia p¿blica. Entretanto, para que isso aconte¿a, o primordial ¿ que o 
poder legislativo crie mecanismos que objetivem na conten¿¿o desses crimes, para que ent¿o 
possa tentar individualizar o preju¿zo causado pela consuma¿¿o dos crimes econ¿micos e 
ent¿o, procurar ferramentas que reflitam no bom desenvolvimento. Com leis e puni¿¿es mais 
severas pode-se haver uma menor incid¿ncia dessas pr¿ticas delituosas que tanto interfere no 
cen¿rio nacional. Conclusão: A realiza¿¿o de pr¿ticas delituosas que ofendem a ordem 
econ¿mica ¿ prejudicial para o desenvolvimento econ¿mico nacional. ¿ sabido a dificuldade de 
pontuar todos os setores p¿blicos/privados que s¿o afetados, como tamb¿m prever o tamanho 
da interfer¿ncia desses atos na vida do cidad¿o, considerando as mais diversas realidades 
existentes no pa¿s hoje. Dessa forma h¿ a necessidade de criar mecanismos capazes de deter 
ou diminuir as pr¿ticas e os efeitos de crimes praticados contra a economia. 

Palavras-chave: Direito Penal, Crimes econômicos, Desenvolvimento nacional. 
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DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UM ESTUDO 
SOBRE A ENERGIA SOLAR 

EDUARDO DE OLIVEIRA LUCENA, NIVALDO DOS SANTOS  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Durante muito tempo o Desenvolvimento foi levado a cabo pelas sociedades 
humanas com vistas somente aos ganhos econômicos, sem, contudo, considerar as perdas 
ambientais dele decorrentes. A mudança de perspectiva e o fortalecimento do discurso do 
desenvolvimento sustentável resultaram na elevação do direito ao meio ambiente equilibrado 
ao patamar de direito fundamental. Objetivo: Realizar um estudo de caso sobre o Projeto 
Megawatt Solar e um breve levantamento sobre o Programa Goiás Solar. Método: O método 
de pesquisa foi o dialético com o predomínio de técnicas de pesquisas bibliográficas em 
artigos, revistas, internet, livros, dentre outros. Utilizando, essencialmente, de uma metodologia 
descritiva e qualitativa. Resultados: Constatou-se que os incentivos fiscais são essenciais 
para a disseminação da geração de energia fotovoltaica. E que os obstáculos legais e 
econômicos estão sendo superados pela ANEEL, através de resoluções normativas, e pelos 
bancos públicos e de fomento, através da criação de linhas de crédito destinadas à aquisição 
de sistemas fotovoltaicos. Conclusão: A diversificação da matriz energética brasileira é um 
caminho para a independência de fontes altamente poluentes (carvão, dentre outros) e fontes 
intermitentes (hidrelétricas). Considerando os benefícios socioambientais trazidos pela energia 
solar, o Poder Legislativo deve transformar as políticas governamentais de incentivo e fomento 
à energia solar em políticas de Estado, perenes e livres de influências políticas de momento. 
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DISCRIMINAÇÃO RACIAL NO BRASIL E SUA PREVENÇÃO SOB A ÓTICA DO 
DECOLONIALISMO LATINO AMERICANO 

VICTOR MELO DE LUCAS BRANDÃO, CLEITON RICARDO DAS NEVES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A discriminação racial, no Brasil, ainda está presente no cotidiano e razão disso se 
torna necessário a busca não só pela lei com o intuito de evitar esse tipo de comportamento, 
mas também conceitos presentes na história como o decolonialismo. Seguindo essa ideia junto 
com a Constituição Federal e leis especificas sobre o assunto, busca-se uma análise história e 
uma forma para prevenir tais atos. Objetivo: Analisar o conceito de decolonialismo e alguns de 
seus fundamentos e aplicar ordenamento jurídico brasileiro junto a uma perspectiva histórica e 
cultural do Brasil para buscar a ideia de prevenção, sendo baseada na punição, previsão legal 
ou educação decolonial. Método: Em relação aos materiais e métodos foram usufruídos de 
leituras e fichamentos, além de grupos de estudos, sendo eles o Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Pós-Colonialismo e Crítica Cultural (GEPPECC) e Grupo de Estudos e Pesquisa 
em História do Direito (GEPHID). Junto aos debates houve a apresentação na VI Semana 
Científica de História e IV Semana de Teoria e Produção do Pensamento Histórico e a revisão 
bibliográfica. Resultados: Apresentação do trabalho na modalidade comunicação na VI 
Semana Científica de História PUC Goiás 6. Participação dos seguintes grupos de pesquisa e 
estudo Grupo de Estudos e Pesquisas em Pós-Colonialismo e Crítica Cultural (GEPPECC) e 
Grupo de Estudos e Pesquisa em História do Direito (GEPHID). Participação do(a) I Iniciativa 
Politéia Direito - PUC Goiás: Peça teatral "Baseado na Vida: A Saga de João de Santo Cristo" 
do Grupo de Teatro Arte e Fatos seguida de debate interdisciplinar. Participação do 3º Debate 
da 6ª Jornada de Estudos Interdisciplinares com o tema "Direitos Humanos e Garantias 
Fundamentais". Participação do 4º Debate da 6ª Jornada de Estudos Interdisciplinares com o 
tema "Direitos Humanos e Garantias Fundamentais". Conclusão: Sobre a conclusão, deve-se 
dizer que mesmo com a previsão legal de pena de reclusão e multa e tal prática ser 
inafiançável e imprescritível, continua a existir atos dessa conduta, pois está presente na 
sociedade por uma questão histórica e cultural, portanto é necessário buscar alternativas com 
o conceito de decolialismo e educação decolonial como formas de prevenção com o intuito de 
reduzir a prática desses atos. 
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DISCURSOS SOBRE IDENTIDADES NA PSICOLOGIA SOCIAL: UMA REVISÃO DE 
LITERATURA 

LUANA ELIAS DE MELO, LENISE SANTANA BORGES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: No âmbito da Psicologia Social, o Construcionismo Social mantem uma posição 
de reflexividade (Spink, 2004) ao fazer um movimento de crítica a conceitos da psicologia, 
como no caso do constructo identidade. A importância de investigar tal constructo se justifica 
pelas mudanças ocorridas na modernidade tardia, que geram novas perspectivas sobre o tema 
das Identidades. Dessa forma, interessou a presente pesquisa fazer essa investigação no 
âmbito acadêmico brasileiro. Objetivo: Investigar a produção acadêmica sobre identidade na 
Psicologia Social, rastreando os caminhos percorridos pelo constructo dentro desta e suas 
transformações no contexto da Psicologia Social Construcionista, utilizando como base os 
artigos da plataforma de dados SciELO Método: Foi utilizado o procedimento de análise 
documental nos artigos disponibilizados pelo portal da Scielo (Scientific Electronic Library 
Online) e os termos pesquisados foram ¿Identidade¿ e ¿Psicologia Social¿. Para rastrear o 
constructo ¿identidade¿ usou-se o auxílio da ferramenta ¿localizar¿ (Ctrl+F). Após a seleção 
dos artigos, estes foram sistematizados em quatro quadros. O primeiro identificando autores 
citados em mais de uma publicação, o segundo contendo definições de identidade desses 
autores, o terceiro identificando os artigos socioconstrucionistas encontrados e o quarto 
indicando quais Identidades sócio-culturais apareceram com mais frequência nos 
artigos. Resultados: Há um fenômeno descentramento do sujeito devido a uma mudança 
estrutural gradual na sociedade contemporânea. As transformações sociais provocam 
mudanças também nas identidades pessoais, já que desestabiliza a ideia de si próprio como 
sujeito integrado, fazendo-o perder a estabilidade do sentido de si mesmo (Hall, 2006). Dessa 
forma, o reconhecimento da influência dos processos sociais se encontra presente na maioria 
das definições de identidade, mas também aspectos essencialistas, como a ideia de unicidade 
da identidade. No caso das definições construcionistas, há o reconhecimento das identidades 
como construções sociais e da linguagem como aspecto central dessas construções, assim 
como crítica aos conceitos essencialistas. Conclusão: O uso de um determinado conceito 
indica os caminhos trilhados na construção de sentidos sobre o tema das identidades, 
mostrando o caráter central da linguagem e os aspectos sociais envolvidos nessa construção. 
Há unanimidade por parte dos autores quanto ao reconhecimento da importância dos 
processos sociais na construção das identidades. O Construcionismo Social faz parte dessa 
unanimidade, mas também faz um movimento de reflexividade tentando superar conceitos 
ainda essencializados. 
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DISSEMINAÇÃO DE MALÁRIA NO BRASIL E SUA VINCULAÇÃO COM AS VARIAÇÕES 
CLIMÁTICAS 

LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA, SILVIO JOSE DE QUEIROZ, MARIA MADALENA DEL 
DUQUI  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: As Doenças Tropicais Negligenciadas são constituídas por uma variedade de 
agentes infecciosos ou parasitas que causam moléstias como a dengue, malária, leishmaniose, 
chagas, o número de pessoas afetadas no mundo por alguma dessas patologias, chegam a 1,5 
bilhões. Essas doenças são endêmicas, em indivíduos de baixa renda da América Latina. Este 
estudo justifica-se pelo fato do Brasil ser um país de grandes diferenças socioculturais e 
climáticas por regiões. Objetivo: Descrever distribuição espacial e temporal da malária nas 
macrorregiões e capitais brasileiras, no período de 2001 a 2015. Método: Trata-se de um 
estudo retrospectivo, do tipo ecológico, com dados secundários de malária, adquiridos no 
banco do Sistema de Informação e Agravos de Notificação (SINAN) incluído no Departamento 
de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), e dados sobre densidade demográfica 
através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE no período de 2001 a 2015. 
Para a realização do estudo, foram incluídos todos os casos notificados, assim como foram 
excluídos casos de indivíduos não residentes no brasil e casos de duplicidade. Esta pesquisa 
dispensa a aprovação e apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa, assim como as 
disposições da Resolução 466/12, por se referir a informações de domínio 
público. Resultados: Entre as 18 capitais brasileiras, o maior percentual de casos notificados 
no período foi em três capitais, São Paulo com 1.462 (22%) casos, seguido por Goiânia com 
1.096 (16%), seguidas pelo Rio de Janeiro com 965 (14%) das notificações. Entre as 
macrorregiões, a Sudeste apresentou a maior notificação, com 6.952 (48%). Conclusão: A 
área da saúde deve recorrer a medidas e intervenções de adaptação para reduzir os impactos 
no ambiente. Essa adaptação deve-se dar por meio de discussões entre profissionais de 
saúde, visando à proteção da saúde através de investimentos em programas e projetos 
voltados para as áreas e populações mais vulneráveis. 
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DISTRIBUIÇÃO DA DENGUE NO BRASIL E SUA RELAÇÃO COM AS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS 

LISA WILHELMS SANTOS, SILVIO JOSE DE QUEIROZ, MARIA MADALENA DEL DUQUI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A dengue é uma doença infecciosa aguda na qual os aspectos necessários para a 
proliferação bem sucedida de seu vetor estão relacionados com as condições climáticas 
encontradas no Brasil.O acelerado processo de urbanização, industrialização e desmatamento 
associados às condições socioeconômicas e culturais da população intensificam a 
incidência. Objetivo: Conhecer o perfil epidemiológico da dengue nas macrorregiões e capitais 
brasileiras, no período de 2001 a 2012. Método: Trata-se de um estudo descritivo, 
retrospectivo do tipo ecológico com dados secundários obtidos no banco do Sistema de 
Informação e Agravos de Notificação ¿ SINAN, DATASUS e Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Foram utilizados todos os casos notificados de dengue, no período de 2001 
a 2012 e excluídos os casos não residentes no Brasil e de duplicidade. A incidência da dengue 
em cada região brasileira foi calculada utilizando a constante de 100 mil. Por se tratar de dados 
de domínio público, o estudo dispensa a apreciação e aprovação pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa conforme disposto na Resolução 466/12. Resultados: Ao conhecer o perfil 
epidemiológico da dengue percebeu-se que é um agravo notificado em indivíduos de raça 
parda, adultos na faixa etária de 20 a 49 anos de idade, residentes da zona urbana, do sexo 
feminino e, que possuem como nível de escolaridade até sete anos escolares 
concluídos.Dentre as capitais com o maior número de notificações destacam-se o Rio de 
Janeiro, Goiânia, São Luís e Fortaleza. Já, as com menor número de casos foram 
Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba. Ainda, a macrorregião mais acometida é a Sudeste e a 
menos acometida a Sul. Conclusão: Percebe-se que o desenvolvimento de estratégias que 
visem buscar a promoção de ambientes saudáveis através da educação em saúde é a maneira 
mais palpável de demonstrar para a população que o conceito amplo de saúde está inter-
relacionado as ações desenvolvidas pelas mesmas, e que essas são fatores importantes para 
a dinâmica vetorial da dengue. 
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DISTRIBUIÇÃO DA LEISHMANIOSE NAS CAPITAIS E MACRORREGIÕES BRASILEIRAS 
EVANILDA DE SOUZA CORREIA, SILVIO JOSE DE QUEIROZ  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A leishmaniose encontra-se entre as 18 DTNs classificadas pela Organização 
Mundial da Saúde, em virtude de ser uma das inquietações da sociedade médica, com a média 
de 50 mil o número de óbitos ao ano, em 98 países¹. Uma vez que a proliferação da 
leishmaniose vem aumentando, torna-se relevante o estudo epidemiológico associado às 
ações de promoção e prevenção da saúde da população com o intuito de alcançar o limiar de 
erradicação do mesmo. Objetivo: Descrever a distribuição temporal e espacial das 
leishmanioses no Brasil, no período de 2000 a 2016. Método: Trata-se de um estudo descritivo 
do tipo ecológico, com informações obtidas no Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação SINAN e DATASUS, com casos notificados no Brasil, no período de 2000 a 2016. 
Os dados populacionais foram extraídos do sitio do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE), 
censo 2010. As variáveis utilizadas para a elaboração do perfil foram: sexo, faixa etária, raça, 
escolaridade e zona de residência. Resultados: No Brasil, no período de estudo, foram 
notificados 54.018 casos de leishmaniose visceral (LV) e 379.093 da leishmaniose tegumentar 
americana (LTA). O perfil epidemiológico da LV consiste em características peculiares da zona 
urbana, população de raça parda, sexo masculino, faixa etária de 01 a 04 anos de idade com o 
nível de escolaridade de 4 a 7 anos concluído e 1º a 4º série incompleta do ensino 
fundamental, e distribuída em maior número nas regiões do nordeste e sudeste, e na capital de 
Teresina. A LTA possui maior abrangência na zona rural, com registro da raça parda, sexo 
masculino, faixa etária de 20 a 39 anos com um nível de escolaridade de 4 a 7 anos 
concluídos, e predomina nas regiões norte e nordeste, na capital de Manaus. Conclusão: A 
inserção das leishmanioses no cenário de saúde pública como situação de alerta, se dar pela 
transição epidemiológica a qual se encontra a doença. Com isso, há necessidade de iniciativas 
de saúde pública que revigore as práticas já inseridas dentro do contexto de saúde no controle 
da doença, bem como o planejamento e implementação de novas ações. A Política Nacional 
de Promoção da Saúde e os Programas de Leishmanioses assumem papel importante na 
promoção e prevenção da doença. 
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DISTRIBUIÇÃO DAS CAUSAS EXTERNAS NAS MACRORREGIÕES E CAPITAIS 
BRASILEIRAS 

JHONNY PATRICK SANTOS TEIXEIRA, SILVIO JOSE DE QUEIROZ, MARIA MADALENA 
DEL DUQUI, SILVIO JOSE DE QUEIROZ  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: As Causas Externas, acidente e violências, configuram-se como um importante 
problema de Saúde Pública no mundo na atualidade. Em muitas áreas do Brasil já representa a 
segunda causa de morte, mostrando uma tendência crescente¹. Ainda é a causa de várias 
internações e constituem uma significativa demanda à saúde pública². Diante do exposto, 
questionamos: como está a distribuição das Causas Externas nas macrorregiões e capitais 
brasileiras e seu perfil epidemiológico? Objetivo: Descrever a distribuição das causas 
externas, no Brasil no período de 2000 a 2016. Conhecer o perfil epidemiológico das causas 
externas no Brasil e macrorregiões no período de 2000 a 2016; Método: Trata-se de um 
estudo descritivo, retrospectivo do tipo epidemiológico com dados secundários, obtidos no 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no período entre 2000 a 2016. A 
população do estudo engloba todas as notificações do SINAN no período entre 2000 a 2016 no 
Brasil. Foram coletados na base de dados do SINAN e tabulados na planilha Microsoft Excel 
para criação de tabelas e gráficos. Os dados populacionais foram obtidos no sitio do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), censo 2010. Os resultados estão apresentados de 
forma descritiva. Por se tratar de dados disponibilizados em meio eletrônico, de domínio 
público, o estudo dispensa a apreciação e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, tal 
como a Resultados: Evidenciamos que, a maioria das vítimas são adolescentes e adultos 
jovens, mortos por homicídio e acidentes de transporte, oriundos das classes menos 
favorecidas, de cor negra ou descendentes dessa etnia, com pouca ou nenhuma qualificação 
profissional e com baixa escolaridade, com as faixas etárias compreendidas dos 20 aos 39 
anos de idade, sendo a região Sudeste com os maiores registros. Conclusão: A urbanização 
das cidades e grandes centros nas últimas décadas, as desigualdades entre os grupos 
estudados, bem como o elevado ritmo de migração interna, a impunidade tanto para os crimes 
de homicídios quanto para os crimes de trânsito, tem representado um aumento no número de 
mortes por causas externas e sérios perigos para a saúde dos homens, e é portanto um 
desafio para a atenção primária, secundária e terciária de saúde³. 
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DA LEISHMANIOSE NO BRASIL E SUA 
RELAÇÃO COM AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, PERÍODO 2000-2016 

NATHALIA CAETANO BARBOSA TEIXEIRA, SILVIO JOSE DE QUEIROZ  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A leishmaniose é uma doença parasitária, infecciosa, não contagiosa, causada 
por protozoários do gênero Leishmania, veiculados ao homem por meio da picada de 
mosquitos flebotomíneos, diferenciando-se em leishmaniose visceral (LV) e leishmaniose 
tegumentar americana (LTA), com sintomatologia variável. É uma doença que tem se tornado 
preocupação sanitária, devido ao aumento significativo de sua ocorrência nos últimos anos, 
além de fatores socioeconômicos relacionados à propagação. Objetivo: Descrever a 
distribuição temporal e das características populacionais das leishmanioses nas capitais 
brasileiras, conhecer a incidência e letalidade das leishmanioses no Brasil, no período de 2001 
a 2015, e relacionar sua ocorrência com as mudanças climáticas. Método: Trata-se de um 
estudo retrospectivo do tipo ecológico, com dados do Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN) de leishmaniose visceral e tegumentar americana, entre 2001 e 2015, 
além de dados populacionais pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Incluídos casos confirmados e excluídos os casos de não residentes no Brasil e de duplicidade. 
No cálculo da incidência, utilizou-se a constante 100.000. Fez-se a busca de artigos que 
relacionassem leishmaniose com mudanças climáticas, nas bases de dados PubMed, SciELO 
e LILACS com os descritores ¿Mudança Climática¿, ¿Leishmaniose¿ e ¿Doenças 
Negligenciadas¿. Por se tratar de dados de domínio público, o estudo dispensa a apreciação 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados: A LTA registrou 39.073 casos e LV, 21.750, 
ênfase nas capitais das regiões Norte e Nordeste. Escolaridade, ambas com registro de 4 a 7 
anos de estudo, com 32,30% para LTA e 10,45% para LV; faixa etária, de 20 a 39 anos, com 
39,67% para LTA e 22,85% para LV; raça parda com 48,09% para LTA e 62,34% para LV; 
sexo masculino com 75,70% para LTA e 63,76% para LV; zona urbana com 62,86% para LTA 
e 73,82% para LV. A LTA com incidência em Rio Branco com 1.464 casos e LV em Teresina 
com 528 casos. A letalidade da LTA em Aracaju com 3,03% e LV em Porto Velho com 33,33%. 
Sumarizando, há relação com as mudanças climáticas, principalmente o aquecimento global, 
que altera os ciclos biogeoquímicos e o ecossistema, influenciando na longevidade dos 
vetores. Conclusão: As leishmanioses têm resultados significativos nas regiões Norte e 
Nordeste, conclui-se que há a influência do clima para o desenvolvimento do vetor, além das 
características populacionais, que se trata de indivíduos do sexo masculino, da raça parda, em 
idade produtiva, de baixa escolaridade e zona urbana. Portanto, é importante a promoção de 
ambientes saudáveis, como foi proposto na Política Nacional de Promoção da Saúde, além da 
prevenção e controle de seu desenvolvimento. 
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DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DA DENGUE NAS MACRORREGIÕES BRASILEIRAS 
BRUNO ESPÍNDULA RAMOS, SILVIO JOSE DE QUEIROZ  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O termo doenças negligenciadas (DN) surgiu na década de 70, sendo proposto 
pela primeira vez pela fundação Rockefeller, e adquiriu maior relevância no campo 
internacional recentemente. A nomenclatura tem como objetivo enfatizar a desatenção da 
indústria farmacêutica sobre estas enfermidades. Em virtude do baixo incentivo governamental 
para pesquisas, e a renda per capita dos países comuns à presença de DN é insatisfatória se 
comparado a outras pesquisas. Objetivo: Conhecer a incidência da Dengue nas macrorregiões 
brasileiras, no intervalo de tempo entre 2001 a 2012. Método: Trata-se de um estudo 
retrospectivo, epidemiológico, realizado com dados secundários obtidos no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) de Dengue, no período de 2001 a 2012. Foram 
incluídos todos os casos de Dengue notificados, e excluídos os casos não residentes no Brasil 
e de duplicidade. As variáveis foram: sexo, faixa etária, raça e escolaridade. A incidência foi 
calculada a partir dos casos notificados de dengue de 2001 a 2012, divididos pela população 
total do senso IBGE de 2010, por 100.000 mil habitantes para cada macrorregião 
brasileira. Resultados: A incidência da Dengue no Brasil é ampla, alcançando valores 
endêmicos em todas as macrorregiões brasileiras, com destaque para as regiões Nordeste 
com 246,25 casos para 100.000 mil habitantes e Centro-oeste com 230,60 casos para 100.000 
mil habitantes. O menor registro de notificação ocorreu na região Sul com 54,00 casos para 
100.000 habitantes. Conclusão: Portanto a promoção de ambientes saudáveis através da 
educação em saúde para a população, contemplada na política nacional de promoção da 
saúde deve ser destacada para a consolidação do combate ao flagelo da Dengue, com o 
envolvimento da comunidade para o combate direto do vetor A. Aegypti. 
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DIVERSIDADE DE ANFÍBIOS NO CAMPUS II DA PUC GOIÁS: UMA ABORDAGEM 
CONSERVACIONISTA PARA UMA ASSEMBLEIA URBANA 

NAYALA ETINA FERREIRA DOS SANTOS, WILIAN VAZ SILVA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: No Brasil são registrados cerca de 1.026 espécies de anfíbios, representados por 
três ordens, Anura, Gymnophiona e Urodela. Os anuros compreendem espécies susceptíveis a 
vários efeitos antrópicos. O estudo realizado compreende uma avaliação da anfibiofauna 
urbana e é essencial, pois fornece informações sobre a diversidade taxonômica de uma 
assembleia em um fragmento urbano, sujeita a vários fatores de pressão. Objetivo: Inventariar 
a fauna dos anfíbios que fazem o uso de uma poça permanente dentro do Campus II da PUC 
Goiás. Método: O estudo foi conduzido a partir de levantamento de dados primários em uma 
poça permanente próxima a uma nascente, localizada no Campus II da PUC Goiás, município 
de Goiânia, Estado de Goiás. A metodologia utilizada foi à busca ativa na poça, por meio de 
Procura Visual Limitada por Tempo, com esforço amostral de 80 horas/observador. As coletas 
foram realizadas entre os meses de setembro de 2017 a março de 2018, com frequência 
quinzenal. Resultados: Foram realizadas 10 amostragens, com o registro de 332 indivíduos da 
ordem Anura, classificados em seis espécies: Scinax fuscomarginatus (34,64%); D. cruzi 
(31,02%); Physalaemus cuvieri (14,76%); Boana paranaiba (12,95%); Dendropsophus minutus 
(4,82%) e Leptodactylus sp. (1,81%). As espécies registradas estão alocadas em cinco 
gêneros, pertencentes a duas famílias: Hylidae (83,43%) e Leptodactylidae 
(16,57%). Conclusão: Com base nas metas do projeto, concluímos que as mesmas foram 
cumpridas, conforme foi estabelecido. Os dados foram analisados e conclui-se que a 
assembleia na poça avaliada encontra-se depauperada e com uma baixa riqueza quando se 
compara com outros estudos que avaliam assembleias urbanas. 
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DIVERSIDADE SOCIOCULTURAL E TRABALHO DOCENTE: A RELAÇÃO ENTRE 
CONCEITOS CIENTÍFICOS E CONCEITOS COTIDIANOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS (EJA) 
ANGELINA CARLOS COSTA, JOSE CARLOS LIBANEO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O processo de aprendizagem na modalidade de ensino de jovens e adultos é 
complexo e dinâmico, pois o aluno, ao chegar à escola, escolarizado ou não, traz consigo todo 
um percurso histórico de vivência social. Esse aluno, inclusive, para desempenhar e conviver 
nesse mundo letrado, se utiliza de vários recursos próprios de 
sobrevivência. Objetivo: Compreender como a diversidade sociocultural dos alunos se insere 
no trabalho do professor na sala de aula de EJA fazendo a articulação entre conceitos 
científicos e conceitos cotidianos. Método: A pesquisa bibliográfica consistiu no levantamento 
de artigos, livros e capítulos de livros sobre o tema. A pesquisa de campo consistiu no 
levantamento de dados e análise sobre a seguinte questão: como dirigentes escolares e 
professores compreendem, explicam e atuam em relação à diversidade sociocultural na escola. 
Foram realizadas seis entrevistas, sendo duas coordenadoras pedagógicas e quatro 
professores, em duas escolas da rede municipal de Educação de Goiânia. Resultados: No 
percurso desta pesquisa foram constatadas questões importantes para pensarmos como 
contextualizar os conhecimentos científicos e cotidianos no processo de ensino-aprendizagem 
dos alunos da EJA, levando em conta a diversidade sociocultural dos sujeitos e qual papel do 
professor nesse processo. Conclusão: O presente estudo evidencia as contribuições e o lugar 
de destaque do meio social no qual o sujeito está inserido para pensarmos a construção 
conhecimento pelo aluno dentro do âmbito escolar. Por meio dessa pesquisa foi possível 
compreender as particularidades e desafios presentes na EJA e as dificuldades enfrentadas 
pelos docentes na sala de aula, dentre elas: a dificuldade em conciliar o conhecimento 
cientifico e cotidiano. 
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DIVERSIDADE, ENDOGAMIA E VARIABILIDADE GENÉTICA ENTRE POPULAÇÕES DA 
ESPÉCIE MICRURUS LEMNISCATUS (ELAPIDAE) 

NAYARA NAGEL BORGES, MARIANA PIRES DE CAMPOS TELLES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Micrurus lemniscatus (Linnaeus 1758) é uma espécie da família Elapidae, com 
ampla distribuição geográfica no continente sul-americano e no Brasil (Godoy, 2011) e 
apresenta questões taxonômicas importantes para serem solucionadas, principalmente em 
função da baixa disponibilidade de estudos. Uma ferramenta para auxiliar nos trabalhos de 
delimitação de espécies são os marcadores microssatélites por apresentarem um potencial de 
polimorfismo em análises genético-populacionais. Objetivo: O objetivo geral do trabalho foi 
utilizar marcadores microssatélites desenvolvidos para a espécie Micrurus surinamensis e 
transferidos para Micrurus lemniscatus para avaliar o nível de diversidade genética, endogamia 
e diferenciação genética entre populações. Método: Para tanto, foram extraídos DNA 17 
indivíduos, sendo 10 do estado do Maranhão e 7 do Pará. A amplificação dos fragmentos de 
DNA foi realizada por PCR e a genotipagem conduzida no analisador automático de DNA 
(modelo ABI3500 - Applied Biosystems). A análise dos fragmentos gerados foi realizada no 
programa GeneMapper v. 5.0. A diversidade foi avaliada no programa FSTAT 
2.9.3.2. Resultados: A análise realizada considerando as duas populações indicou um nível 
moderado de diversidade genética nas populações (heterozigosidade esperada igual a 0,793) e 
valores de endogamia significativos, com valor global de FIS igual a 0,197. Além disso, a 
estimativa de estrutura genética realizada pelo FST mostrou valores iguais a 0,134, indicando 
alta e significativa estruturação da variabilidade genética entre essas populações 
avaliadas. Conclusão: Com transferibilidade dos primers desenvolvidos e otimizados, foi 
possível observar a diversidade genética, que foi considerada moderada e que existe 
estruturação genética significativa entre as populações de Micrurus lemniscatus avaliadas. 
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DOR E FADIGA EM ADOLESCENTES COM PARALISIA CEREBRAL: RELATO DOS 
CUIDADORES E DO ADOLESCENTE 

THAINARA LEÃO CARVELLO, MAYSA FERREIRA MARTINS RIBEIRO, NAYARA 
APARECIDA ALVES FIGUEIRA, CEJANE OLIVEIRA MARTINS PRUDENTE, TÁTILA 

PEREIRA DA SILVA SANTOS  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A paralisia cerebral é caracterizada por uma desordem motora seguida de 
perturbações da sensação, percepção, cognição, comunicação e comportamento; além de 
epilepsia, e problemas musculoesqueléticos secundários. Como a paralisia cerebral é um 
comprometimento crônico e que repercute com diversas desordens motoras, pessoas 
acometidas por esta condição clínica apresentam prejuízo em sua qualidade de vida quando 
comparados com pessoas sem deficiência. Objetivo: Comparar o autorrelato de dor e de 
fadiga de adolescentes com paralisia cerebral com o relato feito por seus 
cuidadores. Método: Trata-se de um estudo transversal e descritivo, o projeto foi aprovado 
pelo comitê de ética da PUC Goiás. A amostra foi composta por 27 adolescentes de 
instituições públicas de atendimento em reabilitação localizadas em Goiânia. Foi aplicado o 
questionário sociodemográfico e o questionário de avaliação de qualidade de vida, Pediatric 
Quality of life 3.0 (PedsQL 3.0) para os cuidadores e os adolescentes. Resultados: Os 
adolescentes avaliados neste estudo tinham idade entre 10 a 19 anos, de ambos os sexos. A 
respeito da avaliação na qualidade de vida por meio do PedsQL 3.0, domínio ¿fadiga¿ e ¿dor e 
machucado¿, não houve diferença significativa quando se comparou as respostas dos 
cuidadores e dos adolescentes (p=0,148 e p=0,365, respectivamente). Os questionamentos 
que apresentaram mais comprometimento no domínio ¿dor e machucado¿, segundo as 
respostas dos adolescentes foram ¿Sinto-me cansado¿ e ¿Eu descanso demais¿ e de acordo 
com as respostas dos cuidadores foi ¿Sinto-me cansado¿. Pelo domínio ¿fadiga¿, de acordo 
com as respostas dos cuidadores os questionamentos comprometidos foram ¿Dores nas 
articulações e músculos¿. Conclusão: Os dados revelam que os profissionais da saúde 
precisam ficar atentos à saúde dos adolescentes com paralisia cerebral, pois eles apresentam 
percepção prejudicada (baixos escores) de qualidade de vida e devem receber cuidados 
especiais para atender demandas relacionadas às dificuldades em realizar atividades 
funcionais e manifestações de cansaço. 
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EDUCAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVAS RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS: AS 
CONTRIBUIÇÕES DA LEI N° 10.639/2003, DE 9 DE JANEIRO DE 2003 

TIFFANE ELLEN DA SILVA GIL, JOSE MARIA BALDINO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A presente pesquisa buscou investigar se e como a Lei 10.639/2003 estava sendo 
empregada nos espaços escolares constituído por dez escolas publicas sendo estas seis em 
Goiânia e quatro no interior de Goiás. Tendo em vista a história dos negros podemos perceber 
um grande processo de exclusão, a lei 10.639 foi conquistada pela população negra traz o 
combate ao racismo e todas as formas de exclusão cultural e social, visa obrigatoriedade de 
inserção, na disciplina de História, o ensino de História Objetivo: Caracterizar analiticamente, 
como a Lei n°10.639/2003 tem se efetivado nos espaços escolares do ensino fundamental, na 
disciplina de História e qual a avaliação que os Professores tecem acerca da contribuição na 
temática História e Cultura Afro-Brasileira no combate ao racismo, e na construção de 
r Método: Serão escolhidas 10 Escolas de Ensino Fundamental, sendo 06 em Goiânia e 04 no 
interior de Goiás, de natureza pública e privada. Em cada escola será entrevistado 02 
Professores da Disciplina de História. A identificação das Escolas e dos professores serão 
definidos quando da construção empírica deste Plano de Trabalho. Resultados: a) 
Levantamento do material bibliográfico sob a forma de artigos,discussões,reportagens,etc b) 
Levantamento de material bibliográfico nos acervos do Curso de História da PUC 
Goiás:monografias de final de curso no período compreendido entre os anos 2013 a 2016. c) 
Acompanhamento do processo político iniciado com o movimento conservador da Escola sem 
Partido,que redundou na chamada reforma do Ensino Médio em que a Lei de n..10.639/20003 
fora revogada,ou seja não é mais obrigatória na Disciplina História, a História e Cultura Afro 
Brasileira Conclusão: Os estudos acerca das relações étnicas e culturais no Brasil somente 
nos últimos tempos começam a ganhar visibilidades. Por um lado decorrente do avanço das 
lutas e conquistas dos direitos sociais; por outro, da crescente onda conservadora de 
banalização da Vida e exaltação do mal. Torna-se necessário que as mais diversas áreas do 
campo das Ciências Humanas e Sociais e Áreas Correlatas investiguem com mais intensidade 
este processo de aprofundamento das atitudes racistas e preconceituosas. 
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EFEITO DA QUANTIDADE DE REPERTÓRIOS TREINADOS SOBRE A RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS E A GENERALIZAÇÃO 

SAMANTA ALVES PEREIRA, LAURO EUGENIO GUIMARAES NALINI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Uma pessoa se encontra em uma situação problema ao se deparar com a falta de 
uma resposta, que quando emitida, será reforçadora. Isso quer dizer que ao emitir essa 
resposta ela solucionará o problema. Entretanto resolver um problema é não tem só a ver com 
a resposta, mas também com os caminhos que são tomados para tornar aquela resposta mais 
provável. Atualmente existem poucas pesquisas relacionadas à variável de treino quando a 
quantidade de repertórios treinados. Objetivo: O estudo tem como objetivo analisar se a 
quantidade de repertórios treinados é uma variável significativa na resolução de uma situação 
problema a partir da recombinação desses repertórios previamente treinados, e se esse 
histórico de treino de repertórios aumenta a probabilidade de 
generalização. Método: Participaram do estudo 18 indivíduos com idades de 18 a 30 anos.Os 
participantes foram divididos em grupo controle e grupo experimental cada um com nove 
indivíduos. As coletas de dados foram feitas nas cabines do laboratório de análise experimental 
do comportamento da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, utilizando o jogo portal 2 para 
as coletas de dados. Aos participantes do grupo controle foram treinados dois repertórios e aos 
participantes do grupo experimental foram treinados quatro repertórios. A fase de treino prévios 
dos repertórios foram feitas em cinco sessões. Ao final da fase de treino, os participantes foram 
expostos a uma situação problema um que envolve os quatro repertórios treinados, e depois a 
uma situação nova. Resultados: Os resultados da pesquisa mostraram que o Grupo 
Experimental, em termos gerais, tendeu, embora assistematicamente, a resolver o problema 
em menor tempo que o Grupo Controle. Entretanto o nível de significância não foi satisfatório. 
Tais dados trazem a discussão sobre o controle das variáveis. Quanto a generalização do 
recombinar, os dados mostraram que com exceção de um participante de cada grupo, todos os 
outros resolveram o problema. Entretanto o fato de só existir essa forma de resolver, ou seja, 
recombinando os repertórios, pode ter alterado a probabilidade da resolução sendo necessário 
talvez ter exposto os participantes a algum outro problema que dessa a escolha de resolver 
recombinando os reportórios ou de alguma outra forma. Conclusão: Para futuros 
experimentos, um cuidado maior quanto à escolha dos repertórios que serão treinados e 
utilizados para a recombinação e resolução do problema, pois como foi destacado o repertório 
1 (gel de velocidade) e o repertório três (plataforma de salto) são funcionalmente semelhantes 
e podem ter influenciado na não significância da diferença entre os tempos médios de 
resolução do problema dos dois grupos. Além disso, um maior rigor metodológico quanto ao 
uso do portal como instrumento. 
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EFEITO DE ESQUEMA DE TEMPO NA VARIABILIDADE COMPORTAMENTAL 
DIOGO DE PAULA SOUSA, LORISMARIO ERNESTO SIMONASSI, WIVINNY FERREIRA 

LIMA, LEONARDO MURILO LEÃO, VINÍCIUS RAMOS DE OLIVEIRA FERREIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: De acordo com Calvillo-Gámez (2011), jogos de computador motivam 
participantes em um cenário experimental controlado. Simonassi (1998) aponta que a 
identificação de variáveis que fazem com que regras sejam ou não eficazes seria, certamente, 
de grande utilidade para a compreensão do comportamento humano. Paracampo & 
Albuquerque (2005) concluíram que o comportamento de seguir regras que produz 
consequências aversivas tem maior chance de apresentar variabilidade. Objetivo: O presente 
estudo teve como objetivo averiguar se, uma possível variável aversiva para o sujeito, a 
visibilidade de um timer, apresentava algum efeito sobre o comportamento de seguir regras, 
fazendo uso de jogos virtuais para a coleta de dados. Método: Participaram vinte estudantes 
da PUC - GO com idades de 18 a 40 anos de ambos os sexos. As coletas de dados foram 
feitas nas cabines do NPLAEC. Em tais cabines há uma cadeira e uma mesa sobre a qual 
estará um notebook Dell com o jogo RPG Maker instalado. O jogo começa ensinando o 
participante a andar e abrir portas antes de começar uma tarefa de labirinto. Este consiste em 3 
cenários nos quais há uma porta na direita e na esquerda, o jogador fica em loop nesses 
cenários até o fim do timer, que é escolhido como visível ou não visível. Toda vez é exibida, 
uma regra que consiste em uma seta e um texto ¿vire a direita ¿¿ ou ¿¿ vire a esquerda¿, com 
50% de probabilidade de ser apresentada uma ou outra instrução. Resultados: No grupo timer 
não visível, três participantes apresentaram respostas discrepantes das regras apresentadas, 
enquanto no grupo timer visível, oito apresentaram respostas discrepantes. No grupo timer 
visível, os participantes 1 e 3 apresentaram um número de respostas correspondentes e 
discrepantes semelhantes, já no grupo timer não visível, apenas o participante 18 apresentou 
tal semelhança. Apesar disso, o cálculo de nível de significância estatística mostra que as 
diferenças observadas entre um grupo e outro pode advir do acaso ou outras variáveis não 
identificadas no presente estudo. Conclusão: Apesar de ser possível observar uma diferença 
entre o responder frente a regra entre o grupo controle e experimental, de acordo com o cálculo 
do nível de significância estatístico tal distinção pode advir do acaso ou de variáveis ocultas 
presentes no experimento. Pesquisas futuras intra sujeito serão realizadas para melhor verificar 
um possível efeito da visibilidade do timer sobre o comportamento de seguir regras. 
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EFEITOS DO REFORÇO NATURAL E ARBITRÁRIO EM SITUAÇÃO DE ESCOLHA 
LUISA FERNANDES DE SOUSA, CRISTIANO COELHO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: As consequências do comportamento são um critério para avaliar as habilidades 
sociais. De acordo com Kohlenberg e Tsai (2001), distinguir reforços naturais e arbitrários é 
fundamental para o processo terapêutico e propõem que a diferenciação se baseia na 
probabilidade de uma consequência acontecer no ambiente natural. Ainda conforme eles, os 
reforços naturais seriam mais efetivos na promoção da mudança. Objetivo: Investigar 
experimentalmente os efeitos de consequências naturais e arbitrárias em situações de escolha, 
que envolvem habilidades sociais. Método: Participaram 10 pessoas, com idades variando de 
18 a 40 anos, sendo cinco do gênero feminino e cinco do gênero masculino. Os dados foram 
coletados nas cabines experimentais do LAEC da PUC Goiás. Inicialmente, na tela do 
computador foram apresentadas instruções sobre a tarefa dos participantes e em seguida, 
foram apresentados os onze itens do F1 em trinta pares de escolha, dispostos lado a lado em 
retângulos coloridos. Os retângulos rosas estavam programados para consequências naturais 
e os azuis para consequências arbitrárias. Resultados: Quatro participantes diminuíram, três 
mantiveram e três aumentaram a proporção de escolhas a itens programados para 
consequências naturais. Os dados ficaram abaixo dos valores relativos da média populacional 
dos itens do IHS. Sugere-se que as diferenças entre os efeitos da exposição indiquem 
preferências por reforços naturais ou arbitrários estabelecidos na história individual, os quais 
passaram a controlar a escolha ao longo das tentativas, os quais deverão ser investigados em 
pesquisas posteriores. Conclusão: A preferência por itens que davam acesso a consequência 
natural em relação à arbitrária não tiveram uma diferença significativa. Para futuros 
experimentos sugere-se estabelecer um tempo fixo para apresentação dos itens na tela 
escolha, e também, nas telas que são apresentadas as consequências. Devido a falta de 
consenso teórico sobre as definições de consequência reforçadora natural e arbitrária, é 
fundamental que ocorra uma melhor operacionalização dos termos. 
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EFETIVIDADE DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 
E A APLICABILIDADE DAS SÚMULAS VINCULANTES NO BRASIL 

TREICYANE FIALHO DE CASTRO, FERNANDA DE PAULA FERREIRA MOI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Este trabalho é de suma importância para a sociedade como um todo, uma vez 
que expõe o instituto da súmula vinculante no ordenamento jurídico brasileiro e demonstra a 
pertinência da efetividade do princípio da igualdade no Brasil. Assim, por ser um dos 
fundamentos trazidos na Carta Magna de 1988, o principio da igualdade é a base do Estado 
Democrático de Direito, visto que todos são iguais perante a lei. Outrossim, a Súmula 
Vinculante trouxe inúmeras benefícios após a reforma do judiciário. Objetivo: Esse presente 
trabalho científico tem como escopo analisar a contribuição das súmulas vinculantes no Brasil e 
ponderar a evolução histórica do princípio da igualdade como sustentáculo do Estado 
Democrático de Direito. Examinar na legislação brasileira a importância da súmula 
vinculante. Método: O método aplicado nesse presente trabalho fora o indutivo, tendo como o 
escopo o levantamento bibliográfico com a utilização de diversas doutrinas para fundamentar e 
aprofundar o tema. Sendo assim, foram observados os mecanismos de interpretação e 
aplicação das súmulas vinculantes concomitantemente com o princípio da 
igualdade. Resultados: Ao analisar o tema, observa-se que o princípio da igualdade é 
fundamental no Estado Democrático de Direito, uma vez que contribui para uma sociedade 
livre e mais justa. A efetivação desse principio, trouxe mais isonomias para as demandas 
propostas no Judiciário e assim mais oportunidade de acesso para resolução de conflitos de 
interesses. Da mesma forma, com o advento da Emenda Constitucional 45/2004, a criação das 
Súmulas Vinculantes trouxe mais harmonização dos entendimentos judiciais, contribuindo com 
a celeridade processual. Por conseguinte, esse instituto evitou o congestionamento dos 
tribunais, trazendo mais segurança jurídica. Conclusão: É cristalino a relevância desse tema 
para a sociedade em geral, já que contribui para o entendimento dos mecanismos jurídicos 
aplicados no ordenamento jurídico brasileiro. Após a implementação da Súmula Vinculante, 
foram mais de 56 assuntos pacificados pelo Supremo Tribunal Federal. Desta forma, observa-
se que houve uma significativa diminuição de demandas perante ao Poder Judiciário de 
assuntos que já foram analisados pelo Guardião da Constituição. 
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ELABORAÇÃO DE UM REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ANTROPOMETRIA COM ATLETAS 
DE CROSSFIT 

BEATRIZ DUARTE OLIVEIRA, ALLYS VILELA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A prática de exercícios físicos interfere na composição corporal por possibilitar o 
ganho de musculatura e redução de gordura. Uma adequada composição corporal é 
imprescindível nos atletas, altas quantidades de gordura corporal pode prejudicar o 
desempenho no esporte. A antropometria é um dos meios utilizados para a avaliação corporal, 
devido ao seu baixo custo, maior facilidade de utilização e por não ser um método 
invasivo. Objetivo: Elaborar um atlas fotográfico com a descrição do ponto anatômico de 
aferição de medidas antropométricas utilizadas para avaliação da composição corporal de 
atletas. Método: Inicialmente, foi feita uma capacitação do avaliador para tomada adequada e 
padronizada das medidas por quatro semanas. Após o período, as imagens foram feitas por 
uma equipe de fotógrafos em um estúdio profissional. Nessa fase, dois voluntários de gêneros 
diferentes receberam marcações dos pontos de aferição das dobras cutâneas e das 
circunferências e, em seguida, a pesquisadora manteve posição de tomada das medidas para 
que as imagens fossem coletadas. A marcação dos pontos anatômicos para aferição das 
medidas foi realizada com fita métrica antropométrica da marca Sanny, com precisão de 1 mm. 
Um modelo científico de adipômetro da marca Lange, com precisão de 1 mm, foi utilizado para 
mensurar a espessura das dobras cutâneas. Resultados: Foram feitas as fotografias dos 
modelos corporais, em que foram feitas marcações para pegada adequada da dobra e aferição 
de circunferência para a melhor demonstração e descrição possível na foto. Demonstrando as 
diferenças na realização da avaliação da composição corporal de homens e mulheres, a nitidez 
das imagens permite maior precisão ao localizar os pontos anatômicos na aferição dessas 
medidas. O atlas dispõe de uma legenda juntamente com cada uma das fotos, para melhor 
descrição e entendimento da medida antropométrica. Conclusão: O atlas fotográfico foi 
elaborado com êxito, sendo um instrumento que pode facilitar a compreensão do local de 
tomada das medidas corporais, favorecendo o aprendizado de estudantes de nutrição e a 
prática dos profissionais nutricionistas, que buscam um padrão de avaliação da composição 
corporal fidedigno para atletas. 

Palavras-chave: Composição corporal, Antropometria, Crossfit 
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ENSINO NO SERVIÇO EM SAÚDE E A FORMAÇÃO MÉDICA: UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA DA LITERATURA 

ANA VITORIA ROCHA ELIAS DIB, CENISE CRISTINA ZAGO CASSIANO, IRACEMA 
GONZAGA MOURA DE CARVALHO, LUÍSA OLIVEIRA LEMOS  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Desde 1978, têm-se a recomendação pela OMS da valorização da atenção 
primária. Em 2001, foram implantadas as novas Diretrizes Curriculares nos cursos de medicina 
e que propunham a inserção do acadêmico nos cenários de prática. Neste contexto, surge o 
papel do preceptor, profissional que atua na rede de assistência e apresenta a função de 
colocar o aluno em contato com a prática. Nota-se que desafios existem na atividade de 
preceptoria e , por isso, requerem atenção. Objetivo: O objetivo do trabalho foi levantar os 
principais dados da literatura sobre a atividade preceptora, bem como relacioná-los com a 
resposta dos preceptores entrevistados. Método: Foram pesquisados artigos nas bases de 
dados Scielo e LILACS e posteriormente fichados. Aplicou-se então questionário semi-
estruturado aos preceptores que se encontravam na Unidade Básica de Saúde no momento da 
pesquisa para, por fim, analisar e comparar aos achados da literatura. Resultados: Em relação 
à integração ensino e serviço, os participantes da pesquisa ressaltaram que há parceria entre a 
Instituição de ensino e o serviço, na medida em que há colaboração na atividades por parte 
dos acadêmicos, bem como o fornecimento de insumos. Houve ainda um participante que 
negou qualquer tipo de parceria e outro que acredita que esta possa ser melhorada. Sobre a 
influência do aluno na atividade profissional, 8 dos entrevistados acreditam que o acadêmico 
melhora o processo de trabalho por estimular a busca por atualizações. Por fim, a visão do 
preceptor sobre o contato do acadêmico com o cenário é positiva, uma vez que 11 dos 14 
entrevistados acreditam que a vivência do dia a dia contribui com o processo de 
aprendizagem. Conclusão: A partir das mudanças propostas pelas novas Diretrizes 
Curriculares, o estudante de medicina passou a a integrar o cenário de prática. O papel do 
preceptor surgiu e com isso algumas transformações ocorreram. Observou-se na pesquisa que 
o contato com o cotidiano do SUS proporciona maior compreensão da realidade de saúde no 
país. 

Palavras-chave: Ensino, Serviço de saúde, Preceptoria 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 971 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

EPIDEMIOLOGIA DA MORTE SÚBITA CARDÍACA POR DOENÇA DE CHAGAS NO 
MUNICÍPIO DE GOIÂNIA (2016-2017) 

EDUARDO AUGUSTO BORGES PRIMO, ANTONIO DA SILVA MENEZES JUNIOR, 
BÁRBARA ALVES CAMPOS FERREIRA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A Doença de Chagas (DC) é causada pelo protozoário Trypanossoma cruzi e 
apresenta como principal fator de mortalidade a Morte Súbita Cardíaca (MSC). A DC atinge 2 
milhões de pessoas no Brasil e representa um custo em países não endêmicos de US 8 
bilhões por ano. Existe uma clara relação entre MSC e DC. Entretanto os dados nacionais são 
deficitários e incompletos. Nesse sentido é de grande valia um estudo que estabeleça o perfil 
epidemiológico das MSC por DC. Objetivo: Traçar o perfil epidemiológico das vítimas de morte 
súbita cardíaca por Doença de Chagas no período de 2016 a 2017 (24 
meses). Método: Estudo observacional descritivo transversal. A amostra foi de 74 laudos de 
autopsias realizados pelo Serviço de Verificação de Óbitos de Goiânia. Os critérios de exclusão 
foram óbitos de menores de 10 anos, óbitos não compatíveis com MSC (doenças infecciosas, 
neoplasias, TEP, dissecção aórtica, AVE, etc.) e óbitos por MSC de origem cardíaca que não 
possuem como fator etiológico a Doença de Chagas. Dados coletados: características 
demográficas, fatores de risco, período do dia e local. Também foi averiguado se houve a 
realização de manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP). As variáveis categóricas 
serão comparadas por meio do teste Qui-Quadrado e por meio do Z-test. Os softwares 
utilizados serão epi info versão 7.0. Resultados: A MSC por DC ocorre em maior número em 
homens entre 70 a 79 anos. A maior parte das vítimas era de Goiás (58,11%), seguido de 
Minas Gerais (27,03%) e Bahia (9,46%). Os óbitos ocorreram preferencialmente no período da 
manhã e em ambiente domiciliar, sendo que apenas em 35,14% foi realizada RCP e a maior 
parte delas em ambiente de emergência (62,50%). 50% eram hipertensos, 20,27% eram 
dislipidêmicos e 13,51% eram diabéticos, o que configura uma sobreposição dos fatores de 
risco para MSC. As arritmias são consideradas o principal fator de risco da MSC na DC. No 
estudo foi evidenciado uma frequência de 66,22% de vítimas com arritmia, das quais apenas 
45% usavam marcapasso. Conclusão: O histórico e prevalência da DC no Brasil mostram que 
a MSC em pacientes chagásicos é fundamental para o planejamento em saúde. Algumas áreas 
de GO apresentam maior número de procedência de vítimas, necessitando-se de políticas para 
a prevenção da infecção pelo T. cruzi e de suas complicações. Dados correlacionando 
diretamente os fatores de risco nessa população e a MSC são necessários, embora o 
conhecimento do perfil epidemiológico dessa população seja parte fundamental do processo. 

Palavras-chave: Morte Súbita Cardíaca, Doença de Chagas, Epidemiologia 
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ERROS NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS 
HENGLIKA FRANCISCA DA SILVA, ADENICIA CUSTODIA SILVA E SOUZA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Erro de medicação, é qualquer evento evitável que pode causar ou induzir ao uso 
inapropriado de medicamentos ou causar prejuízos ao paciente enquanto o medicamento está 
sob o controle do profissional de saúde. Em média, cada paciente hospitalizado é vítima de, 
pelo menos, um erro de medicação por dia. Estudo realizado nos Estados Unidos revelou 
registro anual, nas instituições analisadas, de 400.000 ocorrências que causam danos evitáveis 
relacionados a medicamentos. Objetivo: Caracterizar os erros na administração de 
medicamentos injetáveis em unidade de pronto de atendimento. Método: Trata-se de um 
estudo descritivo e exploratório realizado na sala de injeção de uma Unidade de Pronto 
Atendimento do município de Aparecida de Goiânia. A coleta de dados foi realizada por meio 
de observação direta não participante e os dados registrados em um Checklist, elaborado de 
acordo com o protocolo de segurança no uso e administração de medicamentos. A observação 
da administração de cada dose ocorreu em diferentes turnos de trabalho e diferentes equipes 
selecionadas de forma aleatória no período de 30 dias. Os dados foram inseridos em uma 
planilha do Excel e depois da conferência do banco de dados foram dispostos em tabelas e 
analisados por meio de frequência e percentagem. Resultados: Foram observados 25 
profissionais de enfermagem durante a administração de 814 doses de medicamentos 
injetáveis. Das 814 doses observadas, 646 foram administradas por via endovenosa (79,4%), 
166 via intramuscular (20,4%) e 2 subcutânea (0,2%). A maioria dos erros estava relacionado a 
ausência de higienização das mãos (100%), omissão do nome do medicamento a ser 
administrado (96,7%), não identificação do paciente (95,2%) e de alergia medicamentosa 
(86,6%). Das doses administradas 4,4% diferiam das prescritas, a velocidade de infusão foi 
incorreta em 2,6%, administradas em uma via diferente da prescrita em 2,0% das doses. A 
antissepsia do sitio de administração não foi realizada em 2,7% das 
administrações. Conclusão: Os erros frequentes na administração de medicamentos estão 
relacionados a dose, velocidade de infusão, via e proteção antimicrobiana. A não identificação 
do paciente e de alergia medicamentosa, são fatores que interferem no processo de 
administração de medicamentos, contribuindo para ocorrência do erro. Os dados evidenciam a 
necessidade da implementação de protocolos baseados em evidencias cientificas, que 
orientem os profissionais de Enfermagem, para uma pratica segura no processo de medicação. 

Palavras-chave: Segurança do Paciente, Erros de Medicação, Serviços de Emergência 
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ERROS NA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM UMA UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO 

RAFAEL ALVES DE SOUZA, MILCA SEVERINO PEREIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Uma prescrição pode ser afetada por seleção inadequada de medicamento, 
ilegibilidade e instruções que possam induzir ao erro (PERDIGÃO et al, 2014). No Brasil foi 
instituído um protocolo contendo recomendações para uma prescrição segura como uma das 
medidas para garantir a segurança do paciente (MS, 2013). Questiona-se: quais os erros 
contidos em prescrições de uma unidade de pronto atendimento? O estudo contribuirá para o 
diagnóstico situacional dos erros e subsídios para a sua compreensão. Objetivo: Identificar e 
caracterizar os erros nas prescrições de medicamentos em uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA). Método: Trata-se de um estudo descritivo realizado em uma UPA. A 
população do estudo constituiu-se de uma amostragem aleatória simples de prescrições 
contidas em prontuários digitalizados ou manuscritos e receituários das salas de internação e 
para aplicação de injeção da unidade, levando-se em consideração as prescrições emitidas em 
24 horas de atendimento/dia, colhidas no período de 30 dias corridos. Foi utilizado um checklist 
para registro de dados, elaborado de acordo com a Portaria nº 2.095 (MS, 2013). Os dados 
foram inseridos em uma planilha do Excel, sendo dispostos em tabelas e analisados mediante 
o uso de estatística descritiva. A pesquisa foi realizada obedecendo todos os aspectos éticos 
normativos. Resultados: Foram analisados 791 medicamentos prescritos, e destes, verificou-
se um total de 7662 erros. Evidenciou-se que todos os medicamentos contêm algum erro em 
sua prescrição, sendo uma média de 9,7 erros por medicamento prescrito. As falhas mais 
comuns foram as relacionadas a redação da prescrição, sendo 3969 (51,8%) erros. Neri et al 
(2011) e Lisby et al (2005) trazem em seus estudos que as falhas de redação representam 
mais de 75% dos erros e dentre as mais comuns está a via de administração abreviada. Em 
nosso estudo, 98,3% das vias prescritas foram abreviadas. E conforme ISMP (2015), essas 
abreviações podem ocasionar eventos adversos, principalmente nas prescrições de duas vias 
¿ realidade encontrada na sala de injeção da UPA em estudo. Conclusão: A quantidade de 
9,7 erros encontrados por medicamento prescrito e a maior proporção daqueles relacionados à 
redação da prescrição, sugere uma padronização nos receituários ou implantação de um 
sistema com prescrições pré-digitadas, que apresente campos para registro de informações 
necessárias para uma prescrição segura. Acreditamos que o estudo contribue para aumentar a 
conscientização dos profissionais de saúde sobre o uso seguro de medicamentos e da 
importância da prescrição adequada. 

Palavras-chave: Prescrições de medicamentos, Erros de medicação, Segurança do paciente 
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ERROS NO PREPARO DE MEDICAMENTOS 
IZABELLA CARVALHO DE ALMEIDA, ADENICIA CUSTODIA SILVA E SOUZA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O sistema de medicação é complexo e interdependente, envolvendo inúmeras 
ações, o que pode ocasionar erros. Os erros envolvendo o preparo da medicação estão entre 
as falhas mais frequentes na prestação de cuidados, e podem ser evitados. Este estudo se 
justifica pela ausência de pesquisas que abordam os erros em unidade de pronto atendimento, 
bem como para expandir o conhecimento acerca da segurança do paciente, e estimular a 
pratica segura, com redução dos erros de medicação. Objetivo: Caracterizar os erros no 
preparo de medicamentos em uma unidade de pronto atendimento da Atenção Básica em 
Saúde Método: Estudo descritivo exploratório realizado em uma unidade de pronto 
atendimento localizada no estado de Goiás, com foco nas doses de medicamentos preparadas. 
A coleta de dados foi realizada por meio de observação direta não participante durante o 
preparo de medicamento. Os dados foram registrados em um Checklist e os dados inseridos 
em uma planilha do Excel e dispostos em tabelas e analisados por meio de frequência e 
percentagem. O estudo foi aprovado em Comitê de ética. Resultados: Foram observados 25 
profissionais de enfermagem, no preparo de 818 doses de medicamentos. Identificou-se que 
100% dos profissionais não realizaram desinfecção da ampola, 99,5% não higienizavam as 
mãos antes do preparo de medicamentos. 99,0% não realizam a desinfecção da bancada e 6,2 
não utilizam EPI ao preparar os medicamentos. Houve associação de medicamentos em 483 
doses (59,1%) caracterizada pela aspiração de um ou mais medicamentos na mesma seringa. 
Durante o preparo, 11,2% dos medicamentos que exigiam diluição não foram diluídos. Cerca 
de 89,2% das doses não foram inspecionadas visualmente e 74,7 não foram rotuladas ou 
identificadas. O profissional foi interrompido durante o preparo em 54,5% das doses por 
conversa entre colegas. Conclusão: Os principais erros identificados no preparo de 
medicamentos estão relacionados à proteção antimicrobiana, a ação terapêutica dos 
medicamentos e à identificação destes. Os resultados mostram a necessidade de adoção de 
práticas seguras baseada em evidências clínicas e o estabelecimento de protocolos, que 
orientem o profissional para uma prática mais segura nessa etapa fundamental para a 
administração de medicamentos. 

Palavras-chave: Sistema de Medicação, Erros de Medicação, Segurança do Paciente. 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 975 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

ESGOTAMENTO PROFISSIONAL E OS ASPECTOS DE GÊNERO 
LARISSA DE ASSUNÇÃO PAVANE, IVONE FELIX DE SOUSA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O reconhecimento no trabalho e as questões vinculadas aos aspectos do gênero 
(masculino e feminino) são fatores que podem interferir na qualidade de vida do trabalhador, 
levando-o ao desenvolvimento da síndrome de burnout (esgotamento profissional). Neste 
sentido é necessário que se compreendam as relações que impactam na saúde do trabalhador, 
assim como, no desenvolvimento do esgotamento profissional (exaustão emocional, cinismo, 
ineficácia) e falta de reconhecimento no trabalho. Objetivo: Analisar se existe diferença 
estatística significativa em relação ao burnout, gênero e reconhecimento dos trabalhadores de 
hospitais públicos em Goiás. Avaliar a correlação entre o esgotamento profissional e o 
reconhecimento. Realizar uma revisão integrativa da literatura. Método: A revisão Integrativa 
da Literatura foi realizada nas bases de dados Scielo e Períodicos CAPES, utilizando os 
descritores: burnout, sexo, trabalhadores da área da saúde e gênero. Artigos em Português, 
publicados entre 2009 a 2017. Trata-se também de um estudo empírico, quase experimental, 
de corte transversal, de natureza quantitativa. Participaram 401 trabalhadores da área 
hospitalar pública no estado de Goiás. Como instrumentos, utilizou-se de uma pergunta sobre 
sexo, assim como, as escalas Maslach Burnout Inventory-General, Survey e The áreas of 
worklife survey. Foram realizadas análise descritiva, Teste t e correlação. Resultados: De 
acordo com a análise comparativa entre os sexos, observou-se que não houve diferença 
estatística significativa em relação ao esgotamento profissional (exaustão emocional, cinismo e 
ineficácia) e ao reconhecimento. Observou-se que a falta de reconhecimento do profissional 
pode influenciar na existência de exaustão emocional, ineficácia do trabalhador e 
cinismo. Conclusão: Conclui-se que homens e mulheres apresentaram resultados 
semelhantes em relação ao esgotamento profissional e ao reconhecimento. Observou-se que o 
reconhecimento no trabalho influencia no esgotamento profissional. 

Palavras-chave: Burnout, Reconhecimento, Gênero 
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ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA – CARACTERIZAÇÃO DO SPRAWL URBANO ENTRE 
GOIÂNIA E SENADOR CANEDO 

MATHEUS ANDRÉ GOMES MOTA, SANDRA CATHARINNE P RESENDE  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A pesquisa visa cartografar a morfologia e configuração urbana dos condomínios 
horizontais de alto padrão na região sudeste de Goiânia, conurbada com Senador Canedo, 
resultando em novas dinâmicas urbanas que caracterizam a condição urbana contemporânea 
em Goiânia. Para tanto, são discutidos conceitos acerca dessa configuração espacial e seu 
rebatimento na produção do espaço urbano da Região Sudeste da cidade. Objetivo: Analisar e 
diagnosticar os elementos que demarcam a estrutura urbana a partir dos condomínios 
fechados da região sudeste, bem como sua fragmentação, metropolização, adensamento, 
novas centralidades e as influências no crescimento urbano, caracterizando o sprawl urbano 
em Goiânia. Método: Por meio da análise e leitura dos autores norteadores da pesquisa, bem 
como o levantamento de dados cartográficos da região, a cartografia foi desenvolvida, como 
sistematização de dados. O estudo perpassa pela análise morfológica e dos processos de 
transformação da cidade, permitindo uma reflexão acerca das mudanças do urbanismo e das 
interferências legislativas, econômicas e socioculturais como elementos de reestruturação 
urbana. Resultados: A região sudeste entre Goiânia e Senador Canedo tem sofrido diversas 
transformações nos últimos anos com a implantação constante de novos condomínios 
horizontais de luxo aliado a dinâmica de metropolização. Os lançamentos desses 
empreendimentos tem ultrapassado os limites do município, influenciando o surgimento de 
novos eixos de crescimento, como a GO-403, GO-019 e a Nova BR-153 que conectará essas 
regiões, dissolvendo os limites municipais, caracterizando uma cidade pautada espraiamento 
urbano a qualquer custo, implementando um novo estilo de main street em meio a uma 
formação urbana que se ilha do núcleo da cidade, fortalecendo cada vez mais uma 
especulação imobiliária predatória. Conclusão: Por meio da cartografia da região, de 
levantamentos, análises e discussões constatou-se as peculiaridades da região sudeste em 
conurbação com Senador Canedo, com tecido urbano ainda em formação, mas que impacta a 
metrópole e suas relações, gerando dinâmicas que promovem o interesse do mercado 
imobiliário, promovendo um espraiamento urbano associado à uma forte especulação 
imobiliária, com a criação de novos eixos viários e pressão sobre os vazios urbanos dessa 
região. 
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ESPIRITUALIDADE E RELIGIOSIDADE SOB O OLHAR DA PSICOLOGIA: UMA ANÁLISE 
LITERÁRIA 

ROSIRENE TIRADENTES SIQUEIRA, CAROLINA TELES LEMOS  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A Organização Mundial da Saúde inclui o âmbito espiritual no conceito 
multidisciplinar de saúde. No Brasil, é uma perspectiva abordada na Política Nacional de 
humanização que visa o estado de completo bem-estar físico, mental e social. A 
"espiritualidade e religiosidade" constitui fator relevante na concepção de saúde integrativa e, a 
pesquisa, verificou as ênfases relacionadas que se destacam em diferentes contextos 
profissionais. Objetivo: Levantar por meio de literatura as ênfases relacionadas ao tema 
"Espiritualidade e Religiosidade" que caracterizam a concepção de saúde 
integrativa. Método: Foi feito análise literária voltada para a identificação da saúde integrativa a 
partir do tema proposto e utilizadas bases de buscas em revistas e periódicos. Foram 
selecionados 13 artigos completos redigidos em língua portuguesa e publicados entre 2012 a 
2016. Resultados: Os temas encontrados foram: Espiritualidade no contexto da Gestão 
Organizacional; Promoção de uma melhor qualidade de vida através da espiritualidade e 
religiosidade para os doentes, seus familiares e cuidadores; Necessidade de formação 
acadêmica; Espiritualidade e religiosidade nas Políticas Públicas e o Psicólogo na sua prática 
como facilitador do processo em saúde integrativa. Conclusão: Na pesquisa foi possível 
identificar a importância de reconhecer a "espiritualidade e religiosidade" como recursos 
relevantes da cultura, pois favorecem a influencia positiva na saúde. Estes recursos envolvem 
condições de bem estar físico, mental, psicológico, emocional, e algo que dá sentido a vida e 
ainda explicação quando as pessoas não tem mais esperança. 
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ESTAGIÁRIOS NA CLINICA ESCOLA: A TENSÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA 
SAMARA LISIA DE PAULA PEREIRA, LUC MARCEL ADHEMAR VANDENBERGHE  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: As faculdades de graduação em Psicologia são obrigadas por lei a garantir ao 
estudante um espaço para a prática supervisionada de atividades profissionalizantes, isto é, o 
estágio. O contato com a prática clínica surge como um momento de enfrentamento com a 
complexa realidade e um momento de conflito com as expectativas pessoais e profissionais do 
estagiário. Objetivo: Conhecer a vivencia do CEPSI da perspectiva dos estagiários na tentativa 
de fazer uma ponte entre teoria e prática. Método: A pesquisa foi guiada pelos preceitos da 
Grounded Theory Analysis, que consiste em uma metodologia qualitativa criada por Glaser e 
Strauss. A amostra foi composta por 9 estagiários do curso de psicologia da PUC-GO. 
Realizou-se entrevistas, que foram gravadas, com um roteiro semiestruturado de 
perguntas. Resultados: A partir da coleta e análise dos dados, foi construído um modelo que 
engloba a vivencia dos estagiários. Mostrando que em todo esse cenário do estágio nota-se 
uma principal característica nos entrevistados: o enfrentamento que é definido como uma 
resposta ao estresse, comportamental ou cognitiva, que tem como finalidade reduzir suas 
consequências aversivas. Pois, diante das dificuldades os estagiários não desistem, quando as 
condições físicas, sonoras e térmicas são insuportáveis, dão um jeito. Quando o supervisor não 
providencia o aprendizado vão atrás de outro professor, ou buscam informação pertinente de 
outros meios. Quando o modelo teórico não da conta da realidade pratica, o aluno ajuda a 
teoria. Conclusão: Através das entrevistas emergiu a visão de estagiários que enfrentam as 
dificuldades que aparecem e superam uma a uma. As fontes de sofrimento, no período de 
estágio, tentam transformar em instigações para seu crescimento. Nesse contexto, pensam o 
papel do psicólogo, sua responsabilidade, a administração do vínculo, e a construção de uma 
perspectiva crítica. É marcante que desse processo turbulento, os estagiários findam com sua 
escolha profissional confirmada e segura. 
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ESTEGANOGRAFIA EM ÁUDIO UTILIZANDO A TÉCNICA LSB 
JORGE VIEIRA ALVES, JOSE LUIZ DE FREITAS JUNIOR  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A segurança digital está sendo mais estudada e desenvolvida devido ao crescente 
número de fraudes e ataques virtuais que vem ocorrendo contra os usuários. A Esteganografia 
ajuda na prevenção dos ataques virtuais, pois grande parte destes ocorrem através de arquivos 
digitais, como os áudios, que escondem informações maliciosas na qual os usuários comuns 
não identificam. Objetivo: Entender o funcionamento da técnica de esteganografia LSB (Least 
Significant Bits) conjuntamente com os arquivos de áudios digitais e implementar uma 
aplicação utilizando a técnica na linguagem JAVA. Método: Foi utilizado o método de pesquisa 
exploratória com a finalidade de analisar e implementar a técnica esteganografia LSB em áudio 
digital através de um estudo da criptografia e esteganografia, partindo de uma revisão 
bibliográfica composta de artigos científicos de universidades nacionais e internacionais e de 
livros da área de segurança da informação. Entretanto, é importante salientar que essa revisão 
cresceu com o desenvolvimento do trabalho. Como objeto empírico, foi selecionada a técnica 
de esteganografia LSB e a linguagem JAVA para sua implementação. Partindo dos conceitos 
levantados através da pesquisa documental, teve-se a base para fazer a implementação da 
técnica citada. O estudo teve caráter essencialmente qualitativo. Resultados: A revisão 
bibliográfica forneceu a base de conhecimento teórico e prático para a implementação da 
técnica esteganográfica LSB. Foi feito um estudo sobre os formatos de áudio e como estes 
funcionam, tornado possível constatar, após a implementação da técnica LSB, que somente 
alguns tipos de formatos de áudio são adequados para suportarem tal técnica. Isso ocorre 
devido as compressões que são feitas nesses arquivos para reduzir seu tamanho, o que 
ocasiona a perda de dados onde são inseridas as mensagens. O formato WAV foi o que 
obtivemos sucesso na aplicação da técnica LSB. Podemos concluir que a técnica de 
esteganografia LSB é eficiente quando aplicada em arquivos de áudio que não passam por 
compressão. Conclusão: A técnica de esteganografia LSB é eficaz para a inserção de 
informações ocultas em áudios digitais. Porém tem que ser observado o tipo do arquivo de 
áudio digital que será realizado a esteganografia, pois pode influenciar no resultado da técnica. 
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ESTILO PARENTAL E AS HABILIDADES SOCIAIS DOS FILHOS 
ANA LÍDIA LEAL COSTA, CRISTIANO COELHO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O Inventário de Habilidades Sociais (IHS-Del Prette) é um instrumento cujo 
objetivo é avaliar o repertório de habilidades sociais. O Inventário de Estilos Parentais (IEP-
Gomide), é um instrumento que visa avaliar as estratégias e técnicas que pais utilizam para 
educar os filhos. Partindo-se da premissa de que as estratégias educativas envolveriam 
determinadas habilidades sociais, pode-se perguntar se existe correlação entre os níveis de 
habilidades sociais e os estilos parentais. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi avaliar 
possíveis correlações entre as respostas ao Inventário de Habilidades Sociais e o Inventário de 
Estilos Parentais, verificando relação entre estilos parentais e habilidades sociais em 
pais. Método: Participaram do estudo 10 pais do sexos masculino, com filhos de idade entre 5 
e 8 anos, foram entregues os dois Inventários aos pais para responderem. Os inventários 
foram aplicados a todos os 10 pais. Metade dos participantes foram submetidos primeiro ao 
IEP e depois ao IHS; metade na ordem inversa. As aplicações foram ocorridas de forma 
individual e realizadas nas residências dos participantes. Resultados: O resultado mostra que 
houve uma correlação positiva entre a maioria dos pais participantes em alguns fatores e 
algumas das habilidades de interação entre pais-filhos, avaliadas neste estudo, mostraram que 
há algumas diferenças estatisticamente significativas entre pais. As correlações entre os 
fatores dos dois inventários foram de modo geral, mais expressivos os indicadores de 
comunicação e participação dos pais em relação aos filhos e a sua criação e melhor o 
repertório de habilidades sociais dos mesmos. Conclusão: Este estudo aponta aspectos da 
literatura que ressaltam à importância da comunicação pais-filhos e da participação deles na 
vida da criança, levando em conta fatores de habilidades sociais que contribuem para um 
desenvolvimento sócio emocional saudável na infância, e também algumas diferenças em 
relação às características desse envolvimento com os filhos e quanto a sua influência sobre o 
repertório social deles. 
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ESTRESSE E USO DE ANSIOLÍTICOS, ANTIDEPRESSIVOS E NEUROESTIMULANTES 
ENTRE VESTIBULANDOS DE MEDICINA DE CURSOS PREPARATÓRIOS DE GOIÂNIA 

RAYMARA RIBEIRO PINTO, IRACEMA GONZAGA MOURA DE CARVALHO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: No período de preparação para o vestibular os jovens passam por pressões 
constantes. Ter que escolher a profissão que irá exercer pelo resto da vida, com pouca 
maturidade e nenhuma experiência também traz muitos conflitos internos. Para enfrentar essa 
fase, o curso pré-vestibular tem sido bastante procurado. Paradoxalmente, os cursinhos 
propõem rotinas que aumentam os níveis de estresse podendo ocasionar distúrbios 
psiquiátricos que podem ou não necessitar de tratamento farmacológico. Objetivo: Construir 
uma revisão integrativa da literatura a respeito do uso de antidepressivos, ansiolíticos e 
neuroestimulantes, bem como sua relação com o estresse vivenciado por vestibulandos de 
medicina. Método: O presente estudo trata de uma revisão integrativa da literatura sobre o 
estresse e o uso de psicotrópicos entre alunos de cursos pré-vestibulares utilizando a base de 
pesquisa PubMed com os descritores: ¿stress AND depression¿; ¿stress AND students¿; 
¿antidepressant AND students¿; ¿anxiolytics AND students¿ e ¿neurostimulants AND 
students¿, nos últimos 10 anos. Resultados: Foram selecionados 8 artigos para este trabalho. 
O estresse é definido como uma série de alterações neuroendocrinológicas sofridas pelo 
organismo humano e a adolescência está associada a vários agentes estressores. O vestibular 
toma destaque na vida dos jovens por se tratar de um concurso que abre portas no Ensino 
Superior. A pressão sobre os estudantes é intensa, tendo em vista a dificuldade do exame, 
principalmente em instituições públicas, em cursos de medicina. Parte da atual população 
estudantil deseja seguir a carreira médica devido à possibilidade de satisfação pessoal. 
Entretanto, há estudos indicativos de alta prevalência de depressão, suicídio, distúrbios de 
relacionamentos e uso de drogas nesses estudantes. Conclusão: Nota-se que há alta 
prevalência de estresse, ansiedade, depressão, suicídio e uso de drogas entre os 
vestibulandos de medicina, e, além da psicoterapia, o uso de medicamentos 
neuroestimulantes, ansiolíticos e de antidepressivos tomou grandes dimensões na população 
de estudantes de cursos preparatórios para vestibular de medicina. Diante dos achados nota-
se a necessidade de modificar as condições de estudos e também a necessidade da 
implantação de serviços de apoio psicológico aos estudantes. 
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ESTRESSE EM IDOSAS NÃO PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA 
RAQUEL PIMENTEL DE OLIVEIRA, PATRICIA LEITE ALVARES SILVA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O envelhecimento é um processo inerente ao homem, conhecido como 
senescência, que acarreta processos fisiológicos próprios da idade, que devem ser vistos de 
forma integral, devido aos variados sistemas corporais envolvidos, causando alterações físico-
químicas, que associados ao estado de fragmentação social conjuntamente as doenças 
próprias da idade, podem ser responsáveis pelo desenvolvimento de maiores níveis de 
estresse nessa população. Objetivo: Avaliar a presença de estresse em idosas não praticantes 
de atividade física, verificando a fase do estresse e a predominância dos sintomas físicos e/ou 
psicológicos. Método: Estudo transversal, descritivo. A amostra foi composta por 18 idosas da 
cidade de Damolândia. Foi aplicado o questionário sociodemográfico e o Inventário de 
Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL). Resultados: As participantes do estudo foram 
recrutadas obedecendo a categoria ¿ 60 anos, correspondendo ao total de 18 idosas, com 
idade média de 66,61 anos (± 5,18). Das idosas analisadas, 72,2% apresentaram estresse, 
sendo em sua maioria na fase de resistência com 50%, com predominância de sintomas 
psicológicos em 38,9% dos casos. Foi observado também que 38,9% dessas idosas 
apresentavam excesso de peso. Conclusão: Os resultados do presente estudo mostraram a 
relação proporcional do sedentarismo a maiores níveis de estresse percebido por idosas. 
Contamos neste estudo com um número pequeno de participantes, envolvendo poucas 
variáveis analisadas, o que dificulta uma análise com inferência à população geral, necessita-
se, portanto, de mais pesquisas com um número maior de avaliadas, voltadas ao estresse 
nessa população apartada. 
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ESTRESSE FAMILIAR: DIAGNÓSTICO DA SÍNDROME DE DOWN 
ELISSA HELLEN SILVEIRA ALVES, JULIANA SANTOS DE SOUZA HANNUM  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Introdução: O estresse é um sentimento vivenciado por todos e que ocorre em 
diversas situações; sendo este, um fenômeno universal, de extrema emoção, que exerce forte 
influência no comportamento humano. Com a chegada de um filho com Síndrome de Down 
(SD), a família se vê diante de desafios que afetam seus sentimentos e suas subjetividades. 
Deste modo, é importante compreender como o estresse se faz presente e de que maneira ele 
ocorre no contexto familiar após o diagnóstico da SD. Objetivo: Objetivo: Analisar em que 
situações um filho com Síndrome de Down pode gerar momentos de estresse na 
família. Método: Método: Foi feito um preparo anterior a entrevista com as famílias, onde 
estudou-se o roteiro da entrevista, o familiograma e o conhecimento acerca do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Após, iniciou-se o contato com famílias de crianças 
que tinham perfil para o estudo, atendendo o critério de pais de crianças entre dois e dez anos 
com síndrome de Down ou transtorno do Espectro Autista. A entrevista aconteceu com uma 
mãe, em uma sala silenciosa e arejada. Posteriormente deu-se início à análise dos dados, com 
o desenvolvimento um estudo de caso, selecionando falas significativas, correlacionando-as 
com a teoria. Resultados: Resultados: A sobrecarga e o ajustamento psicológico podem ser 
potenciais, de forma a influenciar nas relações e dinâmica da família. A existência de uma 
crença de que a criança é frágil e possui limitações, pode ser revelada a partir da 
superproteção, como forma de compensação materna das carências e capacidades infantis. 
Ou constituindo, uma possibilidade de ocultar sentimentos hostis da mãe. a sobrecarga maior 
dos pais de crianças com Síndrome de Down, com relação as crianças de desenvolvimento 
típico. Podem ter como consequência, o estresse e demais sentimentos vivenciados pelos 
genitores de crianças com deficiência mental. Conclusão: Conclusão: De forma geral, ao 
acompanhar o relato da mãe é possível perceber um estresse não demonstrado efetivamente 
na sua conduta com a criança no dia a dia. Contudo, um estresse velado, sendo apresentado 
conforme descreve sentimentos e sensações em relação a criança. Sendo que, a 
superproteção, gera um nível de ansiedade e estresse que a consome, pois a rotina e os 
cuidados implicam em uma exaustão, principalmente quando a criança tem dificuldade em 
compreender o que lhe é ensinado. 
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ESTUDO COMPARATIVO DO PERFIL DE ELEITORES DE JAIR BOLSONARO E LUIS 
INÁCIO LULA DA SILVA EM GOIÂNIA 

JENYFFER SOARES ESTIVAL MURÇA, MARGOT RIEMANN COSTA E SILVA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O transcorrer dos anos que sucederam a década de 1990 foram palco de 
inúmeras modificações no cenário democrático latino-americano (BÓRON, 2003). 
Historicamente, o Estado nos países de periferia capitalista não apresenta estabilidade política, 
não demonstrando capacidade de legitimar-se, sob bases sólidas, enquanto representante da 
população. Objetivo: Realizar estudo comparativo acerca do perfil de eleitores de Jair Messias 
Bolsonaro e Luís Inácio Lula da Silva, em Goiânia, considerando: a) faixa etária; b) grau de 
escolaridade; c) renda mensal aproximadamente; d) mídias mais utilizadas para o acesso à 
informação sobre política. Método: De acordo Markoni & Lakatos (2007) a investigação 
realizada pode ser classificada como uma pesquisa descritiva de abordagem quantitativa , 
tendo como base a pesquisa de campo proveniente do projeto de pesquisa ¿O Papel da Mídia 
na Construção de Consenso Político no Brasil: Estudo de Caso na Região Metropolitana de 
Goiânia, Goiás, 2017¿, que contou com uma amostragem aleatória estratificada por sexo, 
idade e renda, com cotas por município do estado de Goiás, de forma proporcional ao porte. . 
Para a tabulação dos dados, foi utilizado o software SPSS, totalizando o processamento de 
622 questionários com o aproveitamento de 607, validados pela equipe de 
pesquisa. Resultados: Os resultados analisados foram sistematizados nos gráficos abaixo, 
que apresentam as variáveis de impacto para a caracterização do perfil de eleitoras/es de Lula 
da Silva e de Jair Bolsonaro, destacando as principais diferenças, segundo o gênero, faixa 
etária, nível de escolaridade, renda mensal aproximada e mídias mais acessadas para o 
acesso à informação sobre política. Conclusão: A partir do estudo estatístico realizado, 
tomando como base a amostra estratificada de eleitores de Goiânia e Região Metropolitana, foi 
possível concluir que existe um componente socioeconômico determinante na preferencia e 
escolha dos presidenciáveis por parte dos eleitores e eleitoras goianos/as, além de percentual 
relevante indicando a forte interferência da mídia para a elaboração de suas opiniões política e 
preferencias eleitorais. 
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ESTUDO DA ADIÇÃO DA BORRA DO CAFÉ DESIDRATADA NA COMPOSIÇÃO DO 
AGREGADO MIÚDO NA ARGAMASSA 

HORRANA VIEIRA BATISTA, MARTHA NASCIMENTO CASTRO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O ramo da construção civil vem se expandindo ao decorrer dos anos e com esse 
crescimento há uma necessidade de novas fontes de materiais. As fontes renováveis são o 
foco do mercado na atualidade, devido à alta demanda e a escassez de recursos naturais. 
Tendo em vista novas fontes, estudos mostram que é eficaz a utilização da borra do café na 
pavimentação, sendo assim abre caminho para teste em outras áreas, como na 
argamassa. Objetivo: Determinar a viabilidade da utilização da borra de café como 
substituição parcial do agregado miúdo na argamassa, apresentando uma alternativa para a 
destinação do resíduo. Método: A borra de café foi separada, primeiramente secada e 
destorroada para o primeiro teste, posteriormente para o segundo teste o resíduo foi saturado 
em água destilada. A areia foi escolhida conforme a melhor distribuição granulométrica e o 
cimento designado foi o que consistia uma composição mais pura para não afetar nos 
resultados. Com o material separado foram propostas duas dosagens, devido a primeira não 
ter sido satisfatória, após dosagem e moldagem dos corpos de provas, os mesmos foram 
submetidos à compressão axial e posteriormente organização dos dados em quadros. Além do 
ganho de resistência foi avaliado o modo de ruptura. Resultados: A areia utilizada possui 
granulometria uniforme, apresentando um DMC de 1,2mm e módulo de finura de 2,97, e não 
possui contaminação de matéria orgânica. As resistências da primeira dosagem não 
apresentou uma grande divergência com a segunda, de acordo com o possível de 
comparação, contudo não foi possível seguir com mais do que 10% de substituição. A segunda 
dosagem melhorou em relação à pega da argamassa e foi possível seguir com até 20% de 
substituição. Em relação à desforma o primeiro teste teve uma perda expressiva e o segundo 
nenhuma perda. Conclusão: A forma correta de se utilizar a borra de café como substituição 
parcial do agregado miúdo na argamassa é saturada, contudo deve haver alguns cuidados. A 
borra não deve ter adição de açúcar para não retardar a pega da argamassa. O cimento 
utilizado deve ser o Cimento Portland Comum, para garantir que não haja nenhuma 
interferência nos resultados, mostrando o verdadeiro desempenho do resíduo. 
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ESTUDO DA CIBERPOLÍTICA ATRAVÉS DE UM PERSONAGEM FICTÍCIO 
ANA PAULA DE SIQUEIRA SANTOS, LUCIANA HIDEMI SANTANA NOMURA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O surgimento das novas tecnologias proporcionou um grande desenvolvimento 
para a sociedade, mas junto com ele vieram sequelas que serão discutidas no decorrer do 
trabalho. A análise será construída através do seriado da televisão britânica Black Mirror (2011-
2014), especificamente no episódio The Waldo Moment (2ª temporada, episódio 3). Percebe-se 
o debate que gira em torno das mudanças que essas tecnologias irão causar na sociedade 
futura. Objetivo: Compreender como se dá a construção da a persuasão do discurso do 
personagem Waldo, a partir do episódio The Waldo Moment, do seriado Black 
Mirror. Método: O projeto de pesquisa será construído, inicialmente, a partir da pesquisa 
bibliográfica, na qual serão pesquisadas as definições de termos de interesse, serão utilizados 
livros, artigos científicos e portais de internet. Através da revisão da literatura escolhida, os 
dados coletados darão início às análises para futura construção do projeto. A segunda 
metodologia utilizada será a análise de discurso, na qual serão analisadas as falas e 
comportamentos do personagem diante dos fatos ocorridos na campanha 
eleitoral. Resultados: Esses movimentos podem tomar proporções são simultaneamente locais 
e globais, a começarem por espaços e contextos específicos, mas por estarem na trama do 
ciberespaço geram uma repercussão global. Portanto, verifica-se um caráter viral desde 
movimentos, por seguirem a própria lógica propiciada e facilitada pela internet de 
compartilhamento de informações. Conclusão: Após realizado o estudo teórico, 
compreendemos que a ciberpolítica pode ser entendida como um modelo tecnológico utilizado 
pelos políticos para interação com os eleitores e com a mídia, utilizando a internet para se 
promover e consequentemente ter ganhos nas campanhas eleitorais, divulgação de conteúdos 
e interação. 
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ESTUDO DA MANUFATURA ADITIVA APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 
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SANTOS, EPAMINONDAS LUIZ FERREIRA JUNIOR, LEONCIO RODRIGUES DE ARAUJO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Este artigo apresenta uma metodologia de projeto de extrusora para uma 
impressora 3D de uso na construção civil, capaz de controlar um fluxo de argamassa. São 
apresentados detalhes da estrutura mecânica de transporte da argamassa, como o motor, 
caixa de engrenagens, parafuso trator, duto de extrusão, materiais utilizados na construção do 
dispositivo, além dos dados elétricos associados com as placas eletrônicas e as configurações 
de firmware de controle. Objetivo: Apresentar uma extrusora para impressora 3D de pequeno 
porte e detalhar os componentes utilizados em sua construção. O dispositivo demostrou ser 
capaz de controlar um fluxo de argamassa através de um aparato de eletrônica e software que 
já são utilizados em impressoras 3D de código aberto. Método: O desenvolvimento da 
extrusora ocorreu através da construção de dois protótipos e com o auxílio de um traço de 
argamassa industrial. A primeira extrusora de argamassa foi composta por engrenagens, 
parafuso trator, motor de para-brisa de carro, entrada metálica ligada a um tubo de aço. Após 
os testes com argamassa industrial foram feitas algumas melhorias. No segundo modelo houve 
a troca de engrenagens, motor de passo com caixa de caixa redução e a tubulação de PVC. 
No acionamento utilizou-se driver TB6600, Arduino e firmware Marlin. O controle foi feito 
através do envio de GCODE por meio de programas livres de impressora 3D. As 
especificações finais do protótipo foram obtidas através de testes de velocidade e torque 
máximo do motor. Resultados: O protótipo de extrusão de argamassa foi composto por 
parafuso trator de 16mm de diâmetro e 320mm de comprimento, motor de passo NEMA 23 
com caixa de redução, driver TB6600, Arduino Mega, placa Ramps, fonte de alimentação de 
12V, estrutura em PVC (entrada com 45° de inclinação, reservatório de argamassa e duto de 
extrusão), engrenagem com raio de 78 mm, 33 dentes no do parafuso e engrenagem com raio 
de 29mm e 12 dentes no motor. Utilizou-se nos testes uma quantidade de 1000g de argamassa 
industrial, 180 ml de água e 20ml de aditivo plastificante. Com o protótipo foi possível produzir 
um fluxo bidirecional de argamassa, formando uma camada cilíndrica com 20mm de diâmetro, 
com aproximadamente 5mm de espessura, a uma velocidade de 42cm/min. Conclusão: O 
estudo realizado produziu uma extrusora de argamassa de baixo custo com engrenagens 
plásticas impressas em 3D, driver TB6600 e estrutura de PVC. O sistema foi capaz de conduzir 
argamassa do reservatório até o final do duto de extrusão, mantendo o controle do fluxo, 
utilizando programas de controle de impressoras 3D. Observou-se a viabilidade de produzir 
caminhos de argamassa para a construção de objetos 3D em argamassa. 
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ESTUDO DA MANUFATURA ADITIVA APLICADA À FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE 
CONFEITARIA 

FELIPE OLÍVIO DA ROCHA FARIA, MARCOS LAJOVIC CARNEIRO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: É notório uma grande diversificação em como a manufatura atual juntamente 
como o mercado econômico é desenvolvido. Sendo assim a utilização de meios de 
prototipagem rápida é um diferencial impactante na manufatura, também conhecidos como 
equipamentos de manufatura aditiva e impressoras 3D. Visando desenvolver essas tecnologias 
de baixo custo com enfoque em alimentos, especificamente em confeitaria, podem-se observar 
novos caminhos para o desenvolvimento da prototipagem rápida no Brasil. Objetivo: Esse 
estudo tem objetivo construir uma impressora 3D modelo Prusa i3 para imprimir alimentos a fim 
de reduzir custos, agregar valor ao produto e torná-la competitiva no mercado econômico. 
Indicar quais as técnicas utilizadas para a fabricação de alimentos, com chocolate e 
ingredientes de confeitaria Método: Para o desenvolver da pesquisa foi elaborada uma 
pesquisa sobre manufatura aditiva em artigos, livros e base de dados na área. Posteriormente 
projetou-se uma ferramenta compatível com a extrusão de alimentos, que possuísse controle 
de temperatura e que mantivesse a qualidade de impressão projetada no software, podendo 
assim realizar os primeiros testes, a verificação de possíveis falhas e atualizações do projeto. 
Logo após a fase de testes na impressora 3D Zmorph, será feita a montagem e adaptação de 
impressora 3D modelo Prusa i3, visando o melhor custo benefício. Por fim a calibração e 
certificação da qualidade. Resultados: Durante o desenvolvimento da iniciação científica, 
obtiveram-se vários resultados que trilharam o caminho, entre eles a identificação de possíveis 
falhas: temperatura do material, qualidade de impressão, custo e a praticidade do sistema. O 
controle da temperatura do material e da mesa de impressão mostrou-se algo indispensável 
para o prosseguimento do projeto, a fim de manter a qualidade e propriedades métricas do 
produto. Após a construção de duas ferramentas ¿Seringa aquecida¿ e o ¿Sistema de sopro 
gelado¿ caberia a função de controlar a temperatura. Os testes preliminares mostraram se 
bastante eficientes acrescentando mais qualidade e robustez. Conclusão: Tendo em vista os 
aspectos explorados no decorrer da pesquisa, é notável o avanço no âmbito de como o 
controle de variáveis externas influenciam na qualidade do produto e como contornar essas 
influencias. Percebe-se assim que novos horizontes foram abertos para elaboração de 
sistemas usando outros tipos de pastas. Dessa forma o estudo utilizando chocolate como 
matéria prima, mostrou-se de excelente e de grande potencial comercial, pois trata-se de uma 
novidade pouco explorada atualmente. 
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ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DE ADITIVOS PARA PRODUÇÃO DE CONCRETO 
AUTOCICATRIZANTE 

BRUNO CÉSAR DE PAULA PORTO, PAULO SERGIO DE OLIVEIRA RESENDE  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O uso de aditivos cristalizantes no concreto vem ganhando cada vez mais 
mercado no Brasil, sua facilidade de aplicação, reduz o tempo de etapas de impermeabilização 
ou as substitui por completo, esse tipo de aditivo é geralmente utilizado quando se há o 
contado direto ou indireto, com a água ou meios agressivos. Objetivo: Realizar estudos sobre 
a capacidade de autocicatrização de fissuras com o uso de aditivos cristalizantes de caráter 
impermeabilizante. Método: Estudo teórico - experimental. Foram moldados corpos de prova, 
para serem levados a ensaios de flexão para induzir a fissuração, posteriormente submetidos a 
imersão em água para o acompanhamento da autocicatrização através de 
microscopia. Resultados: O acompanhamento das fissuras, ocorreram desde que os corpos 
de prova foram fissurados, praticamente todas elas obtiveram sucesso quanto ao seu 
selamento, a autocicatrização ocorria espontaneamente na presença de 
água. Conclusão: Todos os corpos de prova analisados corresponderam a expectativa, 
demonstrando que é possível reverter um quadro patológico de fissuras antes mesmo elas 
venham a prejudicar a vida útil do concreto, simplesmente adicionando durante a dosagem um 
aditivo cristalino de caráter impermeabilizante à mistura. 
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ESTUDO DAS FORMAS DE SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS EM 
RESTAURANTES NA CIDADES DE GOIÂNIA 

LUIS HENRIQUE MAGALHÃES E SILVA, LUCANY SILVA BUENO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A segregação dos resíduos orgânicos é a primeira etapa para a classificação dos 
mesmos objetivando uma destinação adequada afim de não contaminar os recursos hídricos 
onde configura-se como o principal local inadequado de disposição desses materiais. Contudo, 
é necessário que se conheça as formas de coleta e descarte dos restaurantes os quais 
produzem esse tipo de resíduo de maneira abundante. Objetivo: Investigar os critérios 
adotados e comparar os resultados das formas de recolha e descarte de resíduos orgânicos 
nos restaurantes da cidade de Goiânia. Método: Estudo exploratório, descritivo. A amostra foi 
composta por 24 restaurantes disponíveis de forma pública no site da ABRASEL-GO 
(Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Goiás). Foi aplicado um questionário com 
perguntas abertas e fechadas das quais foram extraídos os critérios que os estabelecimentos 
utilizam e feito o cálculo pelo processo hierárquico analítico (AHP) desenvolvido por Thomas 
Saaty. Resultados: Os critérios mais importantes atribuídos pelos restaurantes foram: 
acondicionamento certo dos resíduos na fonte geradora, local externo de armazenamento dos 
resíduos dos restaurantes, lixeiras para outros tipos de resíduos, identificação das lixeiras, 
frequência da coleta, plano básico de gerenciamento, medidas que diminuem o custo com o 
descarte e coleta, identificação das principais fontes geradoras de desperdícios e identificação 
de ações que podem evitam a geração de resíduos. Foi possível compreender que o critério 
¿plano de gerenciamento de resíduos¿ foi o menos praticado, apenas 39% o adotaram e o 
apontado pela calculadora AHP como o mais importante. Conclusão: Os objetivos foram 
alcançados e as formas de coleta e descarte dos restaurantes foram identificados sendo: 
acondicionamento certo dos resíduos na fonte geradora, local externo de armazenamento dos 
resíduos dos restaurantes, lixeiras para outros tipos de resíduos, identificação das lixeiras, 
frequência da coleta, plano básico de gerenciamento, medidas que diminuem o custo com o 
descarte e coleta dentre outras que podem evitam a geração de resíduos respondendo assim a 
pergunta problema levantada. 
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ESTUDO DAS TRANSIÇÕES DE FASE EM CRISTAIS DE D-METIONINA À BAIXAS 
TEMPERATURAS ATRAVÉS DE DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

LUCAS RIBEIRO PONTES, RAFFAEL COSTA DE FIGUEIREDO PINTO, WANESSA DAVID 
CANEDO MELO, DANNS PEREIRA BARBOSA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Os D-aminoácidos podem ser encontrados em bactérias, constituindo sua parede 
celular, sendo utilizados para a produção de alguns antibióticos semi-sintéticos, hormônios e 
pesticidas químicos. Uma vez que pouco estudados, esse trabalho destina-se a realizar a 
investigação das mudanças estruturais nos cristais de D-Metionina à baixas temperaturas 
através do uso das técnicas de Difração de Raios-X e Colorimetria Diferencial de Varredura e 
conflitar os resultados obtidos com ambas as técnicas. Objetivo: Caracterizar a estrutura de 
cristais de D-Metionina à baixas temperaturas Estudar as transições de fase em cristais de D-
Metionina à baixas temperaturas Realizar medidas de Difração de Raios-x e Calorimetria 
Diferencial de Varredura Comparar os resultados obtidos pelas técnicas 
empregadas Método: Os cristais de D-metionina foram obtidos pelo método de evaporação 
lenta e foram submetidos à análises através das técnica de difração de Raios-X e Calorimetria 
Diferencial de Varredura (DSC). Na difração de raios-x a onda que incide sobre um cristal é 
difratada por seus planos cristalinos produzindo um padrão de interferência único para cada 
estrutura. De acordo com a lei de Bragg, sabendo o ângulo de incidência e o comprimento de 
onda dos raios que incidem sobre o cristal, é possível determinar a distância interplanar e 
então observar a evolução da rede quando submetida a diferenças de temperatura. A 
contração do material e, portanto, o rearranjo de seus parâmetros de rede, será expresso pelo 
deslocamento dos picos no difratograma. Resultados: Foi melhor elucidado a transição de 
fase ocorrida na molécula sob baixas temperaturas, onde, de acordo com o difratograma 
obtido, na medida em que a temperatura diminui, ocorre um rearranjo dos picos. Em torno de 
23° à 220K é observado um importante desdobramento desse pico, onde a mudança na 
simetria da D-metionina caracteriza uma mudança de fase nesse ponto. A análise de DSC, 
apresentou um pico à aproximadamente 300°C. Esse pico ocorre devido à fusão da D-
metionina. Conclusão: Pelos estudos de Difração de Raios-X observamos que a D-metionina 
apresenta uma importante mudança de simetria em torno de 23° à 220K, indicando uma 
mudança de fase da D-metionina sob essas condições. Isso é coerente com outros trabalhos 
disponíveis na literatura. Através da Calorimetria Diferencial de Varredura, voltada para estudo 
das propriedades térmicas à altas temperaturas, foi possível verificar o ponto de fusão da D-
metionina à 300°C seguido de sua decomposição. 
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ESTUDO DO COMPORTAMENTO DA PRESSÃO À TEMPERATURAS E DENSIDADES 
FINITAS DE UM CRISTAL COM REDE TRIANGULAR: POTENCIAL UNIVERSAL 

GRAFÍTICO 
PEDRO HENRIQUE TERENCIO SANTANA, ANDRE LUIZ CARDOSO DA SILVA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: As propriedades de sistemas bidimensionais Lennard-Jones são bastante 
estudado na literatura devido aos poucos recursos computacionais que exigem e sua 
importância no estudo de propriedades atômicas. Além disso, as simulações têm um papel 
fundamental para auxiliar na interpretação de resultados experimentais. Uma área de grande 
interesse que se beneficia das simulações é o estudo de sólidos cristalinos à temperaturas 
finitas (diferente do zero absoluto). Objetivo: Estudar o comportamento da energia com a 
variação da temperatura e pressão e identificar a transição sólido-liquido usando a função de 
distribuição radial de pares. Método: O algoritmo de Monte Carlo Metropolis implementado em 
um Computador de arquitetura Pentium(R) Dual-Core HD de 500 GB é usado para estudar o 
comportamento da pressão e a transição de fase sólido-líquido. Resultados: O sistema com N 
partículas, e densidade N/L 2 é posicionado em uma célula quadrada de lado L e as posições 
iniciais das partículas obedecem uma agrupamento compacto hexagonal (ou triangular). A 
simulação da energia por MC permitiu obter seu comportamento em função da temperatura e 
da densidade. Um ¿fitting¿ dos dados simulados permitiu obter uma lei polinomial em função 
da temperatura consistente com resultados na literatura. Além disso, utilizando a distribuição 
radial de pares estudamos a transição de fase sólido-líquido. Conclusão: Os resultados 
obtidos estão em boa concordância com dados simulados por Dinâmica Molecular (DM) de 
outros autores. Os erros de 5,0% ocorrido à baixas temperaturas é devido ao fato de não se 
considerar efeito quânticos que podem ser incluídos em trabalhos posteriores. 
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ESTUDO DO COMPORTAMENTO SEXUAL DE JOVENS A PARTIR DO SURGIMENTO DA 
EPIDEMIA DE AIDS 

ALLANA VIEIRA LIMA, MARIA ELIANE LIEGIO MATAO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A juventude é uma etapa da vida de intensas descobertas e experiências. Nesse 
contexto, a pessoa se constitui a partir das influências do meio e do momento histérico, assim 
como o desenvolvimento trouxe, na década de 1980, o que foi chamado de “integração 
perversa” como facilitador da propagação do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) que 
resultou na epidemia da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA) e, consequentemente, 
outras infecções sexualmente transmissíveis como a sífilis. Objetivo: Descrever acerca do 
conhecimento científico do comportamento sexual dos jovens a partir do surgimento da 
epidemia de AIDS. Método: Tratou-se de uma revisão da literatura do tipo integrativa. As 
fontes de informação utilizadas foram publicações indexadas nas bases de dados Biblioteca 
Virtual da Saúde (BVS), Scientific Eletronic Library (SciELO), COCHRANE, Portal Capes e 
Google Académico. Como critérios de inclusão, optou-se por artigos originais publicados em 
periódicos de países da América Latina, como Qualis A1, A2, B1 e B2, em português, inglês ou 
espanhol resumos e textos completos estivessem disponíveis online, entre os anos de 1987 a 
2017. Foram utilizados os seguintes descritores: jovens, vulnerabilidade, comportamento 
sexual e educação sexual. Utilizando Operadores Lógicos Booleanos AND e 
OR Resultados: Na primeira década, as produções foram marcadas pela discussão sobre 
AIDS, principalmente os hábitos de quem já havia de infectado e carregavam o estigma social 
de terem contraído a síndrome. Na segunda década, estudos apontaram a relação entre abuso 
de drogas e relação familiar como dois principais fatores de vulnerabilidade. Na terceira 
década, produções sobre o comportamento sexual dos jovens se intensificaram e os dados 
oficiais consonantes, evidenciando que as políticas públicas contribuíram para a efetividade da 
educação sexual em saúde, mas ainda existe enorme lacuna entre o conhecimento adquirido e 
o uso efetivo de camisinha, eles são confiantes nos avanços das pesquisas em 
saúde. Conclusão: O despertar da consciência para a prática sexual segura reduz o risco de 
exposição a doenças e atrai um caráter prazeroso ao exercício da identidade sexual. Faz-se 
necessário que se a criticidade em relação ao caráter altamente autodestrutivo e ambivalente 
da sociedade em que vivemos seja fomentada entre os jovens, para que estes tenham o 
impulso próprio em abandonar as atitudes coletivas de caráter inconsequente e assumam 
responsabilidades de repensar suas atitudes frente é sociedade. 
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ESTUDO DO CONTROLE DA IMPRESSORAS 3D COM ESTRUTURA ADAPTADA PARA 
IMPRESSÃO DE OBJETOS EM METAL COM LASER 

GUSTAVO FERREIRA DUARTE MENDES, MARCOS LAJOVIC CARNEIRO  
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Introdução: Atualmente existem variados processos de prototipagem conhecidos como 
Estereolitografia (SLA), Sinterização a Laser Seletivo (SLS), Impressão (3D) e Fused 
Deposition Modeling (FDM). Para todos estes modelos de impressão 3D citados é necessário 
um diferente tipo de controle, pois é incrementado ao projeto novas peças e motores de passo. 
Para impressora 3D com adaptação de ponteira laser para impressão de metal é necessário o 
estudo de um novo modelo de controle. Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo a 
adição de novos atuadores a estrutura da Prusa I3, obtendo-se um novo modelo de controle 
afim de realizar a impressão 3D de múltiplos materiais visando, uma possível impressão com 
pó metálico. Método: Para este projeto foi levantada uma base de dados bibliográficos em 
artigos, fóruns da internet, livros e no google acadêmico. Os materiais utilizados para 
implementação do trabalho foram: Impressora 3D modelo Prusa I3, módulo de relés para 
Arduino, 4 motores de passo adicionais, firmware Marlin, Slic3r, Pronterface, Inventor 
Autodesk. Analise da estrutura do G-code, pois o mesmo diz a impressora 3D quais os 
movimentos realizar, a velocidade da impressão, a temperatura do extrusor, a quantidade de 
filamento a ser extrudido. Ressaltando utilização da impressora 3D ZMophr, que é um 
equipamento multifuncional para fabricação de modelos 3D. Resultados: O Firmware Marlin foi 
atualizado através do site: http://marlinkimbra.it/configurator/v4_3_5/firmware_configurator.php, 
para obter um novo modelo de controle para os novos 4 motores de passo adicionados na 
estrutura da impressora 3D. O mapeamento do mesmo indica de que maneira o código é 
executado e onde são necessárias executar as modificações da estrutura do código, vale 
ressaltar que a linguagem de programação utilizada pelo Firmware Marlin é o C. O G-code tem 
a função de instruir a impressora 3D em como se mover para realizar a impressão, logo o 
presente controle instrui a mesma a fazer a transição dos motores de passo. Ambos foram 
testados conferindo a transição de acionamento dos motores adicionados à estrutura da 
impressora. Conclusão: O projeto viabilizou adição de 4 motores de passo à estrutura da 
impressora 3D, o que possibilita a implementação de diversas aplicações em impressão 3D. 
Este projeto abre diversas possibilidades para construção de impressoras 3D não 
necessariamente a estudada, mas outros tipos de impressoras 3D, fresas CNC, braços 
robóticos industriais e até mesmo robôs humanoides. 
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ESTUDO DO DESCARTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NOS RESTAURANTES JAPONESES 
ASSOCIADOS À ABRASEL GOIÁS, CIDADE DE GOIÂNIA 
LUANA MARIA DE SOUZA SILVA, LUCANY SILVA BUENO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O descarte de resíduos é uma grande preocupação no Brasil, já sendo adotadas 
praticas e procedimentos para diminuir e/ou evitar que descartes incorretos aconteçam e que 
resíduos ainda aproveitáveis sejam desprezados. O estudo tem por estar comparando e 
apresentando a forma pela qual os restaurantes japoneses de Goiânia, sendo quatro 
associados e quatro não associados à Abrasel GO, vem descartando seus resíduos, e os 
problemas acerca da logística reversa. Objetivo: Conhecer como é feito o descarte de 
resíduos sólidos em oito restaurantes japoneses da cidade de Goiânia, quatro associados à 
Abrasel GO e quatro não associados a ela. Investigar a forma como os restaurantes fazem a 
separação dos resíduos. Método: Para a realização e resultado da pesquisa foram utilizados 
quatro restaurantes japoneses associados à Abrasel GO e quatro não associados. O estudo foi 
do tipo descritivo quantitativa, feito por meio de questionário com perguntas fechadas e 
entrevista. A pesquisa também foi exploratória e de campo feita no ambiente dos próprios 
restaurantes. E foram realizadas no decorrer da semana, no período da tarde entre 13h às 17h. 
Para a tabulação dos dados foi utilizado planilhas do Excel, a fim de facilitar a demonstração 
dos resultados. E a análise foi feita através de cruzamento de dados e informações, 
comparando respostas, o que gerou a autenticidade da pesquisa. Resultados: Evidenciando 
que um plano de prevenção do desperdício é muito importante, com a sondagem dos dados, 
percebeu-se que os estabelecimentos pesquisados também considera este como um fator 
importantíssimo na gestão de resíduos, mas não são todos eles que fazem uso totalmente 
deste planejamento, sendo somente dois dos restaurantes associados (Restaurante 2 e 
Restaurante 4) e dois dos não associados à Abrasel GO (Restaurante 7 e Restaurante 8). A 
pesquisa mostrou que tem muitos restaurantes já fazendo uso destes meios e de outros mais, 
para estar colaborando com o nosso planeta, como é o caso do Restaurante 8, que adota 
práticas e formas para evitar o desperdício e o reaproveitamento de resíduos, mas ainda há 
muito que evoluir. Conclusão: Percebeu-se que muitos dos restaurantes pesquisados não 
fazem uso de uma separação adequada, sendo colocado todo tipo de alimentos orgânicos 
junto com todos os tipos de resíduos sólidos, e assim levado para o exterior do 
estabelecimento sem nenhum tipo de preparo, para posteriormente ser coletado pelo caminhão 
de lixo. E também, que muitos dos restaurantes desejam fazer um descarte correto, mas são 
impossibilitados, devido a vários fatores merecedores de um novo estudo e pesquisa. 
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ESTUDO DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E RISCO CORONARIANO DE 
INGRESSANTES E CONCLUINTES DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 
THALYTA GUILHERME SILVA, ADEMIR SCHMIDT  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A sociedade está se moldando em ritmo acelerado a hábitos cada vez mais 
sedentários, tanto na rotina profissional quanto em escolhas nas atividades de lazer no tempo 
livre. Somado a isso, observa-se uma alimentação desregrada que tem provocado o aumento 
da obesidade e a prevalência de doenças cardiovasculares. Desta forma, justifica-se estudar o 
IMC e o risco coronariano de universitários de educação física, já que estes atuarão como 
agentes de promoção à saúde futuramente. Objetivo: Estimar o índice de massa corporal e o 
risco coronariano dos ingressantes e concluintes do curso de educação física da PUC 
Goiás. Método: Estudo descritivo transversal aprovado pelo CEP (parecer 1.682.756). Amostra 
composta por 91 estudantes de ambos os sexos (35 ingressantes e 56 concluintes) do curso 
de educação física da PUC-GO. A coleta de dados foi realizada nos semestres 2017-2 e 2018-
1 após treinamento para a padronização dos procedimentos/técnicas. Critérios de inclusão: 
assinatura do TCLE, idade maior ou igual a 18 anos e estar matriculado no 1º ou 8º período do 
curso de Ed. Física da PUC-GO. Exclusão: voluntárias gestantes e alunos em licença. Após 
determinadas as medidas antropométricas de estatura, massa corporal e circunferências da 
cintura, abdome e quadril, foram determinados o Índice de Massa Corporal e a relação da 
circunferência da Cintura-para-Quadril. Resultados: Em relação ao índice de massa corporal, 
em ambos os sexos, se verificou índice prevalente como saudável (63,3% para o sexo feminino 
e 63,9% para o masculino), porém, também se registrou 26,7% do grupo feminino e 29,5% do 
masculino com sobrepeso, o que é prejudicial à saúde. No que diz respeito ao risco 
coronariano, estimado com base na RCQ, 85,7% das concluintes do sexo feminino e 45,7% 
dos concluintes do sexo masculino apresentaram risco coronariano moderado, predispondo 
esse grupo ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Quando comparados 
os sexos, registrou-se 73,3% das mulheres com risco coronariano moderado, em contrapartida 
a 36,1% dos homens. Conclusão: A grande maioria dos estudantes de educação física 
avaliados apresentou índice de massa corporal considerado saudável. Por outro lado, um 
percentual elevado de estudantes concluintes do sexo feminino apresentou risco coronariano 
classificado como moderado, ao passo que a maioria dos estudantes do sexo masculino 
apresentou baixo risco. 
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ESTUDO DO MÓDULO DE COMPRESSIBILIDADE ISOTÉRMICO À TEMPERATURAS E 
DENSIDADES FINITAS: POTENCIAL UNIVERSAL GRAFÍTICO 

GUILHERME RIBEIRO ALENCAR, ANDRE LUIZ CARDOSO DA SILVA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Este projeto tem como intuito estudar as propriedades termodinâmicas por 
simulação computacional. Através da facilidade e praticidade utilizando o método de simulação 
de Monte Carlo, alienado ao potencial descrito por Lonnard Jones, sendo possível, assim, a 
captação de dados, temperatura, densidade e calor especifico, para uma malha hexagonal 
bidimensional. Objetivo: Estudar os efeitos da temperatura, densidade e calor especifico, ação 
de uma variável em função de outra, usando a simulação por Monte Carlo. Método: Uso de 
simulações computacionais, aladas com o desenvolvimento de algoritmos e otimização, dos 
mesmos, para maior eficiência. Fornecendo informações sobre situações nas quais resultados 
analíticos não podem ser obtidos, ou ainda, nas quais dados experimentais não são viáveis, 
proporcionando a comparação entre ambos os fatores variáveis, temperatura e densidade, 
para análise do calor especifico. Resultados: Um sistema de ¿N¿ partículas é posicionado em 
uma célula quadrada de lado ¿L¿, na qual os agrupamentos iniciais obedecem a um sistema 
compacto e agrupado de forma hexagonal. A análise do sistema citado anteriormente, nós 
proporcionamos a determinação de propriedades termodinâmicas como o calor específico, e 
algumas de suas peculiaridades como os valores encontrados entre 0.1 e 0.2 T*, que 
esbouçam seu comportamento a baixas temperaturas, além da relação, expressa através de 
gráficos, de temperatura e densidade. Conclusão: Os resultados obtidos mantem-se 
condizentes com valores citados na literatura, tanto para MC (Monte Carlo) como em DMC 
(Dinâmica Molecular), abrindo precedentes para análise de um futuro projeto que busque 
refinar os dados encontrados, além de procurar experenciar por meio de simulações outras 
características e relações que podem ser incluídas em trabalhos subsequentes. 
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ESTUDO E ANÁLISE PARA A REUTILIZAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE EDIFICAÇÕES 
NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO 

ANNE KAROLINA RAFAEL VARGAS, RODRIGO MARTINEZ CASTRO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O aproveitamento das águas residuais pode ser considerado uma alternativa 
eficiente na preservação da água, por meio da reutilização, ou seja, uma nova destinação 
reduzindo assim o consumo de água. Para Ferreira (2005) ¿o aproveitamento de água de 
chuva é uma medida que se enquadra nos princípios da construção sustentável, pois gera 
pouco impacto à qualidade ambiental, principalmente com relação aos recursos 
hídricos¿. Objetivo: Realizar a coleta e análise laboratorial de águas pluviais na cidade de 
Goiânia-GO, utilizando o tratamento de tríplice filtragem no sistema protótipo desenvolvido por 
alunos, analisando laboratorialmente os parâmetros do IQA. Método: A amostra de água da 
chuva foi coletada no dia 27 de outubro de 2017 às 15h00. As análises foram realizadas no 
Laboratório de Engenharia Ambiental da área 3 da PUC GO. O trabalho utilizou o protótipo já 
construído em projetos anteriormente e utilizado em análises de água cinzas, neste projeto 
realizou a análise da viabilidade da utilização do equipamento para tratamento de água pluvial. 
O protótipo consiste no processo de filtragem física e química e tratamento biológico adicional 
(anaeróbio), é composto por cinco recipientes de vidros de tamanhos diferentes. Neste projeto 
foram analisados alguns parâmetros do Índice de Qualidade da Água - 
IQA. Resultados: Analisando o parâmetro turbidez nota-se uma redução significativa durante o 
tratamento, mostrando uma eficiência na sua utilizando pois, quando menor o valor da turbidez, 
menor é a presença de materiais sólidos em suspensão na água. Valores altos significam 
ausência da penetração de luz na água o que interfere na decomposição da matéria orgânica 
presente. Os valores de OD caracterizam a poluição das águas, as águas não poluídas devem 
apresentar concentrações de OD mais elevadas, geralmente superiores a 5 mg/L, já as águas 
poluídas apresentam baixas concentrações de OD. Observa-se que para a amostra de água 
pluvial houve a redução de 100% da DBO, ou seja, a partir da 3ª coleta a DBO foi zerada. 
Redução de 100% dos resíduos totais. Conclusão: Diante das análises e dos estudos 
realizados o método de tratamento de água da chuva mostrou-se eficiente, sabe-se que a 
preocupação com a qualidade da água é um objeto de grandes estudos, no entanto, nos 
últimos anos surge a preocupação também com a quantidade de água ofertada, pois, a oferta e 
demanda deste recurso natural estão em crise. Com isso, tem-se a necessidade da adoção de 
práticas de reuso e/ou aproveitamento de água. 
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ESTUDO E APERFEIÇOAMENTO DE UM SISTEMA DE COMANDO NUMÉRICO 
COMPUTADORIZADO INTERCAMBIÁVEL 

VINICIUS RIBEIRO FERREIRA, MARCELO ANTONIO ADAD DE ARAUJO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O desenvolvimento de estudos ligados a impressão 3D e fresagem CNC tem se 
mostrado eficientes para o desenvolvimento de novas tecnologias. Essas novas tecnologias se 
mostraram eficazes no ganho de produtividade em ambientes industriais de alta tecnologia. A 
pesquisa em questão trata-se da união de uma máquina capaz de produzir peças em 3D e 
fresar materiais como por exemplo chapas de MDF em um único ambiente de software e 
hardware. Objetivo: O estudo teve como objetivo central a integração via softwares o método 
de fresagem via CNC e impressão 3D em uma mesma máquina, possibilitando ganho de 
produtividade e significativa economia. Método: A pesquisa foi aplicada a uma máquina 
ferramenta já consolidada para desenvolvimento de um novo tipo de protótipo, uma impressora 
tridimensional. Usou-se para isso uma metodologia qualitativa, onde as experimentações e os 
dados já coletados no TCC desenvolvido anteriormente serão utilizados e adequados, no novo 
protótipo a ser desenvolvido e assim se realizar uma nova avaliação do estudo. Resultados: O 
desenvolvimento da pesquisa possibilitou um expressivo desenvolvimento do projeto em 
questão. Trabalhou-se em desenvolver aspectos de hardware e software, visando a integração 
entre CNC e impressão 3D. Utilizando o Arduino Mega R3, conectado ao módulo 
complementar denominado RAMPS 1.4, com seus drivers responsáveis pela movimentação X, 
Y, Z foi possível a integração e controle via software, sendo este o objetivo central do plano de 
trabalho. Utilizou-se o firmware Marlin com base do projeto de pesquisa. Firmware este 
conhecido pela comunidade pelas suas funcionalidades para impressões 3D. Até o momento 
não existe relatos do uso deste firmware integração impressão 3D/CNC. Conclusão: O 
processo de desenvolvimento de uma máquina CNC capaz de ser intercambiável para uma 
impressora 3D se mostrou ser uma tarefa extremamente complexa. O projeto de pesquisa se 
mostrou eficaz em seus objetivos, sendo que a grande maioria deles foram alcançados antes 
mesmo do término do prazo da pesquisa. Os esforços empenhados para integrar ambas 
abordagens (CNC/Impressão 3D) se mostraram eficazes, trazendo resultados até então 
desconhecidos para o cenário atual. 
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ESTUDO E APLICAÇÃO DE MODELOS DE FISSURAÇÃO EM VIGAS DE CONCRETO 
JOÃO VÍTOR TEIXEIRA SILVA, RODRIGO CARVALHO DA MATA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A utilização dos conceitos da mecânica da fratura em materiais como o concreto 
permite uma análise mais detalhada da caracterização dos processos de ruptura desse tipo de 
material. Com base em trabalhos e estudos já produzidos, este trabalho visa analisar os 
modelos de fissuração em vigas de concreto, com tamanhos e seções pré-definidas, quando a 
estes for aplicado determinado deslocamento. Para a análise desses modelos, foi utilizado o 
software DIANA®. Objetivo: Simular vigas de concreto no software DIANA® 9.4 variando 
dimensões longitudinais; Analisar o comportamento da estrutura sob a luz dos Modelos de 
Fissuração; Comparar os resultados obtidos pelo MEF com os cálculos realizados através da 
ELE; Definir quais são os modelos de fissuração mais precisos. Método: Para a obtenção dos 
resultados, foi efetuada a aplicação de deslocamento no ponto médio dos modelos e realizada 
a análise do comportamento da estrutura na ruptura. Cada viga foi processada por três 
modelos de fissuração; o modelo de fissuras fixas, o de fissuras rotativas e o de multifissuras 
fixas, com objetivo de parametrizar os resultados e determinar o melhor método de análise 
estrutural. Para as vigas com entalhe no meio do vão foi utilizado o modelo de fissuração 
discreta, com refinamento da malha na região onde foi induzida a abertura de fissura, variando 
a distribuição e as dimensões dos elementos finitos. Para as vigas sem entalhe foi utilizado o 
modelo de fissuração distribuída, sendo definido um elemento finito de tamanho 
padrão. Resultados: A análise dos gráficos força versus deslocamento que relacionam os 
modelos de fissuração permite determinar quais são os modelos analíticos mais precisos. No 
caso do método de Fissuração Discreta, para as vigas com entalhe no meio do vão, o modelo 
analítico que melhor convergiu foi o de Fissuras Rotativas. Porém, os deslocamentos que mais 
se aproximaram dos resultados obtidos pelo cálculo através da ELE, foram os gerados pelo 
modelo de Fissuras Fixas, apesar de apresentar descontinuidades no comportamento pós-
ruptura. Tratando-se do Modelo de Fissuras Distribuídas, para as vigas sem entalhe, o modelo 
que revelou as trajetórias de curva mais condizentes com o comportamento mecânico de 
fissuração foi o de Multifissuras Fixas. Conclusão: Concluímos que os modelos de análise do 
Método dos Elementos Finitos geram resultados mais precisos e, portanto, se utilizado na 
prática de projetos estruturais, poderia resultar em uma possível economia. Ainda, dados os 
resultados e análises apresentados, chegamos à conclusão de que o modelo de fissuração que 
geralmente apresenta os melhores resultados é o Modelo de Fissuras Rotativas. 
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ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DE EXTRUSORA PARA BIOIMPRESSÃO TRIDIMENSIONAL 
(3D) 

JÉSSICA JÚNIA SANTILLO COSTA, MARCOS LAJOVIC CARNEIRO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A bioimpressão 3D é uma aplicação da engenharia de tecidos, estudo que visa 
promover a regeneração de vários tipos de tecidos humanos. Esta aplicação busca superar as 
barreiras dos métodos convencionais através da deposição direta de células ou agregados 
celulares. Este processo possibilita a construção de geometrias complexas com variados tipos 
de células e materiais biológicos simultaneamente, tendo como objetivo criar microambientes 
que mimetizam as condições reais do corpo humano. Objetivo: Este trabalho tem como 
objetivo o estudo e a implementação de extrusora de baixo custo para bioimpressão 
tridimensional de estruturas em gel. Método: Para implementar uma bioimpressora 3D de 
baixo custo à base de gel, um estudo bibliográfico sobre as características das extrusoras 
disponíveis no mercado foi realizado, bem como dos materiais e composições que podem ser 
utilizados durante a impressão. Considerando-se a impressora 3D disponível, o método 
adotado foi o de microextrusão através de agulhas. Adaptações foram feitas, utilizando como 
base o cabeçote de impressão para pasta grossa. Quanto aos materiais utilizados, as primeiras 
tentativas foram realizadas com seringas e agulhas médicas comerciais. Todavia, o volume 
limitado do material e presença de chanfro na agulha, inviabilizaram a impressão. Resultados 
satisfatórios foram encontrados com materiais odontológicos para irrigação. Resultados: Os 
testes de calibração realizados utilizaram material de consistência gelatinosa, contendo 
solução de água e ácido poliacrílico. As impressões com material biocompatível utilizaram 
carboximetilcelulose (CMC) na forma de hidrogel. Para melhor visualização do objeto impresso, 
foi adicionado ao gel usado para deposição solução de colorante e goma arábica. Para melhor 
identificar os parâmetros ótimos de impressão, utilizou-se como modelo um cubo de calibração 
e placa de vidro como superfície de deposição. Através dos ensaios realizados, foi possível 
observar mudanças significativas na qualidade e precisão do objeto impresso a partir da 
configuração do diâmetro do filamento. Os resultados ótimos contam com 4mm (gel) e 6mm 
(CMC) de diâmetro. Conclusão: A partir das adaptações realizadas, foi possível a impressão 
de peças tridimensionais em material com consistência gelatinosa por meio da microextrusão 
através de agulhas. Os resultados indicam a possibilidade de adequação de uma impressora 
3D de baixo custo para o estudo da bioimpressão tridimensional. 
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ESTUDO E PRODUÇÃO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM PARA INTEGRAÇÃO 
NUMÉRICA 

JOÃO VITOR NOGUEIRA MORAIS, BRUNNA BRITO PASSARINHO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A disciplina de Cálculo Numérico é uma disciplina abstrata e mecânica. Na 
tentativa de dar mais significado a ela, esta pesquisa abordou a ferramenta objetos de 
aprendizagem (OA) no ensino de integração numérica. Estes objetos podem, em tese, auxiliar 
o professor na hora de apresentar ou avaliar um conteúdo ministrado. É preciso abordar 
disciplinas abstratas de forma com que elas se tornem mais significativas e por isso 
apresentamos os OA¿s nesta pesquisa. Objetivo: Estudar e compreender a utilização do 
Geogebra no ensino de Matemática.Propor uma nova forma de ensino da integração numérica. 
Estudar e compreender a criação e avaliação de um OA. Produzir objetos de aprendizagem via 
Geogebra.Apresentar material de apoio ao professor para o ensino de integral 
num. Método: Nesta pesquisa, inicialmente foi feito um estudo dos conteúdos de cálculo 
numérico. Após esse estudo realizamos um levantamento teórico sobre como é produzido um 
OA, como deve ser suas características, seu desenvolvimento, sua avaliação e sua 
disponibilização. Ao mesmo tempo realizamos a construção dos OA¿s para alguns métodos de 
integração numérica. Disponibilizamos os OA¿s finalizados no site GeogebraTube, que é um 
repositório onde os objetos serão armazenados para respeitar suas características. O link para 
acesso aos objetos é o seguinte https://www.geogebra.org/m/MYBmvaPf. Devido ao tempo não 
foi possível uma aplicação dos objetos aos alunos, portanto não há uma avaliação prática dos 
OA¿s. Resultados: Com esta pesquisa percebeu-se as potencialidades dos OA¿s em auxiliar 
o professor de Cálculo Numérico a ensinar esta disciplina. Ao aluno, o OA poderia trazer uma 
nova visão do que lhe é ensinado, é claro se trabalhado da melhor forma. Percebeu-se também 
que se aplicarmos a regra dos trapézios para uma função negativa, cujo intervalo de integração 
contem a raiz, geometricamente não se percebe a formação dos trapézios e sim triângulos. 
Outro resultado obtido foi a interpretação geométrica da Quadratura Gaussiana, fato este que 
intrigou o autor a realizar esta pesquisa. Conclusão: Os objetos de aprendizagem se 
mostraram com grande potencial para auxiliar os professores na sala de aula, assim 
produzindo materiais de apoio tanto para eles quanto para seus alunos. Outro ponto a ser 
observado é a eficácia do software Geogebra para produção dos OA¿s, por proporcionar o Oa 
ser digital e pelo fato do software ser gratuito. Para bem criar um OA, faz-se necessário 
conhecer cada etapa de desenvolvimento, esta pesquisa possibilitou que isto acontecesse, 
sendo este um dos objetivos. 

Palavras-chave: Integração Numérica, Objetos de Aprendizagem, Geogebra 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 1003 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

ESTUDOS DAS TRANSIÇÕES DE FASE EM CRISTAIS DE D-METIONINA À BAIXAS 
TEMPERATURAS ATRAVÉS DA ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHOR 

GRÉGORY SERRANO RODRIGUES, RAFFAEL COSTA DE FIGUEIREDO PINTO, WANESSA 
DAVID CANEDO MELO, DANNS PEREIRA BARBOSA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: As proteínas são macromoléculas de fundamental importância para manutenção 
dos seres. O estudo de mudanças na estrutura cristalina dos aminoácidos cristalinos são tão 
relevantes para tentar compreender a dinâmica do comportamento desse arranjo espacial. O 
estudo das propriedades vibracionais permite que investigações acerca das mudanças 
estruturais ocorridas num meio cristalino, principalmente quando submetidos a condições 
extremas de temperatura e pressão. Objetivo: Definir o comportamento estrutural e vibracional 
da D-Metionina à baixas temperatura de forma que a transição de fase nessas condições seja 
elucidada e conflitada por diferentes técnicas experimentais. Método: O procedimento de 
desenvolvimento do projeto consistirá primeiramente na obtenção de cristais de D-Metionina 
pelo método de evaporação lenta e posteriormente os caracterizaremos estruturalmente 
utilizando Espectroscopia no Infravermelho Espectroscopia Raman e Calorimetria Diferencial 
de Varredura. Resultados: Utilizamos o espectro de absorbância do espectro do infravermelho 
na região do média infravermelho (MID), entre 400 a 1200cm^(-1), sobre a faixa de temperatura 
de 298 K à 84 K. As alterações observadas no espectro do infravermelho iniciam-se em 273 K. 
Mudanças ocorreram na faixa de temperatura de 234 K e uma acentuação nos modos de 
combinação em 2739 cm^(-1). O monocristal de D-metionina à temperatura ambiente, 
apresenta a simetria C_2^2. Na nova faze, sob baixas temperaturas, a simetria pode assumir 
qualquer um dos grupos espaciais C_2p^p (P2m), com p=1,2,4 ou 5. Ambos pertencentes ao 
sistema cristalino mono-clínico. Conclusão: As poucas mudanças no espalhamento Raman 
comparado com as apresentadas no espectro infravermelho, indica o surgimento de um centro 
de inversão, sendo os modos polares mais sensíveis ao espalhamento infravermelho do que no 
Raman. Sendo assim, podemos afirmar através dos resultados exibidos no monocristal de D-
Metionina sobre a condição extrema de baixas temperaturas, a presença de transições de fase. 
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ESTUDOS DOS EFEITOS DE PROBABILIDADE E MAGNITUDE DO TEMPO DE ESPERA 
SOBRE O COMPORTAMENTO DE "CONFESSAR" 

PAULA TEIXEIRA ANDRADE SOUSA, LORISMARIO ERNESTO SIMONASSI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Comportamento de escolha, baseado no paradigma operante, refere-se a 
responder a um estímulo quando há outros disponíveis, centrando-se nas variáveis que servem 
de ocasião para sua ocorrência. As consequências das escolhas vão ao encontro do valor 
subjetivo que cada alternativa representa para um individuo. Assim, para a elaboração de 
estratégias para fazer com que indivíduos confessem, faz-se necessário o estudo das variáveis 
que influenciam esta escolha. Objetivo: Investigar relações quantitativas entre a magnitude de 
uma consequência equivalente ao tempo de espera do participante, descrita por uma instrução 
e a probabilidade de escolha pelo ¿confessar¿. Método: As coletas foram realizadas no 
NPLAEC. Total de 10 participantes, maiores de 18 anos, sem histórico experimental. A primeira 
tela consistiu em uma instrução acompanhada com o áudio. Posteriormente, a tela de 
sondagem era apresentada. A próxima tela consistia em dois quadrados representados pelo 
¿confessar¿ e ¿não confessar¿. O ¿Confessar¿ tinha 100% de probabilidade de ser preso e 3 
anos de tempo de prisão (3 minutos de espera), valores fixos durante todo o experimento. 
¿Não confessar¿, pôde assumir os seguintes valores: 5%, 10%, 30%, 50%, 70%, 90%, 
variando de acordo com cada uma das 6 sessões, fixo por sessão. O tempo de prisão iniciou 
com 4 anos e ao tocar no ¿não confessar¿, o tempo aumentava de dois em dois até 20 anos 
(minutos). Resultados: Participantes 1, 2, 3 e 5 confessaram em todas as sessões. 
Participantes 4, 6, 7 e 10 confessaram em algumas sessões após esperar o tempo de prisão. 
Participantes 7 e 10 encerraram algumas sessões, pois tocaram consecutivamente no não 
confessar. Estes, foram descartados da análise de dados. Realizado a mediana entre os 
valores válidos para analise, observou-se que nas sessões com maior probabilidade de ser 
preso (50%, 70% e 90%) os participantes mantiveram a mediana equivalente a 4 anos de 
tempo de prisão (4 minutos em tempo de espera), tempo este menor do que nas outras 
probabilidades (5%, 10%, e 30%). Conclusão: Manipulou-se o tempo de prisão por sessão e a 
probabilidade de ser preso (%) entre sessões. Para estudos futuros: ouvir o áudio completo 
apenas na primeira sessão do experimento; e colocar o valor o tempo de prisão inicial no ¿não 
confessar¿ inferior ao tempo de prisão do ¿confessar¿. Observou-se as relações quantitativas 
entre a magnitude equivalente ao tempo de espera do participante, descrita por uma instrução 
e a probabilidade de escolha pelo ¿confessar¿. 
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ETNIA, SEXUALIDADE E GÊNERO: UMA ABORDAGEM PÓS-COLONIAL DOS 
MARCADORES SOCIAIS AFRICANOS QUE NASCERAM NA PARTILHA DA ÁFRICA E 

PERDURAM NO SÉCULO XXI 
LUCAS MATHEUS GONÇALVES FERREIRA, ALINE TEREZA BORGHI LEITE  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O conhecimento a respeito da forma que a África foi distribuída pelas potências da 
época (em sua maioria europeias), apresenta uma primeira visão da realidade que o continente 
vive hoje, nos casos analisados a visão do indivíduo é o foco através da teoria pós colonial. O 
pós-colonialismo apresenta uma ótica arredor dos problemas sociais de gênero, sexualidade e 
raça que retrata muito bem as consequências que Congresso de Berlim acarretou. Objetivo: O 
enfoque ao analisar o continente africano no pós "partilha da áfrica" é retratar os pontos onde o 
indivíduo se encontra em posição de subalternidade, buscando na teoria pós colonial, um 
método de análise que aborde a essência do problema da temática. Método: Análise primária 
de como foi pensado o Congresso de Berlim em relação aos signatários e o continente 
africano. Os efeitos a curto e longo prazo que acarretaram os problemas sociais tratados na 
pesquisa, utilizando autores da teoria pós-colonial para discorrer sobre a temática, através de 
suas diversas visões a cerca da sociedade, que análogas a temática em questão tem 
correlação direta a condição de subalterno que certos grupos sociais se 
encontram. Resultados: Através da análise, inicialmente sobre a forma que a África era vista 
pelo Congresso de Berlim, fica nítido que o continente era tratado unicamente como um 
pedaço de terra, sem valor próprio, cuja utilidade seria enriquecer aquele que a conquistasse. 
Essa divisão irregular do continente que não teve total respeito com os que residiam em suas 
delimitações, resultou em diversos conflitos que foram desencadeando a condição de 
subalternidade a certos grupos sociais, a análise através da ótica pós-colonial trouxe o 
subalterno africano como foco de análise, e como o Estado se posiciona diante desse 
problema, sendo ele contra ou a favor dessa minoria retratada. Conclusão: No decorrer da 
pesquisa o cidadão africano teve enfoque com base na teoria pós-colonial, em sua maioria os 
problemas que surgiram pós Congresso de Berlim, desencadearam certos extremismos em 
alguns pontos do continente. Os casos apontados colocaram um grupo minoritário à mercê do 
Estado, cujas atitudes não foram favoráveis aqueles que precisaram, apontados como 
subalternos. 
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EVOLUÇÃO DA LIMITAÇÃO FUNCIONAL DE PACIENTES CADEIRANTES COM 
DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE APÓS UM ANO DE REABILITAÇÃO 

SÁVYLLA SKLABRYNNE SILVA COSTA, CEJANE OLIVEIRA MARTINS PRUDENTE, BRUNA 
MIRANDA DE OLIVEIRA, MAYSA FERREIRA MARTINS RIBEIRO, LORENA GOMES DE 

MEDEIROS  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A Distrofia Muscular de Duchenne é uma disfunção de origem genética que 
resulta em uma desintegração gradual da fibra muscular, com consequente perda progressiva 
de força e função. O conhecimento a respeito dos comprometimentos físicos acarretados por 
esta doença permite a organização de planos terapêuticos específicos para estes pacientes, 
visando a manutenção da funcionalidade por um maior tempo possível, contribuindo para uma 
melhor qualidade de vida. Objetivo: Analisar a evolução da limitação funcional de pacientes 
cadeirantes com Distrofia Muscular de Duchenne após um ano de 
reabilitação. Método: Estudo do tipo quantitativo, longitudinal e observacional. Foram incluídos 
pacientes cadeirantes, com diagnóstico confirmado de Distrofia Muscular de Duchenne e seus 
cuidadores informais familiares. Os cuidadores responderam uma ficha de perfil 
sociodemográfico (contendo informações gerais sobre os pacientes). Os pacientes foram 
submetidos inicialmente a avaliações físicas para preenchimento da Escala de Vignos e escala 
EK, e reavaliados após um ano de reabilitação. Resultados: A amostra final do estudo foi de 
27 pacientes, com média de idade de 15 (±3,42) anos. Houve piora significativa nos escores da 
Escala Vignos (p<0,001) e EK (p<0,001) após um ano. Na Escala EK, houve piora nos subitens 
habilidade de movimentação dos braços, uso das mãos e braços para comer, tosse e bem-
estar geral. Conclusão: Os pacientes tiveram piora funcional após um ano de reabilitação, 
principalmente nas atividades que envolvem o uso dos membros superiores e na capacidade 
de tossir. Observa-se a necessidade de uma abordagem multiprofissional, com o 
direcionamento do processo de reabilitação para as atividades de membros superiores e o uso 
de tecnologias assistivas, para manutenção da independência funcional destes pacientes pelo 
maior tempo possível. 
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EXPERIMENTOS DE ELETRICIDADE E MAGNETISMO(ELETROSTÁTICA E 
ELETRODINÂMICA) 

KAIO CESAR COSTA ARAUJO, FRANCISCO APARECIDO PINTO OSORIO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A Física é uma área interdisciplinar visto que o conhecimento proporcionado pelas 
teorias da Física são as bases fundamentais para o desenvolvimento tecnológico de vários 
setores. Embora a física seja a mãe da tecnologia atual sendo diretamente responsável por 
todo desenvolvimento nas áreas da tecnologia, a maioria dos estudantes pouco se interessam 
em estudá-la, pois é considerada uma disciplina difícil e por muitos de pouca utilidade. Neste 
quadro, novas técnicas e abordagens são necessárias. Objetivo: Desenvolvimento de 
experimentos para o ensino da eletricidade. A finalidade dos experimentos é tornar mais 
agradável o aprendizado da física desmistificando-a como ciência árida cujos resultados são 
difíceis de serem aprendidos e explorados. Método: Para à realização destes experimentos foi 
utilizado materiais de baixo custo e de fácil acesso (podendo-os serem adquiridos facilmente). 
A escolha por trabalhar com materiais de baixo custo é facilitar para que estudantes e 
professores interessados possam estar reproduzindo tais experimentos. Resultados: A 
experimentação desenvolvida mostrou a visualização dos fenômenos de eletricidade e seus 
conteúdos específicos como cargas elétricas, força elétrica, diferentes tipos de eletrizações e 
lei de Coulomb. Foi possível analisar o comportamento das diferentes cargas presentes no 
eletroscópio de folhas e no versório, deixando claro a repulsão de cargas de mesmo sinal e a 
atração de cargas com diferentes sinais. Conclusão: Neste trabalho, houve a realização da 
pesquisa referente à experimentação no ensino de física, desenvolvendo e pensando em 
formas de intervir no ensino para possibilitar compreensão dos estudantes do ensino básico. 
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EXTRAÇÃO DE DNA E DETECÇÃO DE PAPILOMAVIRUS HUMANO (HPV) EM CÂNCERES 
COLORRETAIS 

AMANDA XAVIER MILHOMENS, VERA APARECIDA SADDI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: No Brasil o câncer colorretal (CCR) é o terceiro tipo de câncer mais frequente em 
homens e o segundo em mulheres. A participação do HPV no desenvolvimento do CCR vem 
sendo considerada devido à detecção do DNA deste vírus nas lesões malignas e pré-malignas 
de cólon e reto, sugerindo que o HPV possa estar envolvido na carcinogênese colorretal. Os 
estudos disponíveis são inconclusivos, tornando necessária uma melhor avaliação da relação 
entre a infecção pelo HPV e o CCR. Objetivo: Extrair DNA de 106 amostras incluídas em 
parafina de indivíduos com câncer colorretal diagnosticados no Hospital Araújo Jorge, Goiânia - 
GO, avaliar a qualidade do DNA extraído nas razões 260/230 e 260/280 e detectar a presença 
do DNA do HPV nos carcinomas colorretais. Método: O grupo caso foi composto por 94 
amostras com diagnóstico histológico de CCR provenientes do Hospital Araújo Jorge, Goiânia - 
GO, destas 94, 12 possuíam dois blocos diferentes para análise, resultando em 106 amostras 
parafinadas de CCR, para extração de DNA. A pureza do material extraído foi avaliada no 
espectrofotômetro (nanodrop) nas razões 260/280 e 260/230. O DNA extraído foi submetido à 
técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) para detecção do DNA viral nas amostras, 
e os resultados da PCR foram analisados através de eletroforese em gel de 
poliacrilamida. Resultados: As concentrações do DNA extraído das 106 amostras variaram de 
11,2 ng/¼L a 2276,3 ng/¼L. Quanto ao grau de pureza das amostras, na razão 260/280 o grau 
de pureza entre 1.0 e 2.0, já em 260/230, esses resultados variaram de 0.2 a 2.0. O resultado 
da detecção do DNA do HPV nas amostras apontou 8 amostras positivas dentre as 
106. Conclusão: Foi visto que mesmo sendo criados os protocolos de extração de material 
genético para atender a diferentes tipos de amostras, ainda assim é necessário fazer 
adequações para superar algumas deficiências que possam surgir durante o procedimento, 
mostrando que cada trabalho possui suas particularidades que devem ser levadas em 
consideração. Os achados nas amostras ressaltam a importância da realização de estudos que 
possam esclarecer a relação entre a infecção pelo HPV e o desenvolvimento do CCR. 
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EXTRAÇÃO DE DNA E DETECÇÃO DO PAPILOMAVIRUS HUMANO (HPV) EM LESÕES 
BENIGNAS E LESÕES PRECURSORAS DOS CARCINOMAS COLORRETAIS 

IGOR LOPES DOS SANTOS, VERA APARECIDA SADDI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O câncer colorretal (CCR) é o terceiro tipo de tumor mais frequente em homens e 
o segundo em mulheres no mundo. Apesar da associação desse tipo de neoplasia com 
síndromes hereditárias, 90% dos casos são de origem esporádica. A relação entre a infecção 
do Papilomavírus humano (HPV) e o desenvolvimento de alguns tipos de câncer, como o 
cervical e o anal, já é bem estabelecido. Contudo, ainda são escassos estudos que esclareçam 
uma possível relação entre o HPV e o CCR. Objetivo: Investigar a prevalência do HPV em 
lesões benignas e pré neoplásicas de cólon e reto. Extrair DNA de 100 amostras de indivíduos 
com lesões benignas e pré neoplásicas de cólon e reto. Extrair DNA de 100 amostras de 
tecidos adjacentes às lesões malignas de cólon e reto. Método: Estudo do tipo caso controle. 
Este estudo avaliou a prevalência do HPV dos grupos controles. O grupo controle 1 foi 
composto por 79 casos de tecido adjacente ao tumor. O grupo controle 2 foi composto por 30 
casos de tecidos de lesões benignas e pré neoplásicas do CCR. A extração do DNA foi 
realizada com o kit comercial Wizard distribuído pela Promega® e a detecção do HPV com o 
Kit comercial INNO-LiPA HPV Genotyping Extra (Innogenetics®). Resultados: As 
concentrações moleculares de DNA nas amostras de tecido adjacente ao tumor variaram de 
2,5ng/µl a 2842,5ng/µl e as razões 260/280nm de grau de pureza variaram de 1.4 a 1.8. As 
concentrações moleculares de DNA nas amostras de lesões precursoras variaram de 5,0ng/µl 
a 1083,9ng/µl e as razões 260/280nm de grau de pureza variaram entre 1.3 a 2.3. A presença 
do DNA do HPV não foi identificada em nenhuma das amostras de tecido adjacente ao tumor, 
lesões benignas e lesões precursoras. Conclusão: A pesquisa do DNA do HPV nas amostras 
controle estudadas foi negativa. Novos experimentos encontram-se em andamento, 
investigando a presença do DNA do HPV no grupo de tumores com o objetivo estabelecer uma 
possivel relação do tumor com a infecção pelo HPV, a fim de contribuir na prevenção e gestão 
clínica do câncer colorretal. 
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FATORES ASSOCIADOS AO SEDENTARISMO INFANTIL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 
ALINE BUENO COELHO, MARIA APARECIDA DA SILVA VIEIRA, VIVIANE SANTOS 

MENDES CARNEIRO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O sedentarismo está associado a atividades que envolvem baixo gasto de 
energia. Na infância o mesmo tornou-se uma preocupação de saúde global que está ligado a 
agravos importantes (WHO, 2002; PATE; O'NEILL; LOBELO, 2008; CHEN et al., 2014). Há 
uma lacuna na literatura sobre o conhecimento do comportamento sedentário em crianças. 
Portanto, é importante levantar as evidências nacionais e internacionais produzidas 
recentemente sobre os fatores associados ao sedentarismo infantil. Objetivo: Analisar os 
fatores associados ao sedentarismo infantil na produção científica nacional e internacional no 
período de 2013 a 2018. Método: Trata-se de uma Revisão integrativa que foi conduzida a 
partir da consulta nas seguintes bases de dados: Portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS); 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Medical Literature 
Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) via PubMed. Os descritores e seus 
sinônimos foram selecionados de acordo com a lista Descritores em Ciências da Saúde 
/Medical Subject Headings (DeCS/MeSH). A última busca ocorreu no dia três de março de 
2018. Após o levantamento dos artigos, foram aplicados critérios de inclusão e exclusão. A 
organização dos dados foi realizada por meio de uma ficha estruturada contendo as principais 
informações dos artigos. Resultados: Foram selecionados 304 artigos, desses 292 foram 
excluídos por não atenderem aos critérios de exclusão. O período de coleta de dados dos 
estudos variou entre os anos de 2005 a 2015, publicados no período de 2013 a 2018. Houve 
três na América do Norte, uma na América do Sul, três na Europa e duas na Ásia. Quanto aos 
desenhos utilizados, 44% foram Coorte e 56% Transversal. Nas publicações, foram 
identificados os seguintes fatores associados ao sedentarismo infantil: Final de semana, outono 
e inverno, idade, sexo masculino, idade da mãe, sobrepeso/obesidade, assistir TV durante o 
jantar, <2 aulas de educação física/semana, raça/etnia, escolaridade dos pais, visualização de 
TV pelos pais, sexo feminino, tipo de escola, crianças menos ativas. Conclusão: Conclui-se 
que houve publicações em quase todos os continentes do mundo, exceto na Oceania, com 
maior parte na América do Norte e Europa. Os principais fatores associados foram a idade, 
sobrepeso/obesidade e raça/etnia. Vale ressaltar que os estudos não utilizaram um método de 
análise igual do comportamento sedentário, visto que não há um consenso da definição de 
comportamento sedentário. Relato sobre tempo de tela e o acelerômetro (avaliar níveis de 
atividade física), foram os mais utilizados. 
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FATORES COMPORTAMENTAIS QUE INFLUENCIAM A ADESÃO AO TRATAMENTO DE 
CRIANÇAS EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, DENTRO DO CENTRO DE 

HEMODIÁLISE 
THAYNARA ALVES DA SILVA, GINA NOLETO BUENO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A insuficiência renal crônica (IRC) é uma doença de quadro irreversível que, no 
seu agravo, leva à perda das funções renais. Na criança, o processo de adaptação é diário, 
desde o diagnóstico a cada etapa do tratamento. A adesão ao tratamento da IRC é condição 
imprescindível a quem padece dessa enfermidade, afim evitar intercorrências. Assim, uma boa 
interação com a equipe multiprofissional contribui positivamente para minimizar o 
comportamento de inadequação da criança ao tratamento. Objetivo: Observar os 
comportamentos emitidos durante a hemodiálise;observar as estratégias aplicadas pelos 
profissionais e seus efeitos;a que etapas a criança manifesta adesão ou contra-adesão; 
observar se a ferramenta lúdica e instrucional contribui para a adesão;e, identificar as 
contingências estressoras. Método: O estudo foi realizado com uma criança de 12 anos, 
portadora de uma doença renal crônica, submetida ao processo de hemodiálise sob a presença 
de sua mãe, principal cuidadora. A coleta de dados se deu em um Centro de Hemodialítico de 
um Hospital-Escola, por meio de observações, entrevistas e da introdução de uma ferramenta 
de dispositivo móvel. O estudo constituiu-se por quatro fases, pautado em um delineamento 
experimental: Triagem e Seleção, Linha de Base, Intervenção e Avaliação Final Os dados 
foram analisados com base na abordagem Análise do Comportamento. Resultados: Os 
resultados obtidos através das fases do estudo, demonstraram que os participantes tiveram 
que se submeter à adaptação quanto à nova rotina após o diagnóstico de IRC e que se 
transformou em contingências estressoras à criança e ao seu ambiente familiar, gerando 
comportamentos concorrentes à adesão ao tratamento, especialmente em relação ao 
cumprimento das prescrições médicas e nutricionais. Entretanto, tanto a equipe 
multiprofissional envolvida no processo, quanto a ferramenta lúdica do dispositivo móvel sobre 
o cuidar de uma criança com IRC, introduzida na fase de intervenção, contribuíram para a 
adesão da criança ao tratamento. Conclusão: Uma boa relação da equipe multiprofissional 
com a criança favoreceu a adesão ao tratamento, tornando-o menos gerador de contingências 
estressoras. Por outro lado, a ferramenta lúdica contribuiu, de forma psicoeducativa, com a 
aprendizagem para o cuidado, por seu ambiente familiar e autocuidado do participante quanto 
à sua doença a fim de evitar intercorrências durante o tratamento e, desse modo, manter a 
qualidade de vida. Concluiu, desse modo, que os objetivos propostos foram alcançados. 
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FATORES E MECANISMOS RESPONSÁVEIS PELA GÊNESE DOS EVENTOS CLIMÁTICOS 
EXTREMOS DA CIDADE DE GOIÂNIA-GO 

VITOR PEREIRA CRUZ, DIEGO TARLEY FERREIRA NASCIMENTO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Vasta porção do território nacional continua carente de maiores e melhores 
análises climatológicas, sobretudo, embasados na análise da dinâmica das massas de ar e na 
busca da gênese do clima (ZAVATTINI, 1990). Santos, Carvalho e Yanagi Júnior (2006) 
compartilham desta ideia, ao afirmarem que os estudos tradicionalmente realizados são 
incapazes de representar adequadamente toda a configuração e dinâmica do 
clima. Objetivo: O objetivo geral do trabalho é o de indicar e descrever os fatores e os 
mecanismos responsáveis pela gênese dos eventos climáticos extremos da cidade de Goiânia, 
com maior foco na atuação dos sistemas atmosféricos. Método: foram levantados os registros 
dos eventos climáticos extremos dos últimos cinco anos, a partir de um projeto de pesquisa em 
desenvolvimento, ¿Eventos extremos climáticos na cidade de Goiânia-GO. Os fatores 
climáticos a serem considerados serão aqueles dinâmicos, associados principalmente ao efeito 
da sociedade no ambiente climático. o crescimento populacional de Goiânia foi levantado a 
partir de dados de censo demográficos e estimativas de população realizados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os mecanismos atmosféricos atuantes em 
Goiânia-GO nos dias com registro de eventos climáticos extremos foram identificados a partir 
da leitura e interpretação de cartas sinóticas obtida pela homepage da 
Marinha Resultados: Segundo o gráfico apresentado pela Figura 1, o maior aumento 
populacional de Goiânia-GO se deu entre as décadas de 1970 e 1991, com aumento ainda 
significativo para os anos de 2000 e 2007. outro fator capaz de gerar alteração climática na 
escala local, e favorecer a ocorrência de eventos extremos, é o crescimento da área urbana e a 
consequente redução da cobertura vegetal. área urbana apresentou um crescimento de 92,8% 
entre os dois períodos, haja vista representar em 1986 apenas 144,5 km², e, em 2010, 
corresponder a 278,6 km². Vale frisar que a cobertura vegetal exerce grande papel como 
regulador térmico e hídrico do ambiente urbano Os fatores climáticos que atuam na região em 
que se situa a cidade de Goiânia de forma evidente Conclusão: foi possível perceber que o 
intenso crescimento populacional entre as décadas de 1970/1991 e 2000/2007 e o 
consequente processo de crescimento urbano e conversão da cobertura vegetal para áreas 
antropizadas podem estar associados aos eventos associados a precipitação intensa, 
temperatura máxima, temperatura mínima e umidade relativa do ar, doravante maior liberação 
e armazenamento de radiação solar e de poluentes atmosféricos. 
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FILOSOFIA DA RELIGIÃO: A FORMAÇÃO DO HOMO RELIGIOSUS E A IDEOLOGIA DE 
GÊNERO 

JOAO BORGE CHILELE SALIULO, CLOVIS ECCO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Este trabalho de pesquisa divide¿se em duas partes. Na primeira, explica¿se o 
fenômeno transcendental religioso no homem bem como a concepção particular de divindade. 
A segunda parte pondera as principais razões que se tem apresentado para defender ou 
contrariar a crença de que o homem é superior à mulher. O conceito-chave e o ponto de vista 
do patriarcado, a subordinação das mulheres e dos fatores que os homens controlam em 
sistema patriarcal, o movimento feminista e suas abordagens filosófica Objetivo: Esse projeto 
de pesquisa pretende questionar e obter algumas respostas diante dessa grande demanda do 
Homo Religiosus a sua busca incessante e a formação da religião na construção da ideologia 
de gênero. Método: Pesquisa histórica; coleção dos dados, ler e analisar obras e autores que 
trataram desse mesmo assunto seja a favor ou contra a práxis religiosa. Far-se-á uma 
investigação de busca pelos temas: Homo Religiosus, ideologia de gênero, a religião no 
construto da sociedade, religião e masculinidade, função da religião no construto social da 
ideologia de gênero, que se encontram nos bancos de dados (CAPES). Dentre essas Teses e 
Dissertações e Tccs, serão selecionados no mínimo cinco programas, classificando também no 
mínimo duas publicações para estudo e análise, dando prioridade às Ciências da Religião, por 
terem relação à mesma área de investigação. Resultados: Existe uma correlação entre a 
consciência que vivencia e o objeto que é vivenciado como numinoso, sendo que o sentimento 
de aniquilação surge exatamente porque algo mais poderoso se manifesta para a consciência. 
Só o homem apresenta tendências para religião. As diferenças sexuais, segundo a religião, 
permanecem inerentes, negar a sexualidade divergente é rejeitar, segundo o cristianismo, o 
amor e a fonte da criação. E é claro para o cristianismo a ordem da criação é homem e mulher, 
ou seja, a heteronormatividade, o indivíduo nasce uma mulher ou nasce necessariamente um 
homem. Tanto em sexo quanto em gênero. Outras formas de expressão sexual são, visto no 
cristianismo como, fruto da queda (pecado original). Conclusão: Estou produzindo um livro, 
como resultado desta pesquisa, onde faço abordagens com mais profundidade, de todos os 
dados pesquisados, sobretudo a conclusão eficiente do tema está sendo abordado nele. A 
pretensão da obra é ser publicada em Novembro pela editora: Fonte Editorial. 

Palavras-chave: Filosofia, Religião, Homo Religiosus, numinoso, Ideologia, Identidade, 
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FILTRAGEM DE DADOS HIPERESPECTRAIS UTILIZANDO FILTRO DE KALMAN 
GUILHERME PEREIRA PORTO LONDE, CLARIMAR JOSE COELHO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Imagens podem ser obtidas através de diversos equipamentos. Dependendo do 
dispositivo de captura, elas podem apresentar ruídos que atrapalham na análise dos dados, 
ocasionando até mesmo em falsos resultados. Dito isso, a utilização de algoritmos para o pré-
processamento dos dados se torna um procedimento necessário para o sucesso de outras 
técnicas que virão a analisar estes mesmos dados. Uma técnica que pode ser utilizada no pré-
processamento para remoção de ruídos é o filtro de Kalman. Objetivo: O objetivo deste 
trabalho é desenvolver um algoritmo para o pré-processamento de dados para remoção de 
ruído gaussiano branco aplicado a imagens hiperespectrais no contexto de detecção de 
melanomas. É utilizado o filtro de Kalman no pré-processamento desses dados. Método: O 
filtro de Kalman é um método muito utilizado em engenharia, e pode ser usado para suavizar 
ruídos em sinais discretos. Considere um sinal y(k) = Hx(k)+v(k), onde y é o sinal medido, x um 
vetor de estados, v um ruído branco e H uma matriz de conexão. O filtro se baseia em 
encontrar o estado x(k+1) = Fx(k)+w(k), onde F é uma matriz de transição e w um ruído do 
processo. O algoritmo é composto por uma etapa de predição, onde se estima um valor a priori 
para x(k), e uma etapa de correção, onde se atribui novas medidas a x(k) reduzindo o erro 
médio quadrado em relação a y(k). Considere uma imagem digital como uma matriz de pixels. 
Uma forma de reduzir o ruído é aplicando o filtro de Kalman à cada linha, e em seguida a cada 
coluna desta matriz. Resultados: Ao aplicar o filtro conforme proposto em imagens 
perturbadas por ruídos brancos com diferentes variâncias foi observado que grande parte do 
ruído foi removido, e a maioria dos detalhes principais das imagens foram preservados. A 
implementação do filtro de Kalman utilizada para este trabalho possui complexidade 
computacional O(|y|), e o método para remoção de ruídos em imagens hiperespectrais possui 
complexidade O(n x m x d), em que n, m e d são as dimensões da matriz da 
imagem. Conclusão: O método proposto neste trabalho pode ser aplicado a qualquer imagem 
perturbada por ruído do tipo gaussiano branco, podendo melhorar significativamente a 
qualidade analítica da imagem. Uma vantagem do método é a eficiência, que é, por sua vez, 
levemente mais rápido que alguns filtros que são baseados em convolução. 
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FINALIDADES DA FORMAÇÃO DE ENFERMEIROS 
KETHULLEN NUNES DE ARAÚJO, RAQUEL APARECIDA M DA M FREITAS  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: No decorrer da história de enfermagem a sua principal finalidade era voltada as 
concepções tecnicistas e ao modelo biomédico, respondendo aos interesses do setor saúde e 
sociedade. No início do século XXI e propiciado um plano de formação cientifico intelectual, 
com isso a formação deste profissional passa pelas novas exigências do mercado de trabalho, 
que não mais se admite profissionais despreparados e sem conhecimento 
cientifico. Objetivo: Analisar se as finalidades da formação de enfermeiros se fundamentam 
em alguma concepção de educação e/ou de formação de profissionais e verificar a que 
demandas sociais as finalidades da formação de enfermeiros buscam atender. Método: O 
trabalho foi desenvolvido por meio de revisão narrativa da literatura, abrangendo artigos 
científicos com foco nas finalidades da formação de enfermeiros. Foram incluídas obras 
publicadas no Brasil, no período de 1999 a 2018. Foram usados como descritores as seguintes 
palavras: finalidades, educação e enfermagem. Foram utilizados como critérios de inclusão 
artigos que contemplassem temas de formação de enfermeiros, foram usados como critérios de 
exclusão artigos divergentes ao tema do estudo. Foram usadas como base de dados Scielo e 
Google Acadêmico. Resultados: Com as interferências das doenças epidêmicas na 
exportação de produtos brasileiros influenciando no setor político-econômico, e as 
necessidades de profissionais aptos para desempenhar atividade de vigilância sanitária, surge 
a institucionalização da educação de Enfermagem no Brasil. A enfermeira teve um papel ilustre 
na história da saúde pública brasileira nos anos 1920, uma vez que seu empenho proporcionou 
e sustentou o projeto de saúde pública, focando na educação sanitária. A graduação em 
enfermagem tem como finalidade formar profissionais de enfermagem generalistas, com bases 
cientificas, humana e capacidade de avaliar, identificar e implementar as necessidades de 
saúde e cuidados para o indivíduo e coletividade. Conclusão: Conclui-se que desde o 
surgimento das primeiras escolas até o momento atual, regido pelas diretrizes implantadas em 
2001, as finalidades da formação de enfermeiros manteve o compromisso com o atendimento a 
necessidades sociais de saúde, sendo que a partir dos anos 2000 passou a incorporar com 
mais ênfase aspectos científicos e políticos dessas necessidades. 
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FORÇA AÉREA BRASILEIRA NO ESTADO BRASILEIRO: REPRESENTAÇÃO, 
NACIONALISMO, SEGURANÇA NACIONAL E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

KARINY SILVA DE SÁ, MARIA CRISTINA N FERREIRA NETO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O desenvolvimento científico dos estudos a respeito da Instituição da Força Aérea 
Brasileira (FAB) se vale da análise de estudos tradicionais e da teoria crítica das Relações 
Internacionais, visando compreender com suas demandas e a ação nacional se interagem com 
a sociedade brasileira e, também, no campo internacional. Dessa forma, procura compreender 
a representação, o nacionalismo, a segurança nacional e a cooperação internacional da 
FAB. Objetivo: O objetivo central concerne em analisar a formação, os princípios nacionalistas 
e a atuação da Força Aérea Brasileira, assim como o seu papel no Sistema Internacional como 
representante da Nação, que integra a segurança nacional e a cooperação 
internacional. Método: O objeto desse estudo centra-se na instituição da Força Aérea 
Brasileira (FAB) com o intuito de compreender sua influência exercida na atuação nacional e as 
repercussões internacionais de seus esforços institucionais. O desenvolvimento da pesquisa foi 
orientado pelo embasamento bibliográfico por meio de leituras, fichamentos e análises de 
artigos, livros, revistas aeronáuticas e notícias eletrônicas sobre o tema. Participação em 
congressos acadêmicos sobre a abordagem da geopolítica também contribuíram para a 
pesquisa, tais como o II Encontro Regional da Associação Brasileira de Estudos de Defesa 
Centro-Oeste (ERABED), Cibe Brasil 2017-Workshop temáticos. Resultados: Os estudos 
realizados demonstraram a importância do assunto como também permitiram perceber que é 
um tema bastante confrontado e debatido pela sociedade brasileira, porém sem 
fundamentação empírica necessária para a confrontação e compreensão do ganho e/ou perda 
oferecida pela instituição militar- Força Aérea Brasileira. Oque reforça o propósito dessa 
pesquisa e aponta para a necessidade de um futuro aprofundamento sobre a atuação do militar 
como uma força legítima de defesa da estabilidade do país, com o papel organizacional de 
promover o desenvolvimento de pesquisas tecnológicas e áreas afins. Conclusão: A 
interpretação dos textos lidos, o apuramento de debates políticos relacionados a função do 
Estado, a imersão na história, desenvolvimento, e propostas promovidas pela FAB foram 
imprescindíveis para a elaboração cientifica da hipótese quanto para a compreensão do papel 
da instituição de Aeronáutica no Brasil, formada por brasileiros que passaram a defender um 
código de normas e condutas da instituição; assim como, a de defender sua missão e 
objetivos. 
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FOTOEXPOSIÇÃO, HÁBITOS PREVENTIVOS E CONHECIMENTO SOBRE CÂNCER DE 
PELE ENTRE ESTUDANTES DO SEXTO ANO DE MEDICINA DA PUC GOIÁS 

LETÍCIA CARVALHO RESENDE PEDRO, ANTONIO MARCIO TEODORO CORDEIRO SILVA, 
LOUISE TAINÁ TELES TOBIAS  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O câncer de pele é a doença mais comum entre a população caucasoide no 
mundo, atingindo principalmente a população do fototipo que se queima e não bronzeia. 
Divide-se em melanoma e não melanoma, com sua incidência aumentando progressivamente, 
nos últimos anos, em população mais jovem. Por isso, é importante saber se os conhecimentos 
que estão sendo adquiridos ao longo do curso de Medicina estão sendo fixados e 
transformados em hábitos ao fim da graduação. Objetivo: Analisar o nível de conhecimento 
sobre o câncer de pele, os hábitos preventivos e a fotoexposição entre os estudantes do último 
ano do curso de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Método: Foi realizado 
um estudo transversal observacional após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa da PUC-Goiás. Os alunos do último ano do curso de Medicina foram convidados a 
responder um questionário após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). O questionário inclui perguntas sobre o fenótipo do aluno, seus hábitos preventivos e 
conhecimentos a respeito do câncer de pele. Os dados obtidos foram colocados em planilhas 
eletrônicas para a confecção de estatística descritiva e comparativa. Resultados: Participaram 
da pesquisa 53 alunos do último ano do curso de Medicina da PUC Goiás. Os alunos 
declararam a cor da pele: 98,1% consideram-se branco ou pardo e 1,9% negro. A respeito dos 
hábitos de exposição solar, percebe-se que o hábito de exposição solar permanece entre 34% 
dos alunos. Porém, quando perguntados sobre bronzeamento artificial, 5,7% afirmaram terem 
realizado. Sobre medidas de fotoproteção, 54,7% negaram o uso de protetor solar e 79,2% 
afirmam não utilizar outros meios de proteção. Ademais, 43,4% dos alunos têm histórico 
familiar da doença, sendo o de segundo grau o mais prevalente. O conhecimento sobre o tipo 
mais comum de câncer de pele gerou dúvidas entre os alunos, dos quais 31,2% acreditavam 
ser o melanoma. Conclusão: A pesquisa reiterou as desigualdades raciais presentes na 
faculdade de Medicina, especialmente em uma universidade particular. Notou-se que o 
conhecimento a respeito do câncer de pele é amplo entre os alunos, com raras exceções. 
Porém, esse conhecimento não gerou mudanças comportamentais compatíveis e os alunos 
continuam expondo-se ao sol e poucos utilizam medidas fotoprotetoras. 
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FREQUÊNCIA ALÉLICA DO GENE DGAT1 EM BOVINOS COM APTIDÃO LEITEIRA, DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA VICTORIA FERREIRA RIBEIRO, ALEX SILVA DA CRUZ  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O DGAT1 é responsável pela síntese e metabolismo de triglicerídeos em espécies 
mamíferas, envolvendo-se com os teores de gordura no leite e sua deposição na musculatura, 
em gado de corte (VECHETINI, et al. 2007). Apresentando altas frequências do alelo A 
(mutante alanina) para a raça Holandesa, baixa frequência nas raças Gir e Red Sindhi e não 
identificadas em Nelore e Guzerá, causando uma redução na produção de proteína de leite, e 
aumento em produção de gordura foi associado ao k (lisina). Objetivo: O presente trabalho 
teve como objetivo o estudo da frequência alélica do gene DGAT1 em 50 animais leiteiros do 
estado de Goiás. Método: A coleta foi realizada no Campus II, da Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás ¿ PUC/GO e o processamento da amostra foi realizado no Núcleo de 
Pesquisas Replicon (NPR), da PUC/GO. Foram realizados testes moleculares em um total de 
50 amostras de sangue periférico em bovinos com aptidão leiteira. A extração de DNA foi feita 
a partir de 250µL de sangue com o auxílio do AxyPrep Blod Genomic DNA Miniprep Kit da 
Axigen, de acordo com o protocolo sugerido pelo fabricante. Após a extração e obtenção de 
DNA, as regiões genômicas alvos para os polirmorfismos foram amplificadas por PCR em 
tempo real usando-se o sistema TaqMan® Assays (Applied Biosystems). Foi utilizado no 
presente trabalho o SNP¿s (rs471462296) da região 5¿ UTR do gene 
DGAT1. Resultados: Todos os animais analisados apresentaram o alelo AA, no SNP 
rs471462296, do gene DGAT1. Valores semelhantes obtidos por Freire (2017), onde foi 
avaliado a frequência alélica deste mesmo SNP em bovinos nelore e bovinos sem raça 
definida, obtendo apenas o alelo selvagem. Indicando que a homozigose seja uma 
característica do par de base em estudo. Houve grandes variações na produção de leite em 
uma lactação de 305 dias. Assim como Freire (2017), que sugeriu utilidade limitada a esse a 
SNP, em programas de melhoramento genético, para características morfométricas e de 
produção. Conclusão: Este estudo é parte integrante de uma proposta maior que visa 
identificar variações na frequência alélica e genotípica na região promotora do gene DGAT1 em 
diferentes raças bovinas. Até a redação deste relatório, ao considerar três SNPs analisados 
para a raça Girolando, o SNP rs471462296 foi o único a ser observado sem variações de 
frequência alélica e genotípica, permitindo a hipótese que este SNP esteja fixado e sem 
variação nos animais testados. 
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FREQUÊNCIA E PADRÃO DE RESISTÊNCIA DE PROTEUS MIRABILIS AOS 
ANTIMICROBIANOS COMUMENTE USADOS NO TRATAMENTO DE INFECÇÕES 

URINÁRIAS DE ORIGEM COMUNITÁRIA 
FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA, JOSE RODRIGUES DO CARMO FILHO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Considera-se como infecção do trato urinário (ITU) a presença e multiplicação de 
microrganismos no aparelho urinário, com possível invasão e reação nas estruturas tubulares 
ou parenquimatosas do aparelho urinário ou órgãos anexos. O Proteus mirabilis é um membro 
da família de enterobactérias e está aliado com alto índice de morbidade. O trato urinário 
representa um sítio frequente de infecção tanto em pacientes da comunidade como em 
pacientes internados em unidades hospitalares. Objetivo: Descrever a prevalência de P. 
mirabilis em infecções urinárias de origem comunitária e seu perfil de 
susceptibilidade. Método: Trata-se de um estudo transversal descritivo, desenvolvido no 
Município de Goiânia, Goiás a partir do dia 1 de janeiro de 2011 a julho 2018, com a 
participação de quatro laboratórios, sendo três pertencentes à rede privada e um laboratório 
escola. Todos são conveniados ao Sistema Único de Saúde. O projeto foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, que gerou o 
parecer de número 348.549. Resultados: Foram identificados 530 (73,9%) culturas positivas 
de P. mirabilis responsável por ITU, em mulheres. Maiores taxas de resistência foram 
identificadas para nitrofurantoína (27,7), trimetoprima/sulfametoxazo (25,0), ácido nalidíxicom 
(18,4), ciprofloxacina (17,9) e levofloxacina (11,1). Conclusão: Os resultados do presente 
estudo mostram elevada prevalência da resistência aos principais antibióticos de primeira 
escolha usados para tratar das ITUs adquiridas na comunidade. A gentamicina e amicacina 
são antimicrobiano viáveis para o uso empírico no tratamento de ITUs causadas por P. 
mirabilis. 
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FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA E A EXTENSÃO DE SUA EFICÁCIA 
ANA PAULA FERREIRA DE MORAES, HELENA BEATRIZ DE MOURA BELLE  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Os grandes avanços tecnológicos e as nuances do capitalismo trouxeram 
visibilidade ao direito empresarial, reforçando que a empresa desempenha papel 
preponderante na sociedade atual, impulsionando a produtividade e o desenvolvimento 
econômico, tendo como princípio basilar de atuação o cumprimento da sua função social da 
empresa, este declarado na Constituição Federal do Brasil, de 1988, como preceito para 
compatibilização do exercício da atividade empresarial. Objetivo: Interpretar a legislação, 
direcionada a atuação empresarial, com aplicabilidade e abrangência dos efeitos do princípio 
da função social da empresa no exercício de sua atividade, e verificar as consequências do 
não cumprimento do disposto nos institutos legais por parte das sociedades 
empresárias. Método: Adoção de pesquisa qualitativa, por meio de técnicas de estudos 
bibliográficos oriundos de doutrinas especializadas, ainda, pela análise de artigos científicos 
que remetem ao conteúdo em questão, e, notadamente, em fontes primárias e secundárias do 
direito. Resultados: O presente estudo demonstra que apesar da vigência de diversos 
institutos que propiciem as empresas cumprirem com sua função social e permanecerem no 
meio econômico, têm aquelas remanentes que surgem e persistem a desenvolver seu objeto 
empresarial em desconformidade com os preceitos legais, entre elas destaca-se a JBS 
S.A. Conclusão: Conclui-se que algumas empresas não cumprem com sua função social e 
ainda contam com a participação corrupta e favores políticos de pessoas diretamente 
relacionados ao patrimônio e órgãos criados com a responsabilidade de serem imparciais e 
atuantes no desenvolvimento econômico nacional. Infelizmente! 
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FUNDAMENTOS BÁSICOS DA BIOLOGIA DE SISTEMAS PARA ANÁLISE DO VÍRUS ZIKA 
NELSON CÔRTES DE OLIVEIRA, IRMTRAUT ARACI HOFFMANN PFRIMER  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O vírus Zika (ZIKV) é um patógeno veiculado principalmente por mosquitos, tendo 
sido descoberto em 1947 em macacos ¿rhesus¿ na Floresta Zika de Uganda. Na maioria dos 
casos a infecção humana é assintomática. Contudo, nas Américas têm-se relatado síndromes 
congênitas e condições neurológicas associadas à infecção pelo vírus. Em virtude desta 
emergência, os estudos sobre ZIKV foram intensificados e a análise de Biologia de Sistemas 
tem sido uma ferramenta auxiliar nas pesquisas acerca do vírus. Objetivo: Compreender os 
parâmetros básicos da Biologia de Sistemas, para então poder analisar os dados biológicos do 
vírus Zika. Método: Os cursos de especialização realizados sobre Biologia de Sistemas e 
Biotecnologia, são integrados a plataforma on-line do ¿Coursera¿ e desenvolvidos pela Escola 
de Medicina Icahn em Monte Sinai, na cidade de Nova York, que reúne professores líderes 
mundiais em biologia de sistemas, medicina e pesquisa de farmacologia de sistemas no Monte 
Sinai. Estes são divididos em módulos com atividades diárias e testes semanais. O uso da 
Biologia de Sistemas permitiu avaliar citocinas produzidas por indivíduos infectados pelo vírus 
Zika, por meio da técnica de quartis aliado a um gráfico Box Plot gerado pelo software 
interativo de alta performance voltado para o cálculo numérico, o MATLAB. Resultados: Foram 
concluídos com êxito os cursos na plataforma Coursera, sobre Introdução a Biologia de 
Sistemas e Métodos Experimentais na Biologia de Sistemas, com a certificação dos mesmos. A 
análise de citocinas, por meio da biologia de sistemas, em amostras positivas para o ZIKV e 
nas do grupo controle, permitiu observar um perfil elevado da IL-1ra, enquanto que as demais 
não demostraram nenhuma alteração significativa quando comparadas aos 
controles. Conclusão: A realização de estudos biológicos por intermédio da Biologia de 
Sistemas é pertinente, em razão de que esta pode contribuir de forma a sumarizar e analisar 
dados quantitativos complexos. Tendo a plataforma do Coursera sido de extrema importância 
na construção deste conhecimento básico acerca desta nova metodologia de estudo. 
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GAYS SOB AS LENTES DO CINEMA: A CONSTRUÇÃO DO "TIPO SOCIAL GAY" A 
PARTIR DE SENTIDOS QUE CIRCULAM AO LONGO DE QUASE UM SÉCULO (1919 A 

2015) DE CINEMA GAY. 
AYLLA ONDINA GOMES ROCHA, ADRIANA BERNARDES PEREIRA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A sociedade passa por transformações através das quais indivíduos significam e 
ressignificam suas relações e modos de estar no mundo. Destarte, promovem-se formas de 
regulação que são criadas e propagadas por diversos meios, dentre os quais a mídia se inclui. 
Sendo a mídia uma forma de discurso que atravessa questões concernentes ao imaginário 
social, explicitando os sentidos que circulam sobre determinado tema, sua análise é importante 
para a compreensão de fenômenos sociais (Medrado, 1997). Objetivo: Discutir e analisar 
aspectos da mídia cinematográfica que ajudem a compreender os sentidos circulantes que 
envolvem o "tipo social gay" a partir da perspectiva do construcionismo social. Método: O 
presente trabalho se trata de um recorte de um estudo de gênero e mídia que abarca mídias 
mapeadas em dez blogs destinados à comunidade LGBT. Desta mídia, destacou-se 380 filmes 
com temática gay, as quais seriam analisadas de forma quantitativa e qualitativa. A análise 
quantitativa se deu a partir de dados catalogados concernentes à toda a amostra (de 1919 à 
2015) e a análise qualitativa se deu a partir de um formulário direcionado às obras entre 1919 e 
1999. A parte qualitativa compara filmes que precedem a década de 1970 e filmes das décadas 
de 1970, 1980 e 1990, considerando marcos históricos da comunidade gay nestas 
décadas. Resultados: Nos dados quantitativos, obteve-se que houve exponencial aumento da 
produção cinematográfica a partir da década de 1970, quando explodem os movimentos 
sociais gays; o maior número de produções se deu nos Estados Unidos. Quanto aos dados 
qualitativos, é possível perceber a influência da regulação social do desejo e do corpo sobre a 
forma velada como o gay é apresentado e, depois, como tem agregado à ele aspectos 
convencionais ou negativos. Em 20% dos filmes existe o tema AIDS e em quase metade (48%) 
se faz presente o tema promiscuidade. Na década de 80 acontece a epidemia da AIDS e, pelo 
fato de que os indivíduos mais afetados pela síndrome foram homossexuais, um grande 
estigma caiu sobre a comunidade gay. Conclusão: Foi possível relacionar aspectos sócio-
políticos com a produção da mídia cinematográfica e também com o conteúdo que era 
veiculado nestas obras. Os filmes apresentam o personagem gay dentro das possibilidades da 
época, tanto no sentido de apresentar um contexto histórico e cultural como para promover a 
regulação de seu público. 
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GÊNERO E MÍDIA: A CONSTRUÇÃO DO TIPO SOCIAL LÉSBICA´ NA SÉRIE TELEVISIVA 
ORANGE IS THE NEW BLACK 

MARIANY RIBEIRO LIMA, ADRIANA BERNARDES PEREIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A partir do século XX ocorreram diversas mudanças , sendo este um momento 
para o surgimento da luta e resistência dos grupos minoritários. Diante disso, discute-se então 
o conceito de gênero como uma construção social de ser e estar no mundo, influenciado pelo 
contexto. No caso das relações homossexuais femininas no cárcere, a relação afetiva 
transcende o afeto e se torna uma forma de obtenção de ganhos, configurando a 
homossexualidade situacional. Objetivo: O objetivo da pesquisa é investigar os sentidos que 
circulam acerca da homossexualidade feminina no contexto do cárcere a partir da série 
televisiva Orange is the New Black. Método: Este estudo que parte da perspectiva da 
Psicologia Social Construcionista e dos Estudos de Gênero e Mídia. A amostra é constituída 
por 78 episódios distribuídos entre seis temporadas, sendo que neste estudo analisa-se da 
primeira a quinta temporada somente. A análise se deu a partir da organização das 
personagens lésbicas de acordo com os conceitos encontrados na literatura para lesbianidade 
no contexto do cárcere. Resultados: Existem quatro tipos possíveis de caracterizar a 
homossexualidade feminina na prisão. Sendo assim, encontrou-se que em média 7 das 
personagens são homossexuais femininas e se encaixam em algum dos tipos demonstrados. 
Isto que demonstrou os sentidos atribuídos a homossexualidade feminina no 
cárcere. Conclusão: Nesta pesquisa, foi possível perceber, diante do levantamento 
bibliográfico como também dos dados que já foram coletados, que a homossexualidade 
situacional ocorre na maior parte das relações homossexuais femininas na série Orange is the 
New Black. No caso do contexto prisional, é essencial a história de vida, as relações afetivas 
que eram estabelecidas antes do cárcere. Sendo que o sujeito não é feito apenas das relações 
presentes que estabelecem com o mundo,. 
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GERAÇÃO DE ETANOL COMBUSTÍVEL A PARTIR DE MANDIOCA 
ROSANE REZENDE DE SOUZA, FLAVIO CARVALHO MARQUES  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A preocupação com o descarte de resíduos, assim surgiu pesquisas com várias 
plantas que produzem açúcar e perceberam que o amido pode ser transformado em etanol ou 
outro combustível por execução de microrganismo no processo de fermentação. No Brasil são 
usados a mandioca, batata-doce, milho e beterraba para essa fabricação. A Saccharomyces 
cerevisiae é um organismo eucarionte unicelular que no processo fermentativo realiza a 
produção de etanol. Objetivo: Avaliar a produção de etanol a partir dos resíduos de mandioca; 
Montar uma unidade de bancada para a produção de etanol; Comparar a Saccharomyces 
cerevisiae (Craft series) e o fermento biológico (Fleischman); Determinar análises do grau 
alcoólico. Método: Descascou-se a mandioca e retirou-se a casca, entrecasca e as pontas. 
Pesou-se, colocou tudo no liquidificador com água e o homogêneo. Despejou a solução no 
béquer e misturou e mediu o Grau Brix. Verificou o pH, sendo necessário corrigir para ficar 
entre 6 e 6,5, utilizando as soluções de NaOH 0,1 mol.L¹ ou de HCl 0,1 mol.L¹. Colocou-se a 
solução em uma panela e levou para o fogão, em fogo baixo e agitando constantemente até 
chegar a uma temperatura de 60°C. Adicionou a enzima alfa-amilase, aumentou a temperatura 
para 90°C. Fez o teste do iodo para verificar a presença de amido e mediu o Grau Brix. Esfriou, 
adicionou a levedura, esperou fermentar, realizou a destilação e fez o teste do kit 
colorimétrico. Resultados: A secagem das cascas de mandioca foi avaliada para certificar se 
teria a necessidade de realizar essa etapa antes do processo inicial. O teste do iodo foi 
realizado para garantir a presença ou ausência de amido durante o experimento. Para o 
processo fermentativo utilizou a Saccharomyces cerevisiae e o fermento biológico, ambos 
apresentou uma similaridade na produção de etanol. Para determinar a concentração do etanol 
produzido, utilizou-se o kit colorimétrico. A ideia era reaproveitar as soluções visando à 
diminuição do custo, no entanto, apesar do grau brix elevar os seus valores no decorrer dos 
experimentos, com o etanol aconteceu ao contrário, houve a diminuição do seu 
volume. Conclusão: O método desenvolvido para a produção de etanol foi positivo. A unidade 
de bancada montada determinou a retirada da etapa de secagem da casca de mandioca, pois 
não apresentou influência significativa no processo e a comparação da Saccharomyces 
cerevisiae (Craft series yeast M42) e o fermento biológico seco (Fleischmann) apresentou uma 
produção de etanol muito similar. Não foi viável a reutilização das soluções, pois houve uma 
perda significativa na quantidade de etanol. 
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GOIÂNIA IDEALIZADA: SIMULAÇÃO VIRTUAL DA CIDADE PLANEJADA DE ATTILIO 
CORRÊA LIMA 

VANESSA GONÇALVES DE CARVALHO, ANAMARIA DINIZ BATISTA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Em 1932, Attilio C. Lima o arquiteto-urbanista recebeu convite de Pedro Ludovico 
para elaborar os projetos e supervisionar as obras de implantação da nova capital do Estado 
de Goiás. O contrato previa: a organização do traçado da cidade, os projetos de infraestrutura, 
plano diretor, os projetos arquitetônicos dos principais edifícios públicos, entre outros. Sabemos 
que o plano de Attilio C. Lima não foi construído como planejado e a pesquisa vem para 
simular o primeiro Plano Diretor de Goiânia Objetivo: Reconstituir através de fontes primárias, 
dos planos originais de Attilio Corrêa Lima para Goiânia, um modelo TRIDIMENSIONAL que 
simule a cidade projetada pelo urbanista utilizando-se dos softwares: City Skylines, AutoCAD e 
Google Skcketup. Método: A partir de modelos em 2D gerados no AutoCAD 2013 foi 
construído o modelo tridimensional e finalmente exportado para o ambiente virtual. Foram 
desenvolvidos modelos virtuais urbanísticos de Goiânia apresentando o núcleo inicial da 
cidade, no software Cities Skyline, seus setores, avenidas e ruas, as primeiras edificações, 
inclusive aquelas projetadas por Attilio Corrêa Lima, o sistema de parques e áreas verdes, as 
áreas industriais e comerciais, o sistema de transportes, e demais elementos urbanísticos 
presentes e descritos no Plano Diretor de 1935. Resultados: A cidade atingiu em sua 
modelagem 3D o resultado esperado. Sua configuração espacial, extensão, e porte das 
edificações, ficaram semelhantes com o plano de Attilio Corrêa Lima, de modo que nos permite 
comparar com a atual situação da cidade de Goiânia. Observando o resultado final podemos 
perceber como os cursos d´água existentes na área escolhida, influenciaram na implantação 
da nova capital de Goiás, pois a cidade foi delimitada à esquerda pelo Córrego Cascavel e à 
direita pelo Capim Puba, os quais margeiam toda a cidade. O zoneamento da cidade também 
foi feito com intenção de controlar sua densidade, de modo que a mesma atingisse uma 
população também similar à do Plano, de aproximadamente 50 mil 
habitantes. Conclusão: Comparando então, após as análises, a cidade idealizada por Attílio 
Corrêa Lima e a cidade que realmente foi construída, constatamos diferenças significativas em 
aspectos populacionais, espaciais, naturais, entre outros. A cidade de Goiânia atualmente 
possui em torno de 1,5 milhões de habitantes enquanto que a do núcleo inicial, simulada 
deveria ter apenas 50 mil habitantes. Essa diferença populacional já acarreta as mais diversas 
mudanças, as quais foram analisadas ao longo da pesquisa. 
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HABILIDADES SOCIAIS E ESTILOS PARENTAIS DE PAIS E MÃES 
MARCOS MATIAS DA SILVA, CRISTIANO COELHO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A infância é um período decisivo no desenvolvimento de habilidades sociais, 
portanto, o envolvimento e desempenho dos pais são cruciais para a promoção do 
desenvolvimento social dos filhos. Por outro lado, a exposição de crianças a práticas parentais 
pouco construtivas e a privação afetiva é um fator de risco para o seu desenvolvimento (Cia e 
et al, 2006), além disso, as práticas parentais estão relacionadas ao desenvolvimento de 
comportamentos socialmente habilidosos dos filhos (Gomide, 2005) Objetivo: O presente 
trabalho tem como objetivo comparar os resultados do Inventário de Habilidades Sociais (IHS) 
e do Inventário de Estilos Parentais (IEP) de pais e mães Método: Inicialmente estava previsto 
que participariam do estudo trinta casais, com filhos entre quatro e oito anos, mas diante da 
dificuldade em encontrar casais dentro destes critérios e com características sociodemográficas 
e educacionais semelhantes, participaram do estudo dez casais entre vinte e quarenta anos. 
Foram utilizados o Inventário de Habilidades Sociais e o Inventário de Estilos Parentais. Os 
inventários foram aplicados em todos os dez casais. Metade dos participantes foi submetida 
primeiro ao IEP e depois ao IHS e a outra metade a ordem inversa. As aplicações foram 
individuais e realizadas na casa dos participantes. Resultados: Mesmo com dados 
significativos entre os casais participantes para as medidas globais dos inventários, nas 
correlações para os pais, mães e todos os participantes não houve correlação significativa, 
assim como na correlação entre os fatores do IEP e IHS para as mães. Já entre os pais alguns 
fatores apresentaram correlação significativa:, positiva entre o fator punição inconsistente do 
IEP e auto exposição a desconhecidos e situações novas; negativas, por exemplo, entre os 
fatores monitoria negativa do IEP e conversação e desenvoltura social do IHS, indicando, nos 
casos de correlação negativa, que os fatores avaliados seguem direções 
contrárias. Conclusão: Os dados apontam para uma tendência a pais e mães da presente 
amostra apresentarem respostas semelhantes aos dois inventários, mas sem uma correlação 
significativa entre as respostas dadas aos dois inventários, quando analisadas as respostas 
aos fatores.É sugerido que novos estudos comparem as respostas dos pais às respostas dos 
filhos e aplicações em contexto mais controlado. 
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HISTÓRIA E MEMÓRIA DO CURSO DE GEOGRAFIA DA PUC GOIÁS 
JOÃO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA, JOSE MARIA BALDINO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Os professores assim como os alunos já trazem dentro de sala de aula uma 
bagagem própria de saberes e métodos de ensino e aprendizagem, construídos ao longo da 
vida, saberes esses que irão se integrar aos saberes docentes, e desta forma auxiliar os 
professores em sala de aula, que precisam tomar bastante cuidado na questão do cotidiano ou 
seja do senso comum, pois os professores ao longo de sua formação já sabem que o ensino 
ser realiza por intermédio de técnicas e com base nos currículos... Objetivo: Identificar as 
mudanças curriculares no curso de Geografia na PUC Goiás ao longo de sua historia, desta 
forma analisar os currículos profissionais e a responsabilidade do professor de 
Geografia.... Método: Foi realizado primeiramente um levantamento teórico dos dados a 
respeito do projeto, advindo de material bibliográfico, encontrado na internet, bem como os 
artigos já publicados acerca do currículo da Geografia e também sobres questões 
epistemológicas da Geografia, foi realizado uma consulta nos arquivos da universidade e 
encontrados copias dos currículos/grades do curso de Geografia desde 
1959. Resultados: Foram obtidos através de leituras bibliográficas sobre o tema em questão, 
além de terem sido realizadas entrevistas com as ex-coordenadoras do curso de Geografia da 
PUC-Goiás, foram analisadas a isso as politicas de inclusão 
universitária...... Conclusão: Podemos perceber que com a nova política do MEC de fracionar 
a formação acadêmica em bacharel e licenciatura, em duas politicas de ingressos diferentes, 
trouxeram uma gama desafios para nos professores dentro de sala de aula...... 
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HISTORIA E MEMORIA DO CURSO DE GEOGRAFIA DA PUC GOIAS. SUBPROJETO 
TRAJETÓRIA E CONFIGURAÇÃO INSTITUCIONAL, CONCEPÇÃO DE GEOGRAFIA E DO 

PERFIL PROFISSIONAL 
VINÍCIUS BORGES SILVA, JOSE MARIA BALDINO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A Geografia é uma ciência nova, vindo a obter esta classificação por volta do 
século XVIII/XIX, na Alemanha. Este trabalho propõe compreender o histórico do Curso de 
Geografia da PUC-Goiás, considerando as correntes de pensamento influentes deste, os perfis 
profissionais perspectivados ao longo de sua trajetória, além de articular a história do Curso de 
Geografia da PUC-Goiás com a história da Geografia no Brasil, utilizando-se de revisão 
bibliográfica e documental, entrevista e questionário. Objetivo: Resgatar a história e as 
memórias políticas e acadêmicas do Curso de Geografia da PUC-Goiás, destacando-se a sua 
trajetória institucional, as concepções teóricas da Geografia e os perfis profissionais 
perspectivados pelo curso. Método: Utilizou-se uma abordagem crítica privilegiando o 
procedimento metodológico da análise documental dos documentos normativos, consulta e 
revisão bibliográfica de dissertações da UFG e de monografias da PUC-Goiás, entrevista 
aprofundada e aplicação de um questionário. Resultados: O curso foi influenciado por 
diferentes correntes de pensamento ao longo de sua história, as quais tiveram contato direto 
com o curso de Geografia quanto ao seu alocamento departamental dentro da Universidade; o 
curso passou por várias mudanças e estas aconteceram devido a normas da própria 
Universidade, do MEC e da área específica da Geografia, levando-nos a compreender que o 
curso, com o tempo e com as mudanças normativas das instituições que o regem, deve 
adequar-se para seu melhor desempenho. Ele adapta-se às necessidades da sociedade; todos 
os professores atuais do curso possuem, no mínimo, o Mestrado, dedicando 40 horas 
semanais à Universidade e tem-se a intenção de implantar cursos de Pós-Graduação ligados à 
Geografia e à Educação. Conclusão: Pôde-se encontrar e apreender as diferentes correntes 
de pensamento geográfico que influenciaram o curso ( Geografias Positivista e Marxista, 
respectivamente), bem como seu deslocamento departamental ao longo dos anos devido à 
influência destas correntes de pensamento e a forma como o curso modifica-se para adaptar-
se às necessidades de cada época. 

Palavras-chave: Geografia, Trajetória, PUC-Goiás 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 1029 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

IDEAÇÃO E TENTATIVA DE SUICÍDIO ENTRE ADOLESCENTES: MAUS-TRATOS E APOIO 
SOCIAL 

YNGRID D'LANUSE DA SILVA SANTOS, DANIELA SACRAMENTO ZANINI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O comportamento suicida é um tipo de violência autoinfligida e inclui pensamentos 
suicidas, tentativas de suicídio e suicídios propriamente ditos. Por ser um fenômeno crescente 
na população de adolescentes, se faz necessário investigar tanto os fatores de risco, quanto os 
de proteção, visando principalmente o desenvolvimento de políticas públicas preventivas, uma 
vez que este é um problema de saúde pública Objetivo: Avaliar o papel dos maus-tratos como 
fator de risco e do apoio social como fator de proteção ao suicídio entre 
adolescentes. Método: Estudo quantitativo, cuja amostra foi composta de 173 adolescentes de 
ambos os sexos (11 a 18 anos de idade) de duas escolas da rede estadual de Goiânia-Go. Foi 
aplicado no segundo semestre de 2017, com os adolescentes cujos autorizações (TCLES) 
haviam sido assinadas, o questionário de Vitimização Juvenil ¿ JVQ, a Escala de Apoio Social 
e as subescalas do Youth Self-Report que avaliam ideação e tentativa de suicídio entre 
adolescentes. Os dados foram tabulados e analisados por meio do pacote estatístico SPSS 
para Windows, versão 20.0, depois discutidos a luz de teorias pertinentes. Resultados: A 
média de maus-tratos no último ano é de 1,35 (Desvio Padrão- DP= 1,22 e amostra- N= 28) e a 
média de maus-tratos ao longo da vida é de 1,01 (DP= 1,19 e N= 173). A média de apoio social 
é de 66,4 (DP= 27 e N= 181), a média de ideação é de 0,31 (DP= 0,64 e N= 140) e a de 
tentativa de suicídio, é de 0,17 (DP= 0,46 e N = 140). A correlação de Pearson mostra uma 
relação moderada, positiva e significativa (p= 0,00) entre ser vítima de maus-tratos ao longo da 
vida e apresentar ideação (r=+0,337) e tentativa de suicídio (r= +0,351) na adolescência. Em 
relação a associação entre maus-tratos no último ano e comportamentos suicidas e ao apoio 
social e comportamentos suicidas, não houve correlação estatisticamente 
significativa. Conclusão: Na amostra pesquisada, quanto se é vítima de maus-tratos ao longo 
da vida, maiores são a ideação e tentativa de suicídio, ao passo que maus-tratos no último não 
está associado com o suicídio (ideação e tentativa). Entre apoio social e suicídio, não houve 
correlação significativa, e esta é negativa. Assim quanto mais apoio social, menor seria os 
comportamentos suicidas. Propõe-se estudos futuros com amostras maiores, para corroborar 
tal achado e com foco na prevenção desse fenômeno. 
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IDENTIFICAÇÃO DE ALTERAÇÕES GENÔMICAS EM PACIENTES COM TRANSTORNO 
DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) USANDO A TÉCNICA DE MICROARRANJO 

GUSTAVO DIB DANGONI, LYSA BERNARDES MINASI, IRENE PLAZA PINTO, ALEX SILVA 
DA CRUZ, APARECIDO DIVINO DA CRUZ  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O transtorno do espectro autista (TEA) é um grupo de alterações neurológicas que 
possui inúmeros sintomas, sendo os mais comuns: a dificuldade na comunicação social e o 
comportamento repetitivo. O TEA possui uma etiologia multifatorial que pode ser resultado do 
efeito de múltiplos genes e fatores ambientais. Cerca de 5-10% dos casos de TEA ocorrem por 
eventos raros e de novo em variações no número de cópias (CNV). A técnica de microarranjo é 
um dos principais métodos para identificar CNVs. Objetivo: Realizar a análise cromossômica 
por microarranjo em 5 pacientes encaminhados pela rede pública de saúde com indicação 
clínica de TEA. Método: Foram encaminhados e submetidos aos questionários ADI-R e CARS, 
5 pacientes. Todos tiveram 10mL de sangue periférico coletados. Foi realizado a extração e 
quantificação do DNA para a subsequente análise cromossômica por Microarranjo (CMA). O 
CMA foi realizado no GeneChip CytoScan HD® (Affymetrix ¿ Estados Unidos da América, 
EUA). Os resultados foram posteriormente analisados com auxílio do software Chromosome 
Analysis Suite®2.0 e catalogados em uma planilha Excel. Resultados: No probando TEA08 
não há alterações visíveis pelo CMA. O probando TEA010 apresentou uma CNV na região 
16p11.2. No probando TEA011 há uma CNV de ganho na região 16p11.2 e uma perda de 
heterozigose (LOH) na região Xq13.1 afetando os genes DLG3, SLC7A3, MED12, NLGN3, 
ZMYM3, OGT, SLC16A2, RLIM, KIAA2022, ZDHHC15, MAGEE2, ATRX e MAGT1. O 
probando TEA012 apresentou uma CNV de perda na região Xp11.23 afetando o gene ZNF630 
e uma LOH na região 5p13.2 afetando os genes TTC23L, SLC1A3, NIPBL-AS1, NIPBL, 
C5orf42 e ZNF131. No probando TEA013 há três CNVs na região Xp22.33, uma LOH na região 
Xp11.22 afetando os genes IQSEC2, SMC1A, RIBC1, HUWE1, PHF8, FAM120C, FGD1 e 
outra LOH na região Xq11.1 afetando os genes ARHGEF9, ZC4H2, OPHN1 e 
PJA1. Conclusão: A partir da análise cromossômica por microarranjo, foram identificadas 03 
CNVs de ganho, 03 CNVs de perda e 04 LOH. Os resultados citogenômicos obtidos foram 
correlacionados com os dados da literatura científica, possibilitando observar uma complexa 
arquitetura genômica subjacente à fisiopatologia do TEA. 
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IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS CHAVE NA COMUNIDADE: MOBILIZAÇÃO E MANEJO DO 
USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

HIGOR SIQUEIRA DA SILVA, PAULA CANDIDA DA SILVA DIAS  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: No Brasil,alguns estudos apontam níveis preocupantes para a dependência de 
álcool e outras drogas,com episódios que sugerem a necessidade de adoção de estratégias 
para promoção da saúde e prevenção ao uso e abuso de substâncias.Buscar a mobilização e a 
cooperação de todos os familiares e demais componentes sociais do individuo é imprescindível 
na assistência aos usuários de álcool e outras drogas,sendo que,através da participação 
comunitária podemos avançar com os cuidados para esta população. Objetivo: Identificar as 
pessoas chave na comunidade e mobilizar os atores sociais para o manejo dos problemas 
decorrentes do abuso de álcool e outras drogas. Método: Trata-se de um estudo descritivo 
guiado pelos princípios da PPBC - pesquisa participante de base comunitária (Community-
based Participatory Research). Esta abordagem foi escolhida por estudar questões da 
comunidade, interagir com ela, e modificar a relação entre os pesquisadores e os participantes 
da pesquisa. O estudo foi conduzido em um bairro da cidade de Aparecida de Goiânia, e a 
população do estudo foram às representações sociais da comunidade. A coleta de dados 
ocorreu entre junho de 2017 e julho de 2018, sendo a análise dos dados realizada no decorrer 
de todas as fases, com colaboração ativa dos parceiros comunitários, mantendo o rigor 
científico. O estudo foi submetido ao Comitê de Ética com parecer favorável nº 
2.134.247. Resultados: Iniciamos a criação do CAC,por meio da consolidação da equipe de 
pesquisa através do recrutamento de parceiros-chave,os quais estiveram envolvidos em um 
projeto anterior denominado Centro Regional de Referência em álcool e outras drogas,e a 
partir daí conseguimos identificar os atores sociais com maior grau de importância baseado em 
características locais para participação neste estudo.Ao iniciar a fase de estabelecimento de 
parceria com a comunidade,realizamos contratos de convivência para formação do Comitê de 
Assessoria Comunitária.Após utilizamos para o recrutamento também,a técnica Bola de 
Neve,que consiste em uma amostragem não probabilística na qual os indivíduos 
¿selecionados¿ convidaram novos participantes de sua rede para o CAC. Conclusão: Diante 
dos resultados apresentados e considerando o método da pesquisa, um estudo guiado pelos 
princípios da PPBC ¿ Pesquisa Participante de Base Comunitária, foi possível identificar a 
importância da criação do Cômite de Acessoria Comunitária (CAC), união e mobilização desses 
participantes em prol de uma mesma problemática em sua comunidade, gerando assim, 
oportunidades de emporamento da comunidade para um manejo adequado dos problemas 
decorrendes do uso de álcool e outras drogas. 
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IDENTIFICAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DAS CATEGORIAS IDADES DA VIDA E 
AFETIVIDADE FUNDAMENTADOS NA TEORIA SÓCIO HISTÓRICA DE VIGOTSKI, NO 

PERÍODO DE 2013 À 2015, EM PRODUÇÕES DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO NO 
ESTADO DO PARANÁ 

WHIGNEY EDMILSON DA COSTA, SONIA MARGARIDA GOMES SOUSA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Esse Plano de trabalho faz parte da pesquisa "As idades da vida e a afetividade 
na obra de Vigotski e sua apropriação pela produção da pós-graduação em Psicologia". A 
escolha pelas idades da vida está baseada na literatura Vigotskiana e na importância da 
perspectiva de desenvolvimento humano para este autor. Também a afetividade é categoria 
central para entender as dimensões subjetivas deste sujeito em 
desenvolvimento. Objetivo: Identificar, compreender e sistematizar como as categorias idades 
da vida e afetividade, fundamentados na Teoria Sócio Histórica de Vigtoski, estão presentes, 
entre os anos de 2013 e 2015, nas produções dos programas de pós-graduação stricto sensu 
em psicologia no Estado do Paraná. Método: Pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico, o 
trabalho é norteado por uma apropriação consistente da teoria vigotskiana e foi dividida em três 
momentos: coleta de dados, sistematização, análise e interpretação. Resultados: Encontrou-
se 36 dissertações nos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia no estado 
do Paraná entre os anos de 2013 e 2015, sustentados na perspectiva Sócio-Histórica, nas 
Universidades Federal do Paraná (UFPR), Estadual de Maringá (UEM) e Tuiuti do Paraná 
(UTP). Estes resultados serão analisados comparativamente com os resultados dos outros 
estudantes e professores pesquisadores. O objetivo é construir um mapa da inserção da 
Psicologia Sócio-Histórica nos Programas de Pós-Graduação em Psicologia e aprofundar os 
temas e abordagens desenvolvidos. Conclusão: Apurou-se que apropriação das ideias de 
Vigotski pela pós-graduação stricto sensu em Psicologia no estado do Paraná apresenta 
consistência, sendo possível encontrar todas as idades da vida e a categoria afetividade no 
presente trabalho, mesmo que de forma breve. Ademais, ressalta-se que grande parte das 
dissertações analisadas se fundamentaram na Psicologia Histórico-Cultural, dessa forma, não 
se utilizando exclusivamente das ideias de Lev Semenovich Vigotski, mas também de Leontiev 
e Luria. 

Palavras-chave: Vigotski, Idades da vida, Afetividade 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 1033 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

IGUALDADE DE GÊNERO: GESTÃO DE PESSOAS E SUAS CONTRIBUIÇÕES 
ACADÊMICAS NO BRASIL 

MARIZA RIBEIRO GOMES, CLOVIS ECCO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Esta pesquisa fez uma busca nos acervos dos programas de cursos, em Ciências 
Sociais Aplicadas do Brasil nos últimos quatro anos, sobre a igualdade de gênero e a gestão 
de pessoas, por meio de uma pesquisa online nos sites acadêmicos, demonstrando que a 
investigação sobre essa temática proporciona espaços para que as discussões agucem o 
interesse sobre as condições das pessoas, buscando promover um universo de relações de 
igualdade no campo dos direitos humanos, sociais e políticos. Objetivo: Investigar e analisar o 
resultado das produções acadêmicas, TCCs, Teses e Dissertações publicados no período de 
2013 a 2016, sobre igualdade de gênero e gestão de pessoas no curso de Administração no 
Brasil. Método: É uma investigação qualitativa de busca online e pelos temas: gênero, gestão 
e administração de empresas, concluídas durante os últimos quatro anos no Sul e Sudeste do 
Brasil, que se encontram nos bancos de dados (CAPES). Dentre essas Teses e Dissertações e 
Tccs, serão selecionados no mínimo quatro programas, classificando também no mínimo duas 
publicações para estudo e análise, dando prior às Ciências Sociais aplicadas como 
Administração, Economia e Ciências Contábeis, por terem relação à mesma área de 
investigação. Resultados: Analisando os resultados da pesquisa surge um paradoxo acerca 
do uso da palavra gênero que de acordo com o dicionário é a diferença entre homens e 
mulheres que, construída socialmente, pode variar segundo a cultura, determinando o papel 
social atribuído ao homem e à mulher e às suas identidades sexuais. Percebe-se que o uso da 
palavra gênero vem sendo equivocado em trabalhos acadêmicos, pois tal terminologia não 
divide a humanidade apenas em homens e mulheres e sim em identidades de gênero 
múltiplas. Com o estudo percebe-se que a maioria dos discursos relativos à temática igualdade 
de gênero faz referência ao sexo masculino e feminino. Conclusão: O tema igualdade de 
gênero mesmo sendo uma temática atual e que está em constante debate na sociedade, ainda 
é pouco discorrido no meio acadêmico, há poucos artigos sobre tal temática. Os trabalhos mais 
relevantes são oriundos dos alunos da Universidade de São Paulo (USP). E a temática mais 
trabalhada é a inferioridade da mulher dentro das organizações, havendo um equívoco no uso 
da terminologia gênero nos estudos encontrados, o que se deve a própria cultura. 
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IMAGINÁRIO E PERFORMANCES CULTURAIS EM RAUL SEIXAS NA DÉCADA DE 1970 
MAIK HILÁRIO ROMUALDO FALEIRO, EDUARDO JOSE REINATO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A pesquisa se debruça sobre o artista Raul Seixas e o tipo de performance 
produzida pelo o mesmo. A temporalidade estudada se refere à 1973-1977, onde o artista 
elaborou o maior número de músicas refletindo seu contexto sócio-histórico - que se encontra, 
nacionalmente, imerso em uma ditadura militar e, internacionalmente, no avanço do capitalismo 
e reação contracultural. Objetivo: O objetivo geral do projeto é interpretar historicamente o 
desempenho artístico do cantor e compositor Raul Seixas a partir de suas letras musicais e 
demais performances culturais. Método: A pesquisa se dá através de confrontação de 
bibliografias e fontes, dialogando com metodologias já consolidadas na historiografia brasileira: 
no caso do historiador da música Marcos Napolitano. Além de todo aparato que a 
interdisciplinariedade pode nos oferecer (Musicologia, Sociologia, Antropologia e 
Psicanálise). Resultados: Até o presente momento foi possível extrair dados e reflexões sobre 
seu contexto histórico e a música, além da análise metódica do primeiro álbum solo ''Krig-ha, 
Bandolo!'' de 1973, a partir de três músicas: Mosca na Sopa, Dentadura Postiça e Ouro de 
Tolo. Este álbum nos dá a percepção de como é produzida uma atuação de provocação e 
enfrentamento perante o que estava posto no instante - o incômodo. Conclusão: A pesquisa 
se encontra em andamento e está renovada por mais uma ano. Ou seja, o andamento da 
pesquisa ainda não nos dá embasamento suficiente para a conclusão definitiva da iniciação 
científica - que se fará presente no próximo Congresso de Ciência e Tecnologia. 

Palavras-chave: Raul Seixas, Regime Militar, Cultura 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 1035 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

IMPACTO DOS VALORES SÉRICOS DO ANTÍGENO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA) NA 
SOBREVIDA DE PACIENTES COM CARCINOMA COLORRETAL 

CLÉIA PATRICIA RODRIGUES GRABOWSKI, VERA APARECIDA SADDI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O câncer colorretal (CCR) engloba tumores que acometem intestino grosso e/ou 
reto. Aproximadamente 25% dos pacientes apresentam metástases ao diagnóstico e 50% as 
desenvolvem posteriormente. O antígeno carcinoembrionário (CEA) é uma glicoproteína 
produzida por células intestinais normais e cancerígenas, estando elevado em até 60% dos 
pacientes ao diagnóstico da doença. É o marcador mais utilizado para o seguimento do CCR e 
estudos procuram determinar sua aplicabilidade diagnóstica e prognóstica. Objetivo: Avaliar o 
impacto dos níveis séricos do CEA e dos parâmetros de estadiamento clínico na sobrevida em 
60 meses dos pacientes com câncer colorretal. Método: Trata-se de um estudo de coorte 
retrospectivo descritivo, com seguimento de 5 anos. A coleta de dados foi realizada utilizando 
os prontuários disponíveis no Setor de Arquivos do Hospital Araújo Jorge em Goiânia, sendo o 
estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa deste hospital. Foram selecionados casos 
diagnosticados em 2009 e 2010. Os prontuários foram avaliados quanto a descrição de dados 
sociodemográficos, caracterização da lesão e a mensuração do CEA ao diagnóstico. Foram 
excluídos os prontuários repetidos e com dados insuficientes. A tabulação dos dados foi 
realizada em uma planilha Excel. Os dados foram analisados pelo programa GraphPad Prism, 
utilizando o método de Kaplan Meier e o teste de Log-rank. Resultados: A amostra apresentou 
predominância de mulheres casadas, na faixa etária de 70 a 79 anos e procedentes do interior 
de Goiás. Houve predomínio de lesões em reto, do tipo adenocarcinoma acometendo 
submucosa do órgão sem acometimento linfonodal ou metastático. Os valores de CEA ao 
diagnóstico encontravam-se alterados em 50% da amostra. A sobrevida global em 60 meses 
para o grupo de estudo foi de 51,8%, sendo influenciada pelos valores de CEA ao diagnóstico 
(p = 0,022). A sobrevida também variou de acordo com o comprometimento linfonodal (p = 
0,001) e comprometimento metastático (p = 0,011). A localização, tamanho e tipo histológico 
das lesões não influenciaram a sobrevida dos pacientes. Conclusão: O aumento dos níveis do 
CEA ao diagnóstico impactou de forma significativa a sobrevida dos pacientes, como esperado. 
Outras variáveis também afetaram a sobrevida dos pacientes com CCR, como o 
comprometimento metastático linfonodal e a presença de metástase à distância. A 
quantificação do CEA ao diagnóstico é importante preditor da sobrevida dos pacientes, sendo 
necessário o investimento em investigações futuras para determinar a aplicação deste 
marcador tumoral como ferramenta no manejo do CCR. 
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IMPACTOS DA URBANIZAÇÃO DESORDENADA E OS PARQUES URBANOS DE GOIÂNIA 
AMANDA VITÓRIA GONÇALVES DE PAULA, SANDRA CATHARINNE P RESENDE  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A forma urbana detém uma série de fenômenos complexos que caracterizam a 
dinâmica da cidade, alterando suas feições originais. Na década de 1970-80, os agentes 
públicos buscaram alternativas para o ordenamento territorial de Goiânia, induzindo o sentido 
da expansão urbana com a implantação de novos bairros, como o Faiçalville. No entanto, a 
dinamização da região tem ocorrido com a implantação do Parque Urbano Macambira Anicuns, 
modificando as feições dessa região. Objetivo: A pesquisa visa analisar os elementos que 
demarcam a estrutura urbana, analisando a ocupação do bairro Faiçalville e o projeto do 
Parque Macambira Anicuns - PUAMA, mediante a cartografia de evolução urbana e o impacto 
deste equipamento na região. Método: Consiste no levantamento de dados documentais que 
permitem caracterizar a história urbana da cidade de Goiânia. Essas informações são 
sistematizadas visando a análise urbana, evidenciando a dinâmica de transformação e, 
consequentemente, a constatação de sua transmutação. Toma-se instrumentos de análise a 
proposta de Panerai (2006) quanto aos elementos reguladores que incitam ou inibem o 
crescimento da cidade. Resultados: Na década de 1960, a cidade de Goiânia teve um 
crescimento exponencial, que trouxe uma série de implicações: o alto crescimento populacional 
que resultou na necessidade de uma política de adensamento da malha urbana periférica e 
estratégias da expansão para os próximos anos. O Faiçalville é resultado destas variantes na 
década de 1980, com ocupação em baixa densidade e rarefeita, outros bairros como Novo 
Horizonte e Jardim Vila Boa impulsionaram o surgimento de novos loteamentos na região 
Cascavel/Macambira. Recentemente a implantação do parque urbano tem provocado 
mudanças nas quadras adjacentes, além da valorização fundiária. Conclusão: O início de sua 
ocupação data dos anos 1980 em sua porção norte, sendo um crescimento contínuo aos 
bairros adjacentes. As áreas próximas aos eixos viários permanecem desocupadas, revelando 
um estoque de terras que tendem a ser alvo da especulação imobiliária pela efetivação do 
Parque Macambira Anicuns. Isso reafirma os vários agentes que atuam na modificação das 
áreas periféricas, tornando-as centralidades e áreas de investimento, perfazendo novos 
elementos urbanos. 
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IMPACTOS NATURAIS NO ABRIGO DO SÍTIO GO-JA-02, SERRANÓPOLIS - GOIÁS 
JOQUEBEDE D SOUSA ANDRADE, JULIO CEZAR RUBIN DE RUBIN  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Os sítios arqueológicos de Serranópolis apresentam uma significância científica 
em decorrência da cultural material, cronologia, gravuras e pinturas rupestres. Os sítios 
identificados na região estão inseridos em seis grupos de sítios: A, B, C, D, E e F, sendo que o 
GO-JA-02 integra o Grupo A, ocupando um abrigo de arenito que está estruturado em duas 
partes, uma com 43 m de abertura e 13 m de profundidade, e outra com 29 m de profundidade 
e 23 m de abertura. Objetivo: Identificar e caracterizar os impactos naturais (físicos, químicos 
e biológicos) no abrigo do sítio GO-JA-02. Estabelecer a correlação entre os impactos 
decorrentes dos intemperismos físicos, químicos e biológicos; Contribuir com o diagnóstico dos 
sítios arqueológicos em abrigo da região. Método: A metodologia aplicada consistiu em 
observar os paredões do abrigo para identificar, registrar e caracterizar os impactos sobre as 
pinturas e gravuras. Em gabinete as informações e dados de campo foram avaliados e 
interpretados sob a perspectiva da proteção e gestão do patrimônio cultural. Resultados: Os 
resultados indicam que as principais variáveis relacionadas com a degradação das pinturas e 
gravuras são o desgaste e o desplacamento das rochas, a bioturbação, principalmente pela 
ação das raízes, abelhas, cupins e morcegos, além da percolação de água através das fissuras 
na rocha com a consequente precipitação de óxidos de coloração variada sobre as pinturas, 
semelhante ao que ocorre em outros abrigos da região. A ação eólica também se destaca 
como um dos fatores de impactos nas pinturas e gravuras. Conclusão: Os resultados indicam 
os principais fatores relacionados com o desgaste das pinturas. Indica também para a 
necessidade de uma pesquisa visando o diagnóstico conclusivo quanto ao contexto dos 
impactos em relação a estabilidade do abrigo e a preservação das pinturas e gravuras. Esse 
diagnóstico é essencial para um prognóstico quanto à preservação e a gestão desse 
Patrimônio Cultural. 
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IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL DE UM MÉTODO HEURÍSTICO DE OTIMIZAÇÃO 
PARA O PLANEJAMENTO DE UMA REDE DE TRANSPORTE EM TELECOMUNICAÇÕES 

LUCAS DE CARVALHO GUIMARÃES, MARCOS ANTONIO DE SOUSA, VICTOR 
HONORATO CUNHA, HERBERTH VINICIUS DA SILVA PINTO JÚNIOR, BRUNO QUIRINO 

DE OLIVEIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A expansão de um Sistema de Telecomunicação fica condicionada às análises 
das estratégias de mercado, das demandas dos serviços, das possibilidades tecnológicas e do 
limite orçamentário. Há, assim, uma necessidade de um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) 
que auxilie o planejador destas redes a projetar um sistema que atenda a estas restrições. 
Uma dificuldade encontrada pelos agentes responsáveis pelo planejamento das redes é 
estimar com precisão o interesse de tráfego entre os nós da rede. Objetivo: Implementação 
computacional de um SAD, capaz de lidar com dados imprecisos de previsão de demanda, 
para ser aplicado no planejamento de rede de transporte em sistemas de 
Telecomunicações. Método: Para cada demanda prevista a ser atendida entre dois nós da 
rede, é estipulada uma função de pertinência (µ) trapezoidal, que modela os dados imprecisos 
de demanda. O Modelo de Programação Linear Inteira Mista com variáveis binárias (MILP 0-1) 
proposto inicialmente para resolver o problema de planejamento de redes de transporte óptica 
é então substituído pela Programação Linear Paramétrica. Os termos independentes do 
conjunto de restrições que garantem o atendimento das demandas previstas, passam a ser 
constituídos por números fuzzy. Através desta modelagem, cada equação (restrição) de 
atendimento de demanda passa a ser modelada por duas inequações garantindo limites 
superior e inferior do valor do intervalo de demanda para o ± da µ. Resultados: A modelagem 
fuzzy dos dados imprecisos de demanda permite analisar cenários mais realistas em termos de 
informações disponíveis durante a etapa de planejamento das redes. O planejador passa a ter 
a disposição um ranking de topologias de rede de acordo com o parâmetro ±. Assim, foram 
realizadas simulações de onze cenários para cada SAD. Verificou-se que com a variação de ± 
é possível obter uma margem de mapeamento da instabilidade do mercado, abrangendo 
variações de demanda e de preço de implantação da rede. Por fim, notou-se que os menores 
custos encontrados para a rede de transporte estudada (disponível na SNDlib) se mostraram 
competitivos em relação à topologia da mesma, com a vantagem da flexibilidade de 
modelagem de dados imprecisos. Conclusão: Em resultados da SNDLib, dos 34 links 
candidatados 13 foram instalados, sendo 8 de 480xE1 e 5 de 1.920xE1. Já as redes projetadas 
pelos SADs privilegiaram os links com capacidade de 480xE1. Assim, este trabalho obteve 
redes com o mesmo nível de investimento deste repositório, necessitando de tempos de 
simulação computacional bem menores, além da criação de um ranking de topologias de redes 
de acordo com ± do planejador nos dados previstos para as demandas a serem atendidas 
entre os nós da rede. 
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IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL DE UM MILP 0-1 APLICADO AO 
DIMENSIONAMENTO DE REDE DE TRANSPORTE EM TELECOMUNICAÇÕES 

HERBERTH VINICIUS DA SILVA PINTO JÚNIOR, BRUNO QUIRINO DE OLIVEIRA, LUCAS 
DE CARVALHO GUIMARÃES, VICTOR HONORATO CUNHA, MARCOS ANTONIO DE 

SOUSA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Com a expansão dos sistemas de telecomunicações, se faz necessário o estudo 
de novas estratégias de mercado exigindo o estudo sobre as novas tecnologias aplicáveis. 
Tomando como exemplo o planejamento de redes de Backbone, o planejamento precisa 
analisar todas as variáveis apresentadas e elaborar a melhor solução. Para garantir uma 
solução factível, são utilizados modelos matemáticos para auxiliar na tomada de decisão, 
sendo assim foi proposto um modelo de programação linear inteira mista Objetivo: O Objetivo 
é a criação de um Sistema de Apoio à Decisão (SAD), capaz de lidar com dados imprecisos de 
previsão de demanda para ser aplicado no planejamento da rede. Implementar a estrutura 
computacional do MILP 0-1 como ferramenta de apoio, utilizando o MATLAB como linguagem 
de programação Método: Para esse modelo foi proposto um problema de programação Linear 
Inteira Mista (MILP), utilizando a abordagem de Arco-caminho com Algoritmo Genético (AG). O 
modelo de otimização está formado por uma função objetivo de minimização de três conjuntos 
de restrições (Balanço de Demanda, Capacidade Técnica, Exclusividade). A função objetivo se 
refere ao custo mínimo gerado pela implantação da rede. É calculada somando-se os custos 
dos sistemas de transmissão óptica escolhidos para o escoamento da demanda entre os nós 
de demanda. A partir de uma rede real, foi desenvolvido um novo modelo com as mesmas 
características e aplicado o método proposto Resultados: A solução candidata é codificada em 
um genoma, compreendido por cromossomos. Cada cromossomo representa a demanda a ser 
atendida, bem como a codificação dos caminhos possíveis de serem utilizados para escoar a 
demanda. As principais rotinas do AG desenvolvido em MATLAB são: inicialização da 
população, ranking de soluções, operadores de crossover e de mutação, e avaliação da função 
de aptidão. Em termos de custo, a metodologia proposta neste trabalho apresentou 
desempenho superior ao da SNDLib. Vale observar que para obter um custo mais baixo o AG 
dimensionou a rede com uma carga instalada total menor (chegando a até 40% a menos), 
comprometendo a ocupação da rede (capacidade média utilizada até 7% a 
mais). Conclusão: Este trabalho apresentou uma proposta de planejamento estratégico 
orientado à minimização de custos para a infraestrutura de uma rede óptica de transporte. OS 
resultados preliminares alcançados são animadores quanto ao desempenho da ferramenta 
computacional desenvolvida. Com destaque para a facilidade de adaptação da modelagem 
para atender novos requisitos e/ou especificidades de rede e tecnologia a serem avaliadas 
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INCIDÊNCIA DE PACIENTES COM DOR TORÁCICA ATENDIDOS POR UNIDADES DE 
SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO 

THAINÃ MEDEIROS DE SOUZA, GABRIELLY CRAVEIRO RAMOS  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é definido pela oclusão da artéria coronária, 
por uma placa de ateroma que acarreta isquemia e necrose tecidual. É necessário que haja 
diagnóstico, atendimento e tratamento rápido para que a possibilidade de reversão do IAM seja 
eficaz. Estima-se que parte dos óbitos, ocorre em residências por falta de informação dos 
sintomas iniciais, a não procura aos serviços de saúde unidade de Suporte Básico (USB) e 
Unidade de Suporte Avançado (USA) no prazo correto. Objetivo: Identificar a incidência de 
pacientes com dor torácica atendidos pela USB e USA que foram confirmados IAM com supra 
desnivelamento do seguimento ST. Método: Trata-se de um estudo descritivo realizado no 
SAMU ¿ 192 no município de Goiânia. As unidades foram: oito CAIS (Centro de Atendimento 
Integrado a Saúde), duas UPAs (Unidade de Pronto Atendimento) e hospitais credenciados 
pelo SUS que possuem Unidade Coronariana, locais escolhidos por serem as unidades na 
rede de saúde do SUS que recebem os pacientes com dor torácica. Foram incluídos registros 
de pacientes de ambos sexos, maiores de 20 anos atendidos pelo SAMU ¿ 192, com a queixa 
de dor torácica no ano de 2015, utilizando os softwares: Sistema de Registros de Violências do 
SAMU (SRVSAMU) e Estratégia do Sistema Único de Saúde para o SAMU (E-SUS SAMU). Os 
dados foram digitados no programa EpiData e exportados para o programa 
estatístico. Resultados: Diante dos resultados, foram recebidas 711 ligações para o SAMU, 
onde 48 foram canceladas, 61 não tiveram necessidade de remoção e 26 recusaram a 
remoção, desta forma, foram removidos pelo SAMU 576 pacientes. A mediana de idade dos 
pacientes foi de 59,5 (IQ: 44,0-72,0) anos, sendo que a maioria 312 (54,3%) era do sexo 
masculino, e 264 (45,7%) do sexo feminino. Dentre os pacientes atendidos 224 (38,9%) 
realizaram ECG, onde 201(89,7%) utilizaram a USB e 23 (10,3%) utilizaram USA, desses, 160 
(27,8%) tiveram diagnóstico de IAM com supra de ST. Dentre os diagnosticados, a mediana de 
idade foi de 63 (IQ: 54-75) anos. Sendo que 98 (61,3%) eram homens e 62 (38,7%) eram 
mulheres. Conclusão: O IAM é considerado um problema de saúde pública, onde diversas são 
as causas desencadeadoras do agravo, a dor torácica é o principal sintoma na maioria dos 
casos, o que leva a procura de atendimento pela SAMU. Mas, por não reconhecer os sintomas 
do IAM, há um retardo na procura pelo atendimento, diminuindo a sobrevida do paciente. 
Dessa forma a utilização de protocolos de dor torácica contribuem para reconhecer o quadro, 
podendo auxiliar num atendimento rápido, reduzindo o risco de morte. 
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INCLUSÃO SOCIAL TÓXICA? ESPECIFICIDADES DO POSICIONAMENTO DOS 
CIDADÃOS MAIS ESCOLARIZADOS DIANTE DO GOLPE DE 2016 E AS REFORMAS DO 

GOVERNO TEMER - REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA, 2016 
LETICIA FERNANDES XAVIER, MARGOT RIEMANN COSTA E SILVA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Esse modelo de educação ¿bancaria¿ proposto pelo Estado atende os interesses 
da classe dominante, o que segundo Netto (2011), é uma das formas de preservação e 
controle da força de trabalho, fazendo com que o individuo siga a ordem do capital. O Estado 
utiliza-se de mecanismos como a mídia, tanto televisiva como social, como também do sistema 
de ensino para manter a ideologia da ordem vigente. Assim os cidadãos são mais facilmente 
manipulados. Objetivo: Analisar até que ponto os jovens se deixam manipular pelas 
informações tendenciosas veiculadas pelas mídias sócias. Avaliar quanto aos fatores de maior 
impacto na formação do posicionamento político do cidadão. Método: A metodologia da 
pesquisa foi feita através de levantamento bibliográfico e pesquisa de campo. Com elaboração 
do questionário a partir de rodas de conversas realizadas em diferentes bairros da região 
metropolitana de Goiânia; teste do questionário e reelaboração a partir dos resultados dos 
testes; definição da amostra. Foram sorteados bairros da região metropolitana de Goiânia a 
partir de critérios de renda da população; definição de cotas por bairro; aplicação dos 
questionários de acordo com as cotas definidas em locais de grande fluxo como terminais de 
ônibus, ruas, feiras, centros comerciais e shopping centers; foram aplicados 620 questionários, 
dos quais, 607 foram validados; os dados dos questionários foram tabulados no sistema 
SPSS. Resultados: Através da pesquisa de campo realizada foi possível chegar aos seguintes 
resultados: estabelecer uma relação entre escolaridade, faixa etária e mídias televisivas com o 
impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Conclusão: Em face aos dados apresentados, 
conclui-se que o Estado o principal responsável por educação pública de qualidade, tem 
negligenciado esse direito aos cidadãos brasileiros. Dessa forma, tanto governos anteriores 
como no atual a educação pública básica e superior no País não tem sido prioridade em suas 
agendas. 

Palavras-chave: Educação bancaria, Mídia televisiva, Golpe 
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INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DE PACIENTES COM DISTROFIA MUSCULAR DE 
DUCHENNE APÓS UM ANO DE REABILITAÇÃO 

BRUNA MIRANDA DE OLIVEIRA, CEJANE OLIVEIRA MARTINS PRUDENTE, MAYSA 
FERREIRA MARTINS RIBEIRO, SÁVYLLA SKLABRYNNE SILVA COSTA, FABRINA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A Distrofia Muscular de Duchenne é uma miopatia degenerativa e progressiva, 
que afeta principalmente os músculos esqueléticos e é caracterizada por fraqueza muscular. 
Ocorre somente em meninos e não tem cura. Por apresentar uma rápida fadigabilidade e 
dificuldade na realização das atividades de vida diária ao longo das fases de estadiamento, a 
atuação da fisioterapia e das demais áreas da saúde é fundamental para retardar a evolução 
natural da doença e proporcionar uma melhor qualidade de vida. Objetivo: Analisar a evolução 
da independência funcional de pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) após um 
ano de reabilitação. Método: Estudo do tipo quantitativo, longitudinal e observacional. A 
amostra final foi de 27 pacientes com diagnóstico de DMD e seus cuidadores. Os cuidadores 
responderam uma ficha de perfil sociodemográfico e o Índice de Barthel Modificado. Os 
pacientes foram submetidos a avaliações físicas, para preenchimento da Escala Vignos. Após 
um ano de reabilitação, os instrumentos foram novamente aplicados. Resultados: Os 
pacientes tinham média de idade de 14,59 anos e apresentaram piora significativa, após um 
ano de reabilitação, no escore total da Escala Vignos e no Índice de Barthel Modificado. Neste 
último instrumento, a piora ocorreu nos itens referentes a higiene pessoal, alimentação, toalete, 
vestuário e controle esfincteriano (intestino). Os pacientes com pontuação na Escala Vignos 
menor ou igual a sete obtiveram piora significativa no escore total do Índice de Barthel 
Modificado. Conclusão: Os pacientes de DMD deste estudo apresentaram após um ano piora 
nas AVD¿s, principalmente em atividades que envolvem o uso dos membros superiores; e 
somente o grupo de pacientes menos graves apresentou piora significativa. É importante uma 
abordagem multiprofissional, juntamente com o uso de tecnologias assistivas, com o objetivo 
de retardar a evolução da doença e proporcionar maior independência funcional nestes 
pacientes. 

Palavras-chave: Distrofia Muscular de Duchenne, Progressão da Doença, Debilidade 
muscular 
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INDICADORES CULINÁRIOS NA PRÁTICA DO NUTRICIONISTA - GRUPO DAS FRUTAS 
LARA JORDANNA LOPES PIRES, GILCILÈIA INÁCIO DE DEUS, ANA CLARA MARTINS E 

SILVA CARVALHO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: As frutas passam por pré-preparo (retirada de cascas e sementes) e/ou preparo 
(quando cozidas ou assadas). Essas etapas de processamento vão modificar o peso, e 
composição nutricional das mesmas. Essas mudanças são mensuradas pelos indicadores 
culinários. Os indicadores culinários auxiliam o nutricionista na elaboração de planos 
alimentares e na organização da produção de estabelecimentos como restaurantes comercias 
e coletivos. Objetivo: Estabelecer indicadores culinários para alimentos do grupo das frutas, no 
qual serão identificados o fator de correção e a medida caseira do grupo das frutas bem como 
a porção e a medida caseira de preparações culinárias a base de alimentos do grupo das 
frutas. Método: Tratou-se de pesquisa experimental realizada no Laboratório de Nutrição e 
Dietética da PUC Goiás. O objeto de estudo da presente pesquisa foram os alimentos e suas 
transformações físico-químicas após processamento culinário em ambiente controlado e com 
técnicas padronizadas. Ao final dos experimentos, houve a determinação de indicadores 
culinários que mostraram o comportamento dos alimentos após os diversos processamentos. 
Os experimentos foram realizados no Laboratório de Nutrição e Dietética da PUC Goiás. Foram 
adquiridos alimentos no comércio local da cidade de Goiânia (supermercados, feiras e 
similares) e mais consumidas pela população brasileira, conforme o Guia Alimentar para a 
população brasileira e literatura de técnica dietética. Resultados: Foram analisadas 22 frutas 
adquiridas no mercado de Goiânia. As frutas consumidas em pedaços e na forma de suco 
tiveram a coleta de dados para as duas formas de consumo. Por isso, estes alimentos têm o 
fator de correção para consumo em pedaços e fator de correção para consumo na forma de 
suco. Conclusão: Os indicadores culinários são de suma importância para a padronização de 
medidas e para embasamento de futuras pesquisas. Sendo que essa base de dados, 
atualmente, é escassa. Para esta pesquisa foram estabelecidos valores de índices culinários 
sendo alguns considerados inéditos para a literatura, comparados com os dados pesquisados, 
possuindo assim larga abrangência deste grupo de alimentos contribuindo com futuras 
pesquisas e para a prática profissional dos nutricionistas. 

Palavras-chave: Indicadores culinários, Frutas, Desperdício de Frutas 
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INDICADORES CULINÁRIOS NA PRÁTICA DO NUTRICIONISTA – GRUPO DAS 
HORTALIÇAS 

MIKAELLY LUIZ SILVA, ANA CLARA MARTINS E SILVA CARVALHO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Durante o processamento dos alimentos ocorrem alterações no peso e valor 
nutricional dos alimentos, decorrentes das operações higienização, descascamento, corte e 
adição de condimentos e emprego do calor. Essas alterações devem ser mensuradas na forma 
de indicadores culinários. Dos grupos de alimentos, as hortaliças são as mais sensíveis às 
operações de pré-preparo. Estes alimentos devem ser pré-preparados de preferência no 
momento do consumo, para minimiza as perdas nutritivas e sensoriais. Objetivo: Estabelecer 
indicadores culinários (fator de correção e índice de rendimento) para alimentos do grupo das 
hortaliças. Método: tratou-se de pesquisa experimental realizada no Laboratório de Nutrição e 
Dietética da PUC Goiás. O objeto de estudo da presente pesquisa foram os alimentos e suas 
transformações físico-químicas após processamento culinário em ambiente controlado e com 
técnicas padronizadas. Ao final dos experimentos, houve a determinação de indicadores 
culinários que mostraram o comportamento dos alimentos após os diversos processamentos. 
Foram adquiridos alimentos no comércio local da cidade de Goiânia (supermercados, feiras e 
similares) e mais consumidos pela população brasileira, conforme o Guia Alimentar para a 
população brasileira e literatura de técnica dietética e nutrição e dietética. Os experimentos 
foram repetidos em triplicata. Resultados: Foram analisadas 44 hortaliças. Foram coletados 61 
fatores de correção na pesquisa de diferentes hortaliças e de métodos de preparo distintos, 
sendo que encontrados na literatura foram somente 22 hortaliças. As hortaliças analisadas 
tiveram aproveitamento semelhante de uma unidade para outra, pois os valores de fator de 
correção, apresentaram desvio padrão baixo ou igual a zero. De uma forma geral, este estudo 
teve valores de fator de correção, em sua maioria, menores do que os já registrados em 
literatura. As hortaliças que obtiveram maior índice de rendimento foram as submetidas ao 
calor úmido. Enquanto que as preparações com as hortaliças submetidas ao calor misto e calor 
seco apresentaram baixo índice de rendimento. Conclusão: Foram determinados com essa 
pesquisa fator de correção e índice de rendimento para o grupo hortaliças. Para esta pesquisa 
foram estabelecidos valores de índices culinários inéditos para a literatura tendo assim larga 
abrangência deste grupo de alimentos contribuindo com futuras pesquisas, além disso, pode 
ser uma ferramenta de trabalho para a prática do nutricionista e de outros profissionais afins. 

Palavras-chave: Hortaliças, Dietética, Culinária 
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INDICADORES CULINÁRIOS NA PRÁTICA DO NUTRICIONISTA - GRUPO DE CARNES 
BOVINAS 

DIEGO RODRIGUES CAMARGO, ANA CLARA MARTINS E SILVA CARVALHO, GILCILÈIA 
INÁCIO DE DEUS  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A técnica dietética estuda as modificações dos alimentos durante as etapas do 
processamento. O processamento de uma refeição envolve diferentes etapas, entre elas as de 
pré-preparo e preparo dos alimentos. Os indicadores culinários como fator de correção (FC) e 
índice de cocção (IC) ou índice de rendimento (IR) devem ser estabelecidos para cada 
alimento para auxiliar no dimensionamento de compras, de custo e o no rendimento de 
alimentos e preparações. Objetivo: Estabelecer indicadores culinários (Fator de Correção e 
Índice de Rendimento) para alimentos do grupo de carnes bovinas. Método: Pesquisa 
experimental realizada no Laboratório de Nutrição e Dietética da PUC Goiás, realizado em 
carnes bovinas in natura, em triplicata. As carnes foram adquiridas em um supermercado da 
cidade de Goiânia. Foram selecionados cortes de carne in natura e resfriados, comprados em 
peças inteiras (alcatra, coxão mole, coxão duro, lagarto, patinho, filé mignon, contrafilé, 
músculo traseiro, acém e maminha da alcatra), e moídas (acém, músculo traseiro e patinho). 
Foram executadas as preparações culinárias à base de carnes mais consumidas pela 
população brasileira (carne de panela, carne moída refogada, bife acebolado, bife à milanesa, 
carne assada, almôndegas, hambúrguer, iscas aceboladas, e iscas ao molho). Resultados: O 
FC de alguns cortes de carnes bovinas encontrados no presente estudo apresentam valores 
aproximados aos da literatura (Filé mignon e Patinho), outros cortes valores maiores que o do 
referencial teórico (Alcatra e Músculo Traseiro), e outros valores acima dos conhecidos na 
literatura (Contrafilé e Maminha da Alcatra). O IR apresentados corroboram com estudos 
anteriores, indicando que o tratamento térmico diminui o peso das carnes. As preparações que 
apresentaram menor IR foram as carnes cozidas (carne de panela) e assadas, e as com 
maiores foram os bifes à milanesa e iscas ao molho. Alguns cortes de carnes apresentaram 
comportamento e valores de IR diferentes para o mesmo método de cocção. Conclusão: Na 
literatura não foram encontradas todas as variações de preparações do presente estudo. Os 
indicadores culinários identificados neste estudo, permitiu valores inéditos para a literatura. 
Esses valores podem contribuir para a prática do profissional nutricionista e para futuras 
pesquisas, ao serem utilizados no planejamento e controle do processo produtivo ao mensurar 
gastos, diminuir perdas, reduzir custos e aumentar a produtividade. 
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INDICADORES CULINÁRIOS NA PRÁTICA DO NUTRICIONISTA: GRUPO DOS CEREAIS, 
MASSAS, FARINÁCEOS E LEGUMINOSAS 

LOUISE REGINA ALVES, GILCILÈIA INÁCIO DE DEUS, ANA CLARA MARTINS E SILVA 
CARVALHO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O grupo de alimentos intitulado de cereais, massas e farináceos, é composto 
pelos alimentos: trigo, arroz, centeio, milho, aveia, cevada e quinoa. Para o preparado desses 
alimentos são necessários passar por várias etapas de processamento, como o pré-preparo e 
o preparo. Os indicadores culinários são utilizados na prática do profissional nutricionista para 
controle da qualidade nutricional e sensorial e também para gerenciar Unidades de 
Alimentação e Nutrição. Objetivo: Identificar os indicadores culinários, Fator de Correção (FC) 
e Índice de Rendimento (IR), para alimentos do grupo dos cereais, massas e farináceos, e do 
grupo das leguminosas. Método: Trata-se de pesquisa experimental realizada no Laboratório 
de Nutrição e Dietética da PUC Goiás. Foram listados os ingredientes do grupo dos cereais, 
massas e farináceos, e do grupo das leguminosas comumente utilizados nas preparações 
culinárias típicas e mais consumidas pela população brasileira. Foram adquiridos no comércio 
local da cidade de Goiânia (supermercados, feiras e similares). Os experimentos foram 
repetidos em triplicata. Resultados: Foram analisados 9 alimentos do grupo dos cereais, 9 do 
grupo das massas e farináceos e 13 do grupo das leguminosas. O FC para a maioria dos 
alimentos foi igual a 1, com exceção do milho refogado, que a média de FC do milho foi igual a 
1,78. Dos três tipos de arroz que foram analisados, o arroz branco mostrou menor IR (1,95 ± 
0,03) e o arroz integral o de maior IR (2,28 ± 0,12). Entre os vários tipos de macarrão, cada um 
apresentou um IR diferente, sendo semelhantes quando o formato da massa era a mesma. 
Entre os feijões com caldo, o que apresentou o maior IR foi o feijão fradinho (3,75 ± 0,05) e o 
de menor foi o feijão branco (2,50 ± 0,05). Conclusão: Os indicadores culinários desses 
grupos de alimentos são de grande importância para aumentar a produtividade e diminuir 
desperdícios. Esse estudo traz dados inéditos de indicadores culinários, dessa forma, esses 
dados podem ser utilizados na prática do profissional nutricionista e em futuras pesquisas que 
ampliem o banco de dados dos indicadores culinários. 
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INDICADORES DE BURNOUT E MANIFESTAÇÕES PSICOSSOMÁTICAS COMO BASE DO 
PROCESSO DE RESILIÊNCIA EM PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE 
ANDRÉ CARVALHO LINDEMAM, SEBASTIAO BENICIO DA COSTA NETO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O desenvolvimento da síndrome de burnout em profissionais que atuam na área 
da saúde é uma realidade, e está presente em ambos os sexos. Ainda, segundo Dias et al. 
(2010) observa-se em pesquisas realizadas no Brasil, em profissionais da área da saúde, há o 
risco maior da síndrome de burnout em mulheres, assim como os que trabalham em Unidades 
de Cuidados Intensivos e de Urgência, e também, entre médicos, enfermeiros e técnicos de 
enfermagem, sendo estes dois últimos os mais susceptíveis. Objetivo: Esse trabalho teve 
como objetivo primário: compreender os indicadores do processo de resiliência de profissionais 
da área da saúde. Como objetivos secundários, identificar os sinais e sintomas 
psicossomáticos e os indicadores de burnout. Método: Para obter a coleta de dados referentes 
às variáveis dependentes e independentes dos objetivos secundários, utilizou-se como 
materiais e instrumento de medidas o Maslach Burnout Inventory- General Survey (MBI-GS) e 
um questionário semiestruturado para avaliar os sintomas psicossomáticos e um questionário 
de dados sociodemográficos. Os participantes eram profissionais de ambos os sexos, de 
diversas áreas e cargos, de três (03) hospitais públicos localizados no Estado de Goiás. Assim, 
a amostra foi composta de 401 (quatrocentos e um) participantes. Resultados: A frequência 
dos sintomas psicossomáticos, médio a alto, somam 74,5% do total dos respondentes, e a 
intensidade em 75%. Dentre os indicadores de manifestações psicossomáticas mais frequentes 
estão: dores nas costas, cansaço físico, estresse, cansaço mental, impaciência e dor de 
cabeça. E dentre a intensidade destacam-se: dores nas costas, cansaço físico, dores nos 
ombros, dor de cabeça, cansaço mental, e estresse.Entretanto, a amostra apresentou indicador 
de cinismo em 99,2% das respostas, e uma frequência de eficácia baixa de 98,8%, juntamente 
com a exaustão emocional baixa em 77,1% dos respondentes. Infere-se com esses dados que 
mesmo a amostra apresentando altos índices de resposta em relação a satisfação e realização 
no trabalho. Conclusão: A ocorrência dos indicadores de burnout, de acordo com o 
instrumento utilizado, direciona para o caminho oposto a manifestação de sintomas de 
exaustão emocional, porém, quando correlaciona-se os sintomas psicossomáticos com os 
indicadores de burnout, a correlação é positiva em muitos indicadores, demonstrando a relação 
entre as variáveis, e, assim, afastando, a princípio, a probabilidade de que essa correlação 
poderia ser uma forma para se relacionar como uma base para resiliência.. 
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INFECÇÕES HOSPITALARES E MORTES DE PACIENTES VULNERÁVEIS 
MARCELLA MARQUES DE ALMEIDA, PEDRO ANTONIO CHAGAS CACERES  
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Introdução: Infecção hospitalar, atualmente, substituída por Infecção Relacionada à 
Assistência a Saúde (IRAS), é aquela adquirida após admissão do paciente no hospital e cuja 
manifestação pode ter ocorrido durante ou após a alta. É considerada um grave problema de 
saúde em todo o mundo, registrando em média 100.000 mortes anualmente. Desde os 
primórdios é associada à qualidade/efetividade da higiene das mãos, e do ambiente, atribuindo 
responsabilidade ética e profissional no cumprimento de práticas limpas. Objetivo: Investigar 
as causas de morte por IRAS e associar aos cuidados de enfermagem, com o intuito de 
promover tanto conhecimento acadêmico cientifico, quanto possíveis reflexões positivas ¿ 
ações concretas; esclarecimento, educação continuada dos profissionais 
envolvidos. Método: Tratou-se de um estudo descritivo exploratório de análise documental. 
Realizando-se uma ampla revisão de documentos bibliográficos (teses, dissertações, 
monografias, artigos científicos, capítulos de livros) e periódicos como Revistas, Manuais, 
Portarias e Resoluções que abordam o tema de Infecções Hospitalares ¿ IRAS como fator de 
prevalência e impacto na assistência a saúde. Esses documentos foram buscados na 
plataforma CAPES nos sites: World Health Organization (WHO), Ministério da Saúde do Brasil; 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Ministério do Trabalho e Emprego. Do material 
levantado procedeu à leitura de forma a identificar aqueles que subsidiassem o entendimento 
da relação entre IRAS e a assistência à saúde. Resultados: No Brasil, há uma estimativa de 
aproximadamente 5% a 15% dos pacientes hospitalizados adquirir IRAS, sendo que este 
número aumenta quando relacionados à pacientes em UTI, chegando a aproximadamente 
25%. Apesar de considerar as subnotificações de dados sobre IRAS, Rodrigues (2015), aponta 
que cerca de 720.000 pessoas são infectadas em hospitais brasileiros por ano e delas 20% 
(144.000) evoluem a óbito. Entre as medidas de controle e prevenção de IRAS está a 
higienização das mãos, um método individual e de baixo custo, e que assume importância 
significativa. Os estudos demostraram que esta técnica é muito negligenciada por parte dos 
profissionais da saúde, incluindo a enfermagem. Conclusão: Independente das diferenças 
metodológicas, o que os estudos sugerem é o importante impacto das Infecções Relacionadas 
à Assistência a Saúde nas Unidades de Saúde. A causa em evidencia, ainda é a mesma desde 
os tempos primórdios - a deficiência na higienização. A qualidade no cuidado coexiste com a 
higienização correta das mãos em consonância ao cumprimento de normas e protocolos, 
qualificadas como práticas sugeridas para redução de danos adversos provocados pela (des) 
assistência à saúde. 
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INFLUENCIA DAS IDEOLOGIAS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DAS FINALIDADES 
EDUCATIVAS 

RAFAEL RESENDE CALDAS, LILA MARIA SPADONI LEMES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Quando se fala em finalidades educativas deve-se entender, antes de tudo, que 
tipo de conceito é referido aqui para, só então, aplica-lo à educação no seu contexto específico. 
Lenoir (2016) citando Legendre (1993) define finalidade como um conjunto de princípios, uma 
orientação da filosofia, dos valores de um grupo de pessoas, recursos e atividades. Distingue-
se, portanto, da noção de meta, que indica um estado a alcançar, um término de algo 
intencional, com pontos específicos e definidos. Objetivo: Identificar e analisar as concepções 
de finalidades educativas escolares do Banco Mundial e da política educacional brasileira no 
século XXI, dos anos 2000 a 2017 através de pesquisa bibliográfica de artigos do portal 
CAPES e SCIELO. Método: Tipo de estudo/pesquisa A pesquisa tem abordagem qualitativa, é 
exploratório-descritiva e inclui pesquisa bibliográfica. Fontes Como fontes bibliográficas são 
utilizadas bases de dados textuais com acesso imediato ao texto completo do artigo, optando 
pelo portal Periódicos Capes e Scielo, por sua abrangência no campo da educação e facilidade 
de acesso aos textos. ¿ Procedimento de coleta de dados Para coleta de dados bibliográficos 
foi feita inicialmente uma pré-análise dos artigos para a seleção daqueles que, uma vez 
abrangendo o tema, também apresentaram veracidade e confiabilidade, de acordo com a fonte 
em que foi localizado. A pesquisa foi feita nas bases de dados CAPES e 
SciELO. Resultados: Os dados apontam que grande parte dos artigos selecionados foram 
publicados em 2015 (24,39%) precedido do ano de 2013 (14,3%). Nota-se uma flutuação no 
volume das publicações, não havendo uma ordem crescente ou decrescente na quantidade 
das publicações. No entanto, se se compara o início do período pesquisado com o seu final, 
percebe-se um aumento na quantidade de artigos publicados, o que é bem significativo, visto 
que pode inferir um maior interesse ou necessidade de se falar em finalidades 
educativas. Conclusão: Como foi demonstrado, o interesse pelas finalidades educativas tem 
crescido com o avanço do século XXI, apontando para um sistema educacional planejado, 
onde cada abordagem pedagógica reflete aspectos interligados e por vezes globalizados, 
mediante organismos internacionais que não só bancam o ensino, mas propagam interesses 
políticos e econômicos vigentes. Entretanto, o pilar das finalidades educativas que mais se 
destaca, é o ¿aprender a pensar¿. 
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INFLUÊNCIA DE ESTIMULANTES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL NA BUSCA DE 
SINAIS PREDITORES DE MORTE SÚBITA EM JOVENS UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA 

SAÚDE 
LARISSA FAVORETTO ALMEIDA, ANTONIO DA SILVA MENEZES JUNIOR, PEDRO PAULO 

CLARK DE OLIVEIRA, CRISTIANO DE SOUZA SOARES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Os estimulantes do Sistema Nervoso Central (SNC) são psicotrópicos que 
aumentam a atividade cerebral dos indivíduos. Fortemente consumidos por uma grande parte 
da população, eles mantém o cérebro ¿ligado¿ durante mais tempo, permitindo melhora da 
cognição, redução do estresse, da ansiedade e do apetite, e assim melhor aproveitamento das 
atividades diárias. Contudo sua segurança permanece duvidosa devido aos efeitos 
cardiovasculares maléficos produzidos, e será o enfoque do presente 
estudo. Objetivo: Identificar se existe relação entre estimuladores do sistema nervoso central e 
o aparecimento de sinais preditores para morte súbita cardíaca em jovens universitários da 
área da saúde, usuários dessas substâncias. Método: Foi realizado um estudo descritivo, no 
qual foi aplicado um questionário semelhante ao Sudden Cardiac Death ¿ Screening of risk 
factors (SCD-SOS), e, realizado um eletrocardiograma (ECG) em jovens com idade entre 18 e 
35 anos. No presente estudo, o questionário SCD-SOS foi modificado com a inclusão de 
perguntas que demonstrassem o uso de estimulantes do sistema nervoso central, os quais 
foram aplicados a 71 jovens universitários de qualquer curso da área da saúde. As perguntas 
contidas no questionário foram embasadas nos artigos de literatura e revisões bibliográficas 
sobre o tema. Os dados foram tabulados e analisados individualmente. Resultados: Dos 71 
universitários, 31 eram mulheres(43,66%) e 40(56,33%) homens. A média de idade foi 20,9 
anos. Dos 45 participantes com eletrocardiogramas alterados, 15 eram mulheres e 30, homens. 
Nos questionários, as alterações mais comuns foram: taquiarritmia(64,44%), dor no 
peito(53,33%) e síncope (37,77%). Dentre os estimulantes, 26,76% ingerem 4 xícaras ou mais 
de café(n=19), 4,2% usam anfetaminas(n=3), 5,63% usam antidepressivos tricíclicos(n=4), 
1,4% Fluoxetina(n=1) e 1,4% ingere mais de 5 latas de energético(n=1). Dos que usavam os 
estimulantes, 9(39,1%) não apresentaram alterações no eletro. Dos que apresentaram, o 
distúrbio de condução de ramo direito foi o mais prevalente(64,28%), seguido por 
prolongamento do intervalo QT(21,42%). Conclusão: Nota-se que os estimulantes tiveram 
pouco efeito sobre o sistema cardiovascular da população analisada e, quando presente, era 
concomitante a uma condição benigna(distúrbio de condução de ramo direito). O intervalo QT 
apresentou-se alargado apenas em 3 pessoas, o que pode significar outra origem de tal 
alteração. Ademais, foi possível identificar fatores preditores de morte súbita cardíaca em 
jovens através da associação do uso do questionário SCD-SOS à realização de 
eletrocardiograma. 
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INFRAESTRUTURA HOSPITALAR: UM DESAFIO FRENTE À HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 
PELOS PROFISSIONAIS 

CECÍLIA MARIA BARBOSA DE SOUSA, ADENICIA CUSTODIA SILVA E SOUZA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A prática da Higienização das Mãos tem relação direta com os índices de Infecção 
Relacionada à Assistência em Saúde. Porém, tem sido uma prática negligenciada pelos 
profissionais e por razões diversas, especialmente, relacionadas a infraestrutura do serviço. 
Questiona-se qual a estrutura existente para a higienização das mãos em unidade de terapia 
intensiva? Esse estudo se justifica pela necessidade de formulação de medidas que ofereçam 
condições para prática de higienização das mãos. Objetivo: Verificar a infraestrutura da 
Unidade de Terapia Intensiva para a Higienização das Mãos dos profissionais de 
saúde. Método: Estudo descritivo transversal realizado em uma Unidade de Terapia Intensiva 
adulto de um hospital privado localizado no Estado de Goiás. A população desse estudo 
constitui-se de toda a infraestrutura da unidade, incluindo estrutura física e os insumos 
necessários para a realização da higienização das mãos. A coleta de dados ocorreu em 
dezembro de 2017, por meio de observação direta. Esses dados foram registrados em um 
Checklist elaborado e validado previamente por Bathke, et al. (2013). Os dados foram inseridos 
em planilhas do Microsoft Excel 2013, realizado o cálculo de porcentagem. Este estudo foi 
aprovado pelo comitê de ética em pesquisa sob o parecer nº 1.822.751. Resultados: A 
unidade dispunha de 15 pontos para a higiene das mãos e destes, 10 se localizavam na Ala A. 
Havia um dispensador de álcool espuma afixado ao lado de cada leito, sempre abastecidos, 
entretanto, nenhum deles encontrava-se acessível, devido a barreira física como ventiladores 
mecânicos e bombas de infusão. Os lavatórios eram bem localizados, em pontos estratégicos 
de fácil visualização. Os dispensadores de papel toalha eram de material plástico, bem 
localizados e, apesar de constantemente abastecidos com papel toalha de boa qualidade, eram 
manuais e induziam a recontaminação das mãos. Notou-se ausência de cartazes e materiais 
educativos referentes a higiene das mãos nos lavatórios ou próximo aos dispensadores de 
álcool espuma. Conclusão: A unidade de terapia intensiva apresenta infraestrutura adequada 
e os insumos necessários para a higienização das mãos. Contudo, existem barreiras para 
acessar esses insumos. As pias são bem localizadas, mas permitem respingos de água 
durante o seu uso e há poucos lembretes sobre a higiene das mãos próximos a elas. A 
ausência de material educativo sobre como e quando realizar a higienização das mãos somado 
a pouca acessibilidade aos dispensadores representam barreiras para a prática de HM. 

Palavras-chave: Infecções Relacionadas a Assistência em Saúde, UTI, Higienização das 
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INSERÇÃO FAMILIAR DO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN E A RELAÇÃO DO 
GRUPO AFETIVO COM O ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

MARIA LETÍCIA FERREIRA DA SIVA, JULIANA SANTOS DE SOUZA HANNUM, JULIANA 
SANTOS DE SOUZA HANNUM  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A Síndrome de Down é uma doença de origem genética que ocorre devido a 
mutação do cromossomo 21. No Brasil acontecem cerca de 150 mil casos por ano. A síndrome 
traz diversas características físicas e acarreta vários transtornos tanto na comunicação, como 
no aprendizado, nas habilidades sociais e interacionistas, a Síndrome de Down requer uma 
atenção especial, um tratamento multiprofissional para auxiliar o desenvolvimento motor e 
social. Objetivo: Analisar a inserção familiar da criança com Síndrome de Down e observar a 
relação dos pais com os profissionais que compõem a equipe de acompanhamento 
multidisciplinar. Método: Estudo transversal. A pesquisa foi realizada através da entrevista com 
a mãe de uma criança com Síndrome de Down. Foi aplicado um questionário sobre o 
diagnóstico da Síndrome de Down, o relacionamento familiar, a percepção das capacidades da 
criança e como se dá o relacionamento com a equipe multiprofissional. Resultados: Segundo 
informações colhidas durante a entrevista, a mãe deixou nítida a importância da equipe 
multidisciplinar no desenvolvimento de uma criança com Síndrome de Down. Sendo importante 
dar os estímulos necessários, para que esta criança se desenvolva bem. Conclusão: Na 
entrevista realizada ficou evidente o déficit de pesquisas nessa área, a falta de informação que 
os pais têm em relação a estimulação dos filhos com Síndrome de Down. Sabemos que o 
desenvolvimento da criança com a síndrome ocorre de maneira diferente comparado a 
crianças que não têm a síndrome, no entanto, com a intervenção certa, no tempo ideal esse 
desenvolvimento pode acontecer de maneira sucinta. 
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INTERLEUCINA-6 (IL-6) E SUAS IMPLICAÇÕES NO METABOLISMO DE RATOS WISTAR 
MANTIDOS COM DIETA HIPERLIPÍDICA 

IVAM SOUSA BARBOSA JÚNIOR, GRAZIELA TORRES BLANCH  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A doença Obesidade é caracterizada pelo processo inflamatório crônico de baixo 
grau no organismo levando ao distúrbio metabólico. Neste contexto, plantas como a Myrciaria 
cauliflora (jaboticaba) vem demonstrando a capacidade de intervir na obesidade através de 
suas atividades biológicas. O extrato da casca da Jaboticaba vem demonstrando a capacidade 
de estimular fatores anti-inflamatórios, anti-obesidade, antioxidantes e etc. Objetivo: O 
presente estudo teve como objetivo analisar a produção da IL-10 em ratos Wistar induzidos a 
obesidade por meio da dieta hiperlipídica, tratados com o extrato da casca da Myrciaria 
cauliflora. Método: Foram utilizados 8 ratos da linhagem Wistar avaliados por 8 semanas. 
Mantidos em ambiente controlado (claro/escuro de 12h- 12h, água e ração ad libitum) os quais 
foram mantidos com dieta padrão ou dieta hiperlipídica A dosagem de IL-10 plasmática foi 
realizada através do ensaio imunoenzimático (ELISA). Resultados: Nos animais tratados por 8 
semanas não foram verificadas diferenças significativas na concentração da IL-10 entre seus 
respectivos grupos analisados (CT 0,085 ± 0,08 vs. Hiperlipídica 0,073 ± 0,00, número de 
animais 8 e 12 respectivamente, p > 0,05). O fator anti-inflamatório pode estar relacionado com 
a indução da interleucina -10 (IL-10) que é uma citocina anti-inflamatória com a função de 
modular a resposta imune diminuindo a ação de receptores, moléculas e de células mediando 
à inflamação. Conclusão: Ainda não se tem estudos definidos sobre os possíveis mecanismos 
anti-inflamatórios do extrato da casca da jabuticaba (Myrciaria cauliflora), pressupõe-se, que 
esse efeito pode ter correlação com citocinas anti-inflamatórias, como a IL-10. Os resultados 
encontrados não descarta que o efeito anti-inflamatório do extrato pode estar relacionado com 
a indução de IL-10, necessitando assim, mais estudos relacionado a este assunto. 
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INVESTIGAÇÃO DE PREDITORES DE MORTE SÚBITA CARDÍACA EM JOVENS 
UNIVERSITÁRIOS DA AREA DE SAÚDE QUE CONSOMEM ÁLCOOL REGULARMENTE 

E/OU SÃO FUMANTES 
PEDRO PAULO CLARK DE OLIVEIRA, ANTONIO DA SILVA MENEZES JUNIOR, LARISSA 

FAVORETTO ALMEIDA, CRISTIANO DE SOUZA SOARES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A MSC é definida como uma morte por causa cardíaca, anunciada por perda 
abrupta de consciência, dentro de uma hora após o início dos sintomas ou uma morte 
imprevista de alguém com condição estável menos de 24 horas antes. O tabagismo e o 
alcoolismo vêm crescendo dentre os universitários e se apresentam como importantes fatores 
de risco tanto para a MSC. Distúrbios eletrocardiográficos são uma das manifestações prévias 
de um possível desfecho de MSC e podem ser consequências desse 
consumo. Objetivo: Avaliar a relação do tabagismo e alcoolismo com a MSC em universitários 
da área de saúde e identificar preditores de MSC nessa população. Avaliar quais as possíveis 
alterações estruturais e eletrocardiográficas existentes e a prevalência desse 
consumo. Método: Trata-se de um estudo descritivo realizado com aplicação de questionários, 
sobre alcoolismo e tabagismo e do questionário SCD-SOS, e de eletrocardiograma digital de 
12 derivações em jovens universitários da área da saúde de 18 a 35 anos, de ambos os sexos, 
tratando-se de uma amostra por conveniência. Foi realizada uma revisão sistemática 
analisando alterações estruturais cardíacas e eletrocardiográficas correlacionadas com 
alcoolismo e tabagismo através das bases de dados: PUBMED, SCIELO, Google Acadêmico e 
MEDLINE, utilizando como palavras-chave ¿Alcoholism AND Electrocardiogram¿, ¿Alcoholism 
AND Heart Changes¿, ¿Smoking AND Heart¿ e ¿Smoking AND Electrocardiogram¿ e como 
filtros de pesquisa ¿10 years¿ e ¿free full texts¿. Resultados: As principais alterações 
identificadas na revisão foram: alterações em dimensões do ventrículo esquerdo (VE) e índice 
de massa do VE, alterações no segmento ST, na onda P, na onda T, distúrbios da condução 
atrioventricular e prolongamento de QT. Foram realizados questionários e eletrocardiogramas 
em 78 indivíduos e as alterações foram mais prevalentes dentre os consumidores de álcool 
(n=64), sendo as principais: distúrbio de condução do ramo direito e alterações em onda P 
(n=9) e intervalo QTc (n=9). Os fumantes (n=11) não apresentaram alterações 
eletrocardiográficas expressivas. Dentre os consumidores de álcool, o questionamento mais 
frequente foi ¿palpitações¿ (n=33) e dentre os fumantes foi ¿dor no peito¿ 
(n=6). Conclusão: Foi possível identificar uma maior frequência de alterações nas ondas P e 
intervalo QTc nos consumidores de álcool. Conclui-se que esses possuem maior exposição ao 
risco de arritmias e MSC. Também se identificou que indivíduos que realizam consumo de 
álcool e/ou hábitos tabácicos também apresentaram um número maior de respostas positivas 
aos questionários SCD-SOS. Uma vez que essas alterações são reversíveis, é importante o 
enquadramento desses consumidores no consumo de baixo risco. 
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INVESTIGAÇÃO DO DANO GENÉTICO DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA EXPOSTOS À 
RADIAÇÃO IONIZANTE ATRAVÉS DA ANÁLISE DE CARIÓTIPO 

BRUNA CRISTHYNE DE DEUS ROSA, CLAUDIO CARLOS DA SILVA, ANDREYA 
GONÇALVES COSTA MOTTA, APARECIDO DIVINO DA CRUZ, DAMIANA MIRIAN DA CRUZ 

E CUNHA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Os técnicos em radiologia são profissionais responsáveis por diversos serviços 
como a realização de exames radiológicos como a Densitometria óssea, mamografia, raio-x, 
como também a manipulação de produtos químicos para o auxílio dos exames e a orientação 
do paciente que irá realiza-los. Estudos recentes têm mostrado que, a exposição contínua à 
Radiação Ionizante (RI) é responsável por danos genéticos e mutagênicos que podem se 
tornar um fator de risco para o desenvolvimento de câncer. Objetivo: Esta pesquisa buscou 
por meio da análise de aberrações cromossômicas instáveis, encontrar os efeitos da exposição 
ocupacional à Radiação Ionizante em baixas dosagens por um período acima de 5 
anos. Método: Realizar análise citogenética de 11 Técnicos em Radiologia, caracterizando o 
Grupo Exposto, e de 11 pessoas correspondentes em idade e sexo, sem exposição 
ocupacional à Radiação Ionizante, caracterizando o Grupo Controle, observando alterações 
cromossômicas instáveis (quebra cromossômica, quebra cromatídica, GAP, cromossomos em 
anel, entre outros), através da análise de células metafásicas em lâminas feitas com cultura de 
linfócitos T de sangue periférico. Resultados: Para a demonstração das alterações 
cromossômicas instáveis, foi feito um gráfico, utilizando o teste não paramétrico de Kruskal-
Wallis, obtendo um resultado significativo da presença de aberrações cromossômicas instáveis 
16x maior no Grupo exposto quando comparado ao Grupo controle. Sendo a média desta 
frequência 0,002 e o desvio padrão +-0,004. Conclusão: Através deste estudo foi possível 
concluir a significância das alterações cromossômicas instáveis causadas pela exposição 
ocupacional a RI, encontrando-se um resultado de aproximadamente 16 vezes maior que em 
indivíduos sem exposição ocupacional. Assim como também a importância deste teste para a 
avaliação destas alterações, uma vez que de acordo com a literatura foi possível constatar a 
sua eficácia como marcador biológico à exposição a RI. 
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INVESTIGAÇÃO DO USO DE FÁRMACOS ANSIOLÍTICOS, ANTIDEPRESSIVOS E 
NEUROESTIMULANTES ENTRE VESTIBULANDOS DE MEDICINA DE CURSOS 

PREPARATÓRIOS DE GOIÂNIA 
NEIANE CRISTINA SANTOS, IRACEMA GONZAGA MOURA DE CARVALHO, NATHÁLIA 

FERREIRA LOUSEK, ANTONIO MARCIO TEODORO CORDEIRO SILVA, SARAH CRISTINA 
GARCIA GOMES  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O estresse é uma resposta adaptativa natural do organismo frente a um agente 
estressor. No caso dos vestibulandos, eles vivem um momento delicado, a adolescência, 
experimentando maior vulnerabilidade emocional, que propicia o uso de estimulantes, 
ansiolíticos e antidepressivos, mesmo sem indicação e/ou acompanhamento psiquiátrico. 
Neste contexto, questiona-se se os níveis de estresse sofridos pelos vestibulandos estão 
relacionados com esse uso destas substâncias. Objetivo: Analisar o uso de fármacos 
ansiolíticos, antidepressivos e neuroestimulantes entre vestibulandos de Cursos Preparatórios 
de Goiânia/GO e os níveis de estresse apresentados. Método: Foi realizado um estudo 
transversal qualiquantitativo, por meio da aplicação, após aprovação pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da PUC Goiás, de um questionário para 150 alunos de ambos os sexos, maiores de 
18 anos, que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de 3 cursos 
preparatórios de Goiânia/GO. Os dados foram tabulados e analisados por meio dos softwares 
Microsoft Excel 365 e BioEstat® 5.3, por meio do teste exato de Fisher, para dois parâmetros, 
e do teste G, para três ou mais parâmetros. Além disso, para as variáveis continuas, foi 
aplicada a correlação de Pearson. Foram consideradas estatisticamente significantes as 
diferenças com p-valor <0,05. Resultados: Dentre os estimulantes que os alunos declararam 
fazer uso, os mais frequentes foram cafeína (40,4%), metilfenidato e lisdexanfetamina (21,2%), 
energético (10,0%) e guaraná (10,0%). O uso de substâncias estimulantes apresenta uma 
relação mais significativa com a manifestação das fases de alerta e resistência do estresse, do 
que com a de exaustão e houve uma falta de informação sobre o que se configura como 
substância estimulante. Já o uso de ansiolíticos e antidepressivos apresentou uma relação com 
todas as fases do estresse, sendo que, dos vestibulandos que disseram fazer uso, 34,0% têm 
pais cientes, 28,7% têm indicação profissional e 26,7% fazem acompanhamento 
profissional. Conclusão: O estudo concluiu que o estresse vivido pelos vestibulandos propicia 
o uso de substâncias estimulantes, ansiolíticos e antidepressivos, comumente, sem indicação e 
acompanhamento profissional, se tornando um importante problema de saúde. Propõem-se, 
então, que sejam realizadas ações educativas para conscientização do estresse como 
problema de saúde; seja oferecido acompanhamento profissional mais humanizado para 
vestibulandos; e sejam divulgados os efeitos adversos do uso de café e energéticos. 
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INVESTIGAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE UM SISTEMA DE IMPRESSÃO 3D E 
FRESAGEM INTERCAMBIÁVEL 

JOÃO PEDRO AGUIAR DOS SANTOS, MARCELO ANTONIO ADAD DE ARAUJO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A prototipagem rápida é uma tecnologia imprescindível para o desenvolvimento de 
novos produtos, oferecendo uma economia de 70% a 90% de tempo e custos. Grande parte 
dos usuários possuem máquinas para fresagem e impressão 3D, logo, uma máquina 
intercambiável que possa atender ambos os processos de manufatura pode aumentar a 
produtividade e reduzir custo ao ser comparada com duas máquinas 
independentes. Objetivo: Estudo, aperfeiçoamento e desenvolvimento de uma máquina 
intercambiável entre impressão 3D e fresagem, utilizando softwares e plataformas de fácil 
acesso, que permitam implementar a integração de processos de manufatura aditiva e 
subtrativa sem a necessidade da troca do sistema embarcado e firmware. Método: Estudo 
exploratório e experimental, aplicado à estrutura mecânica de uma máquina CNC 
intercambiável, substituindo a eletrônica por um conjunto composto pelo sistema embarcado 
Arduino Mega, módulo complementar Ramps 1.4 e firmware Marlin versão 1.1.8. O controle do 
processo é realizado por softwares de impressão 3D a partir do projeto de peças 
tridimensionais em programas CAD. Os dados coletados de movimentação são analisados e 
comparados e, caso necessário, são reconfigurados a fim de tornar a máquina mais 
eficiente. Resultados: Primeiramente, foram configurados os parâmetros de movimentação 
como velocidade, aceleração e área de trabalho, junto à instalação de botões fim de curso e 
implementação do auto nivelamento, garantindo a perfeita movimentação e confirmação da 
possibilidade de utilizar o Ramps 1.4 como módulo no desenvolvimento de uma máquina 
intercambiável. Com isso, foi selecionado o software de impressão 3D Repetier, encarregado 
de controlar a movimentação da máquina a partir de um arquivo NGC, porém, surgiram 
inúmeros erros de movimentação ao decorrer do processo até a substituição pelo Simplify3D 
que não apresentou erros e possibilitou os testes de funcionalidade dos processos de 
manufatura aditiva e subtrativa a partir da confecção de desenhos. Conclusão: Nos testes 
realizados, a máquina foi capaz de criar peças com precisão e exatidão, estando apta a 
receber inúmeras ferramentas para imprimir e fresar objetos de diversas formas e materiais 
sem a necessidade da troca de partes físicas ou lógicas. Oferecendo inúmeros benefícios 
como diminuição do espaço com maquinário, facilidade de manipulação, utilização do mesmo 
ambiente de desenvolvimento, custos e tempo reduzidos. 
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INVESTIGAÇÃO EM JOVENS UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE PRATICANTES DE 
EXERCÍCIOS FÍSICOS DE ALTA INTENSIDADE NA BUSCA DE SINAIS PREDITORES DE 

MORTE SÚBITA CARDÍACA 
CRISTIANO DE SOUZA SOARES, ANTONIO DA SILVA MENEZES JUNIOR, PEDRO PAULO 

CLARK DE OLIVEIRA, LARISSA FAVORETTO ALMEIDA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A busca por programas de condicionamento extremo vem crescendo e ganhando 
mais adeptos. Nessa linha, o CrossFit® é a modalidade que mais ascende e tem como pilar a 
realização de movimentos funcionais, variados com alta intensidade e com pouco tempo de 
recuperação. Devido a essas características a morte súbita cardíaca pode ser um agravo de 
grave ocorrência. No entanto, a base teórica sobre as acomodações cardiovasculares em 
atletas jovens praticantes dessa modalidade é escassa ou inconclusivas. Objetivo: Identificar 
parâmetros que possam sugerir maior risco para morte súbita cardíaca em jovens atletas 
praticantes de atividades físicas de alta intensidade- CrossFit®. Método: Esse estudo foi 
realizado com 18 atletas universitários de 18 a 35 anos que praticam CrossFit® em uma 
academia no Setor Leste Universitário em Goiânia. Desses atletas 12 eram do sexo masculino 
e 6 do sexo feminino. Foi aplicado o questionário SCD-SOS o qual foi modificado com a 
inclusão de perguntas que abordassem a prática de CrossFit®. Além disso, foi realizado 
eletrocardiograma em todos atletas do estudo. Resultados: 38,88% (n = 7) praticavam a 
modalidade entre 1 e 2 anos 38,88% (n = 7). 50% (n=9) praticam 5 ou mais vezes por semana. 
Todos seguem uma periodização de treinos e 22,22% (n=4) costumam ingerir cafeína, nenhum 
relatou doença cardíaca diagnosticada, nem epilepsia. 33, 33% (n= 6) apresentaram 
desconforto após uma sessão de treinos. Sendo dor no peito, mal-estar, tontura e falta de ar os 
sintomas relatados por todos esses. 1 atleta desmaiou durante o treino.11, 11% (n= 2) 
apresentam história de morte súbita na família. Com relação aos eletrocardiogramas, 72,22% 
(n=13) apresentaram sobrecarga atrial esquerda (27,77%), observou-se intervalo Q-T alongado 
(27,77%), QRS alterado (27,77%) e onda P com duração elevada (38,88%). Conclusão: Os 
parâmetros que devem permear o rastreio de morte súbita cardíaca em praticantes de Crossfit 
são: anamnese clínica e busca de alterações eletrocardiográficas. É necessário realizar 
exames periódicos para detecção de anormalidades e ter o acompanhamento médico 
direcionado à modalidade. 
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JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA COMO AMEÇA AOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS DE 
DIREITO DA AMÉRICA DO SUL 

GABRIELA ARAÚJO LANDIN COSTA, JOSE QUERINO TAVARES NETO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A Judicializa¿¿o foi retratada a partir da constata¿¿o de sua influ¿ncia em meio ¿ 
sociedade, e sua inevit¿veis consequ¿ncias, delineando sua origem e quando se tornou uma 
amea¿a aos Estados Democr¿ticos sul-americanos. Foi identificado tamb¿m os tra¿os do que 
¿ a democracia, bem como, as causas e poss¿veis modula¿¿es dos efeitos causados pela 
Judicializa¿¿o, al¿m de tratar da diferen¿a do ativismo judicial para esse 
movimento. Objetivo: Fomentar cr¿ticas construtivas a Judicializa¿¿o, analisando suas 
causas, bem como, no que se pode contribuir para moderar e evitar o risco que ela pode trazer 
a democracia, al¿m de demonstrar a import¿ncia de se obter o controle das a¿¿es afirmativas 
do judici¿rio. Método: A metodologia a ser utilizada ¿ a pesquisa explorat¿ria, pelo 
procedimento de coleta de dados no plano bibliogr¿fico, e pelo m¿todo indutivo mediante uma 
an¿lise de documenta¿¿o jur¿dica, de artigos e teses cientificas, e livros sobre a 
Judicializa¿¿o. O levantamento bibliogr¿fico definiu o conceito da Judicializa¿¿o, se 
fundamentando no que Barroso (2010) afirma, que a Judicializa¿¿o significa que quest¿es 
relevantes do ponto de vista pol¿tico, social ou moral est¿o sendo decididas, em car¿ter final, 
pelo Poder Judici¿rio. Os principais autores que contribu¿ram com o trabalho foram Alexandre 
Veronese (2008), Carolina Ferrari (2014), Isabelle Vieira (2014), Saskia Sickinger (2014) e Ran 
Hirschl (2009). Resultados: A pesquisa revelou que h¿ diversos fatores que contribuem para o 
crescimento da Judicializa¿¿o, dentre elas, a redemocratiza¿¿o, formalismo jur¿dico, 
hipertrofia legislativa, crise de representatividade pol¿tica, maior acesso ¿ justi¿a e 
parlamentares que levam quest¿es da sua pr¿pria compet¿ncia para os magistrados 
deliberarem. A Judicializa¿¿o ¿ um risco quando apresentada como solu¿¿o de problemas 
sociais, em que os magistrados determinam a¿¿es que deveriam ser realizadas pela ordem 
administrativa do Poder Executivo. E a diferen¿a da Judicializa¿¿o para o ativismo judicial, ¿ 
que h¿ nele uma postura mais ampla e mais proativa do judici¿rio com rela¿¿o aos temas 
sociais. Conclusão: Conclui-se que uma pol¿tica p¿blica de constru¿¿o social e educacional 
acerca de quest¿es c¿vicas, pol¿ticas, ¿ticas e democr¿ticas, a exist¿ncia de ¿rg¿os 
espec¿ficos para averiguar a¿¿es de ju¿zes que contrariassem sua pr¿pria compet¿ncia, e 
havendo a desvincula¿¿o entre os poderes do executivo e o legislativo, que se d¿ por 
indica¿¿o de cargos, afim de quebrar com a estrutura de troca de favores nesse sistema, 
esses ¿ que seriam atos de preven¿¿o contra a amea¿a trazida pela Judicializa¿¿o. 
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LEGISLAÇÃO PENAL E OS EFEITOS DA LEI ANTI CORRUPÇÃO FRENTE AO CENÁRIO 
BRASILEIRO 

ELIANA SERAFIM DE SOUSA D'AMICO, YCARIM MELGAÇO BARBOSA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Em quatro anos, a Polícia Federal deflagrou 2.056 operações contra organizações 
criminosas que provocaram prejuízos estimados em R$ 123 bilhões ao País. A prática da 
corrupção causa danos irreparáveis ao crescimento e desenvolvimento econômico, pois torna o 
país menos desenvolvido, que o serviço público se torna ineficiente, a concorrência de 
mercado é destruída. Objetivo: Traçar um panorama sobre a origem da prática da corrupção e 
seus efeitos no Brasil com abordagem das legislações existentes. Método: Dedutivo com 
pesquisa bibliográfica específica seguida de análise preliminar de leituras essenciais, 
levantamento de dados fáticos acerca do fenômeno corrupção, observância dos mecanismos 
jurídicos existentes no Brasil e em outros países, análise dos efeitos oriundos de programas 
específicos existentes para prevenção e combate da prática. Resultados: Com base no 
levantamento de operações policiais envoltas às práticas ilícitas praticadas no Brasil ,o estudo 
do Direito Penal Empresarial e a análise de programas de compliance elaborados e efetivados 
por empresas brasileiras que foram denunciadas pela justiça brasileira, foi analisado como 
nosso arcabouço jurídico, dentre eles, o Direito penal brasileiro pode efetivamente combater a 
prática de crimes econômicos no país. Conclusão: A impunidade é um fato imperioso na 
disseminação e crescimento da prática de crimes de corrupção. Atribuímos parte desse 
resultado na falta de estruturas administrativas e de treinamento de órgãos como Ministério 
Público e o Poder Judiciário. Podemos assim dizer que, o problema da corrupção no Brasil, 
decorre muito mais das lacunas legais, da estrutura de controle deficitário e da impunidade dos 
responsáveis pela prática de atos de corrupção do que qualquer razão histórica ou cultural. 
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LEITURA ADEQUADA DE RÓTULOS DE ALIMENTOS: UMA QUESTÃO DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

NATÁLIA RODRIGUES VAZ, SUELI ESSADO PEREIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A rotulagem nutricional é de suma importância, pois é um elo entre a indústria 
produtora de alimentos e o consumidor, assim há uma necessidade de avaliar como o 
conhecimento acerca da rotulagem alimentar impacta nas escolhas e no consumo dos 
alimentos, e se essas escolhas atendem ou não as perspectivas da segurança alimentar e 
nutricional. Diante dessa problemática propõe-se verificar como essa situação ocorre dentro do 
ambiente acadêmico. Objetivo: Verificar o entendimento dos acadêmicos em relação às 
informações contidas no rótulo, e de que forma elas impactam no seu consumo alimentar e na 
segurança alimentar e nutricional (SAN). Método: Estudo transversal, quali-quantitativo. A 
amostra foi composta por 78 estudantes da área da saúde da PUC Goiás na faixa etária de 19 
a 44 anos de idade. Foi aplicado questionário de hábitos alimentares, questionário de 
frequência alimentar (QFA) e recordatório de 24 horas usual dos últimos três meses e foi 
realizada avaliação antropométrica com a coleta de peso e altura. Resultados: Da amostra 
analisada 71,79% eram mulheres e 28,20% homens a maioria com idade de 19 a 25 anos de 
idade. O estado nutricional de 16% das mulheres foi de magreza, a maioria da população 
apresenta eutrofia, 25% das mulheres possuem sobrepeso, assim como 13,64% dos homens 
encontram-se nessa classificação, em obesidade 3,57% e 22,73% de mulheres e homens, 
respectivamente. 37,18% afirmam ler sempre os rótulos, 50% lêem às vezes e 12,82% não 
lêem, 83,33% relatam entender as informações contidas nos rótulos, como a porção. Os 
principais fatores que influenciam na compra são preço e qualidade do alimento. A média de 
consumo alimentar de mulheres foi de 1842,68 kcal e 2145,39 kcal de homens. Conclusão: Há 
leitura e entendimento acerca da rotulagem alimentar por parte dos acadêmicos. Os 
acadêmicos encontram-se em SAN, pois possuem acesso ao alimento de forma permanente e 
contínua, porém pelo estado nutricional de sobrepeso e obesidade de uma parte da população 
abordada, é notório que entre os universitários há a prevalência de hábitos alimentares 
inadequados e não saudáveis, relacionados a outros fatores não decorrentes ao entendimento 
da rotulagem alimentar. 
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LEVANTAMENTO DO NÚMERO ESPÉCIES DE AVES COM OCORRÊNCIA NO CERRADO 
COM MARCADORES BARCODE DEPOSITADOS NO BRBOL: UMA ABORDAGEM 

CIENCIOMÉTRICA 
JANAÍNA CRUZ ARAUJO DE MORAIS, MARIANA PIRES DE CAMPOS TELLES  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A prática de crimes ambientais no Brasil é crescente e reincidente. Os biomas 
brasileiros sofrem grandes perdas para a prática de se retirar animais da natureza, e 
consequentemente os cofres públicos. Após o recolhimento destes animais eles passam por 
triagens, manipulação veterinária, entre outros procedimentos. O uso do Barcode identifica a 
biodiversidade brasileira, permite direcionar trabalhos e controlar ações antrópicas legais ou 
ilegais exercidas na biodiversidade brasileira. Objetivo: Realizar um levantamento sistemático 
na literatura e em banco de dados especializados para busca de espécies que possuem 
marcadores barcode depositados na base de dados BOLD Systems, para serem utilizados com 
as aves mais apreendidas pelo tráfico ilegal de animais silvestres no estado de 
Goiás Método: Foi realizado uma busca exaustiva tanto nas bases de dados da 'Web-of-
Science', 'Scielo', 'Scopus', 'Google Scholar' e no BrBOL (Brazilian Barcode of Life) utilizando 
como palavras-chaves o nome das espécies de aves mais apreendidas pelo CETAS/IBAMA 
combinado com alguns nomes dos marcadores moleculares (e.g., Sporophila maximiliani* AND 
BARCODE*). Para cada estudo, as seguintes informações foram extraídas: (i) base de dados 
onde o artigo foi encontrado, (ii) periódico onde o artigo foi publicado, (iii) ano de publicação, 
(iv) instituição de pesquisa do primeiro autor, (v) espécie estudada, (vi) família da espécie 
estudada e (vii) tipo de marcador utilizado. Resultados: A partir dos dados analisados é 
possível verificar que três famílias estão representadas no grupo de espécies de aves mais 
apreendidas pelo CETAS-IBAMA de Goiás, Thraupidae possui 8 espécies, Psittacidae 4 e 
Icteridae 1 espécie. Para os demais registros foi possível quantificar todos os dados 
relacionados a algum marcador barcode, sendo que o mais utilizado foi o gene da Citocromo 
Oxidase Subunidade I (COI). Para duas espécies Ara ararauna e Gnorimopsar chopi foi 
verificado depósito tanto da região COI quanto da NADH (dehydrogenase subunit), região 4 e 5 
respectivamente. Para os demais registros houve ausência ou insuficiência de dados para 
alguns depósitos. Sporophila maximiliani não consta nenhum dado para ser extraído do banco 
de dados. Conclusão: Foi possível identificar sequências de DNA barcode para 12 das 13 
espécies mais apreendidas pelos órgãos de fiscalização do estado de Goiás. Sporophila 
maximiliani não possui nenhum trabalho no BOLD, tornando necessário a realização de 
trabalhos que garantam que está espécie, que está em situação vulnerável segundo a União 
Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) esteja dentro dos bancos de dados de 
barcode para facilitar sua identificação e contribuir com sua conservação. 
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LEVANTAMENTO E ANÁLISE DA CULTURA MATERIAL NAMBIKWARA A PARTIR DAS 
IMAGENS DO ACERVO JESCO VON PUTTKAMER 

THIAGO RIBEIRO MAROJA, MARLENE CASTRO OSSAMI DE MOURA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Jesco Von Puttkamer fora um fotografo e indigenista alemão que em durante seu 
trabalho no Brasil fotografou diversos grupos indígenas resultando em um enorme acervo 
doado pelo próprio ao IGPA. O projeto tem como base qualificar e classificar estas imagens 
para disponibiliza-las ao publico através do Media Portal. Objetivo: Qualificar e analisar as 
imagens Nambikwara presentes no acervo, enfatizando aspectos associados a cultura 
material. Método: Foram realizados encontros com representantes dos Nambikwara ajudando 
na identificação de indivíduos e lugares, além de certos instrumentos. A qualificação foi 
registrada através de gravadores e anotações dos pesquisadores. Fora necessário além disso 
pesquisa no acervo bibliográfico associado aos Nambikwara. As imagens foram qualificadas e 
categorizadas, para inserção no Sistema de Gestão dos Acervos Audiovisuais do Instituto 
Goiano de Pré-História e Antropologia (IGPA). Resultados: A partir dos cadernos de 
qualificação adotados pela coodernação do projeto para registrar as narrativas indígenas de 
mais de mil imagens procesademos à revisão gramatical bem como naquelas imagens quenão 
foram identificadas pelos indígenas, descrevemos o conteúdo e inserimos no media portal do 
IGPA. Durante o processo de revisão foram pré-selecionadas imagens sobre a cultura material 
para fins de análise constante no objetivo do projeto. Conclusão: O material obtido a partir do 
trabalho de qualificação das imagens no Media Portal, irá servir para o embasamento de 
futuros trabalhos associados a cultura Indigena, e sobretudo a Nambikwara, sendo além disto 
um resgate da história e da cultura destes grupos. 
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LEVANTAMENTO, MAPEAMENTO E ANÁLISE FÍSICA DOS PARQUES AMBIENTAIS DO 
MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GO 

DIEGO FONSECA DOS SANTOS, DIEGO TARLEY FERREIRA NASCIMENTO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A discussão dos problemas ambientais tem se tornado uma temática muito 
presente no cotidiano, onde a sociedade começou a sentir a falta do verde e das águas 
límpidas do passado. Nesse contexto surgem os parques ambientais urbanos, que 
representam áreas que aproximam a população da natureza. Contudo, as características dos 
parques ambientais urbanos merecem ser melhor analisadas e avaliadas, sobretudo pelo fato 
de grande parte dessas áreas verdes disporem de diferentes condições e 
contextos. Objetivo: O presente trabalho objetiva realizar o levantamento, o mapeamento e a 
análise do meio físico do entorno dos parques ambientais urbanos de Goiânia, 
Goiás. Método: O levantamento dos parques ambientais foi realizado junto a Agência 
Municipal de Meio Ambiente de Goiânia (AMMA), associada a essa etapa, foram utilizados 
técnicas de geoprocessamento para a realização do mapeamento. A caracterização física 
compreendeu a indicação das categorias de solo, da geologia, da geomorfologia, da 
hidrografia, da altitude, da declividade e da cobertura vegetal dos parques, utilizando da base 
cartográfica digital obtida através do Sistema Estadual de Geoinformações (SIEG) a para a 
análise do meio físico do entorno dos parques ambientais assim como para a elaboração das 
representações cartográficas. Resultados: Foram contabilizadas 195 áreas verdes no 
município, das quais 31 configuram-se como parques ambientais urbanos efetivamente 
implantados. Quanto às categorias de solo, foram contabilizadas 7 categorias de solo distintas, 
sendo o Latossolo Vermelho a categoria com maior representatividade. Quanto à geologia, os 
parques delimitados ocupam um domínio, uma região e um geossistema de dois 
subgeossistemas. Quanto à altitude, a grande maioria situa-se entre 700 e 850 metros. Quanto 
ao relevo, a maioria dos parques apresentou relevos planos, com algumas manifestações de 
relevos de forte a montanhoso. Quanto à vegetação, a predominância observada nos parques 
de Goiânia é de mata de galeria. Conclusão: Assim, conclui-se que apesar da quantidade 
expressiva de áreas verdes, poucas configuram-se como parques ambientais urbanos. Com 
relação à análise do meio físico, em função do solo pouco resistente ao intemperismo, os 
parques auxiliam a promover a contenção de processos erosivos. Os parques que 
apresentaram relevos de forte a montanhoso requerem maior atenção quanto à manifestação 
de processos erosivos. A vegetação presente nos parques, no geral, é representada por mata 
de galeria já alterada. 
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LIMITES DA UTILIZAÇÃO DA INTERNET DAS COISAS COM RELAÇÃO AO DIREITO 
FUNDAMENTAL À PRIVACIDADE NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL 

BEATRIZ RODRIGUES CARNEIRO, CARLOS HENRIQUE REIS ROCHAEL  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O desenvolvimento da tecnologia derivou-se na era da conexão entre diversas 
máquinas e objetos, capazes de coletar, armazenar e processar dados e assim desenvolver 
conhecimento. Assim é a internet das coisas, que trouxe dúvidas no meio jurídico quanto sua 
vulnerabilidade a ataques e a efetividade do direito fundamental inviolabilidade à privacidade e 
intimidade além da regulação de leis de proteção de dados como direito fundamental em outros 
países e no Brasil. Objetivo: Analisar o funcionamento da Internet Das Coisas e sua utilização 
com instrumento de violação à privacidade, bem como os limites impostos no Brasil e no 
exterior. Método: Utilizando o método o hipotético-dedutivo auxiliado pelo método comparativo 
e histórico para identificação de definições de IoT, sua evolução e aplicação nos diversos 
ambientes, além de análises sistêmicas das pesquisas bibliográficas através de uma 
abordagem comparativa para verificação dos principais pontos das legislações brasileiras e 
internacionais. Resultados: Constatou-se que a internet das coisas está em estudos no Brasil 
e já existem diversas aplicações, especialmente nas empresas de médio e grande porte e nas 
indústrias. Existe um plano de ação criado pelo Ministério da Ciência e educação em parceria 
com o BNDS para estudar a aplicação da IoT no Brasil, seus impactos e questões referentes a 
coleta de dados. Em outros países a proteção de dados é um direito fundamental positivado 
em cartas constitucionais, além de existir leis específicas e detalhadas acerca da proteção de 
dados pessoas. O Brasil recentemente aprovou uma lei geral de proteção de dados, em caráter 
de urgência, em decorrência da entrada em vigor do código de proteção de dados da união 
europeia. Conclusão: A IoT é uma tecnologia capaz de otimizar diversas áreas, pois seus 
dispositivos inteligentes apresentam soluções eficazes. Porém, também é uma ferramenta de 
coleta, armazenamento e tratamento de diversos tipos de dados pessoais atingindo a 
privacidade e intimidade das pessoas. O Brasil diante da aprovação de um regulamento 
europeu que regula o tratamento de dados, que o vincula, positivou uma norma específica que 
limita o tratamento de dados, como dados médicos. 
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MANIFESTAÇÕES PSICOSSOMÁTICAS EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE E A UTILIZAÇÃO 
DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

RAÍSSA ANNE RIBEIRO, ANDRÉA BATISTA MAGALHÃES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Dentre os grandes problemas de saúde enfrentados atualmente o abuso de 
substâncias psicoativas se tornou epidemia brasileira.o contexto em que os profissionais da 
saúde estão inseridos e as condições presentes, não favorecem o bem-estar psíquico do 
trabalhador no que se refere a Qualidade de Vida no Trabalho.Isso revela que, de acordo com 
as condições que esses profissionais estão inseridos, possibilita o desencadeamento de uso e 
abuso de substancias. Objetivo: Correlacionar o sofrimento psíquico do profissional da saúde 
com o uso de substâncias psicoativas através de da construção de revisão integrativa da 
literatura do tema estudado. Método: Foi realizado levantamento de dados através de revisão 
integrativa da literatura. A busca foi realizada em Bases de Dados Científicas (Portal da 
CAPES, BVS, Scielo), por meio dos descritores nos títulos e resumos de cada artigo, visando 
compreender este fenômeno Manifestações Psicossomáticas e o uso de substancias 
psicoativas por profissionais da saúde. Foram selecionados 16 artigos e através de filtragem , 
sendo critério de seleção dos materiais para esta revisão integrativa ocorreu através de 
filtragens mais atuais, sendo estes datados a partir de 2010. Desse modo, o critério de 
exclusão foi o descarte de materiais datados inferiormente a 2010. Resultados: Foram 
encontrados 10 artigos e realizado reunião com o orientador do projeto. Manifestações 
Psicossomáticas tratam-se do conjunto de respostas física-psicológica do organismo mediante 
a excessiva estimulação em um ambiente. Esses fenômenos têm, acima de tudo, uma função 
defensiva do organismo ao desgaste físico e emocional. Desde a vida acadêmica profissionais 
da saúde tem rotina exaustiva.Além da classe médica, os profissionais de enfermagem bem 
como diversos profissionais da saúde buscam o uso de substâncias psicoativas como 
estratégia de enfrentamento a rotina. Conclusão: Ao se distanciar da realidade social, 
colocando-se na posição Profissional da Saúde distante de Paciente, isso pode alterar a 
percepção sobre o uso de substancias psicoativas tanto a nível profissional, quanto pessoal. E 
não é o fato de serem profissionais da saúde que os leva a fazer uso de substancias. Em toda 
e qualquer profissão há profissionais que apresentam doenças do trabalho e que podem ser 
relacionadas ao uso de substancias psicoativas 
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MAPEAMENTO DAS PRODUÇÕES DISSERTATIVAS RELACIONADAS À EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA PUC-GOIÁS NO 

PERÍODO DE 2002 À 2016 
LORRAYNY CARMO LIMA, CLAUDIA VALENTE CAVALCANTE  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A referente pesquisa é qualitativa, do tipo bibliográfica e estado da arte. O 
interesse em estudar o tema se deu através da percepção da necessidade em estudar a 
Educação Ambiental na formação de professores, uma vez que esta não é somente ensinar a 
cuidar da natureza, como estamos acostumados a pensar, mas envolve também questões 
sociais, políticas, econômicas e culturais. Objetivo: Fazer um levantamento das dissertações 
defendidas no Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC Goiás no período de 2002 a 
2016. Método: Como método foi utilizada a pesquisa qualitativa, bibliográfica e o estado da 
arte. Após as discussões teóricas, fizemos um levantamento das dissertações do período em 
questão disponíveis no PPGE, depois dividimos as produções por ano e iniciamos a 
catalogação utilizando a ficha de coleta de dados. Feito isso, Separamos as dissertações por 
linha de pesquisa e cada estudante de IC ficou responsável por uma linha. Analisamos e 
separamos novamente por grupo de trabalho (disponibilizado pela ANPed) e preenchemos nos 
quadros de GT para disponibilizarmos à comunidade acadêmica. Resultados: Foram 
catalogadas 323 dissertações, sendo 97 da linha Educação, Sociedade e Cultura, 127 da linha 
Teorias da Educação e Processos Pedagógicos e 99 da linha Estado, Política e Instituições 
Educacionais. De todas essas dissertações, apenas uma com o tema proposto foi encontrada. 
A pesquisa é pertencente à pesquisadora Iwana Martins Camargo Rosa, que defendeu o tema 
"O meio ambiente como tema transversal na escola" no ano de 2001. Conclusão: O resultado 
da pesquisa nos leva a refletir a urgente necessidade em investir mais na Educação Ambiental 
ainda na formação de professores. Programas de extensão como a Iniciação Científica 
colaboram para a inserção dos graduandos na pesquisa científica e em debates sobre o tema, 
mas ainda não são suficientes para formar professores com uma postura política pedagógica 
voltada para a formação de sujeitos autônomos, críticos e preocupados com o meio ambiente. 
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MAPEAMENTO DE PSICÓLOGOS ESCOLARES NO ENSINO SUPERIOR EM GOIÂNIA 
LORRANE ANASTACIO SILVA, ALBA CRISTHIANE SANTANA DA MATA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Apesar da histórica imersão da Psicologia Escolar nas escolas, outros contextos 
têm sido fonte de interesse de pesquisadores e profissionais, dado o reconhecimento de que 
distintos ambientes institucionais com função educativa são espaços potenciais de 
desenvolvimento humano. Dessa forma, tem ocorrido uma expansão da Psicologia Escolar 
para outros contextos e níveis educativos até então pouco explorados, como é o caso da 
Educação Superior. Objetivo: Teve-se como objetivos mapear as Instituições de Educação 
Superior em Goiânia que possuem Psicólogo Escolar e Educacional, identificar e caracterizar 
estes profissionais e sua prática profissional e investigar suas percepções acerca dos desafios 
e possibilidades que enfrentam no Ensino Superior. Método: A metodologia foi desenvolvida a 
partir de uma perspectiva qualitativa, em que o processo de investigação, através da 
participação ativa do pesquisador, se caracteriza como construtivo-interpretativo na construção 
do conhecimento. O contexto da pesquisa envolveu 34 Instituições de Ensino Superior de 
Goiânia e os participantes foram 15 psicólogos que atuam nessas instituições. Para um melhor 
desenvolvimento da pesquisa e coleta de dados o trabalho foi dividido em três etapas. (1) 
Estudo Bibliográfico, (2) Mapeamento das Instituições de Ensino Superior (IES) e (3) 
Questionário. Resultados: A pesquisa resultou em um número significativo de informações 
que foram organizadas em quatro categorias temáticas: a) mapeamento de IES que possuem 
psicólogos; b)caracterização de psicólogos que atuam no ensino superior em Goiânia; c) 
percepções dos psicólogos que atuam no ensino superior; d)atuação de psicólogos escolares 
em instituições de ensino superior. A análise quantitativa das informações obtidas revelou que 
a presença de Psicólogos no Ensino Superior em Goiânia se faz de forma expressiva. 
Considerando que, mais da metade das instituições pesquisadas possuem este profissional. E 
a análise qualitativa revelou que um dos principais desafios vividos no cotidiano desses 
profissionais é o de superar a expectativa de uma atuação clínica. Conclusão: Dessa forma, 
destaca-se a importância da prática dos psicólogos escolares se basear em aprofundamentos 
teórico-conceituais e em ações contextualizadas, intencionais e competentes, construídas a 
partir de uma postura crítica e reflexiva diante da realidade na qual estão inseridos, a fim de 
romper com a tradicional visão clínica da psicologia e evidenciar sua importância para o 
processo educativo. 
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MAPEAMENTO DOS CONHECIMENTOS PRODUZIDOS SOBRE A TEMÁTICA DE 
GÊNERO, SEXUALIDADE E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA ESCOLA DE FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES E HUMANIDADES, ENTRE OS ANOS DE 2009 E 2014 
VALÉRIA PEDRO DA SILVA, FATIMA REGINA ALMEIDA DE FREITAS  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Esta pesquisa surgiu a partir do interesse de entender se realmente as temáticas 
de gênero, sexualidade e relações étnico-raciais eram trabalhadas nos cursos de licenciatura 
que compõem a Escola de Formação de Professores e Humanidades da PUC Goiás e fazer 
um levantamento de pesquisas já produzidas sobre o tema, as demandas que foram 
detectadas pelas (os) autoras (os), e das diversidades de problemáticas 
propostas. Objetivo: Mapear monografias produzidas sobre as temáticas de gênero, 
sexualidade, Compreender como os/as alunas/os dos cursos abordam as temáticas de gênero, 
sexualidade e relações étnico-raciais através de análise de discurso de suas 
monografias. Método: A metodologia que foi utilizada privilegiou uma abordagem quanti-
qualitativa, dos trabalhos e conclusão de curso de graduação da Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás (PUC-Goiás), da Escola de Formação de Professores e Humanidades. Os 
procedimentos metodológicos, sobretudo foram às pesquisas bibliográficas, documental e a 
análise do discurso. Resultados: No curso de História referente aos temas proposto foram 
encontradas vinte monografias, no curso de Educação Física foi encontrado vinte e nove, e já 
no curso de Pedagogia apenas quatros monografias sobre um tema especifico, que foi a 
sexualidade. Conclusão: De acordo com os resultados, fica evidente que no Curso de História 
e de Educação Física, é onde se produz mais trabalhos relacionados ao tema de Etnia e 
Gênero. O Curso de Pedagogia, mostra apenas sobre o tema de sexualidade em pouca 
quantidade. 
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MAPEAMENTO DOS CONHECIMENTOS PRODUZIDOS SOBRE AS TEMÁTICAS DE 
GÊNERO, SEXUALIDADE E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NAS ESCOLAS DE CIÊNCIAS 

MÉDICAS, FARMACÊUTICAS E BIOMÉDICAS E DE CIÊNCIAS EXATAS E DA 
COMPUTAÇÃO, ENTRE OS ANOS DE 2009 E 2014 

BRENNER WASHINGTON NEVES PEREIRA DE JESUS, FATIMA REGINA ALMEIDA DE 
FREITAS  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O objetivo dessa pesquisa é entender como as DCN influenciam as matrizes 
curriculares dos cursos, como essas matrizes dialogam com as ciências sociais e as temáticas 
supracitadas e por fim como todo esse conjunto influencia na produção dos trabalhos de 
conclusão do curso e principalmente no que diz respeito à um olhar mais humano sobre 
eles. Objetivo: O objetivo geral dessa pesquisa é mapear as produções acadêmicas (que para 
fins dessa pesquisa serão entendidas como os trabalhos de conclusão de curso) dos cursos de 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências da Computação, Engenharia da 
Computação, Física, Matemática e Química. Método: Para essa pesquisa foi usada a pesquisa 
bibliográfica que, de acordo com (FONSECA, 2002 p.31) é realizada ¿a partir do levantamento 
de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 
livros, artigos científicos, páginas de web sites¿, essa pesquisa servirá para definir e discutir os 
conceitos norteadores da presente produção acadêmica. Já a pesquisa documental, que, ainda 
de acordo com (FONSECA, 2002 p.31) ¿[...] recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, 
sem tratamento analítico, tais como: [...] jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, 
filmes, fotografias [...] etc.¿, será utilizada para as pesquisas de campo na obtenção dos dados 
dos TCCs para o mapeamento. Resultados: Após as hipóteses criadas a partir da construção 
bibliográfica desse trabalho foram feitas as pesquisas documentais que confirmaram as 
hipóteses, afinal, desde o ano de 2007 período além do qual esse relatório se propõe a 
pesquisar não foi realizado nenhum trabalho com alguma das temáticas propostas aqui, o que 
corrobora, mais uma vez com a afirmação do projeto de pesquisa de que as DCN possuem 
fundamental importância na construção da matriz curricular dos cursos e por conseguinte das 
produções de conclusão de curso. Conclusão: Após três anos de projeto de pesquisa as 
considerações finais dispostas aqui não pretendem apoiar-se apenas no último ano de 
pesquisa, mas falar, para além disso, sobre um panorama geral da educação superior, a 
formação humanística e a necessidade de repensar constantemente, tanto por parte das 
diretorias, quanto dos corpos discentes e docentes a atuação e direcionamento dos cursos de 
graduação e até o questionamento das diretrizes curriculares nacionais. 
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MATRIZ VETORIAL UTILIZANDO A FERRAMENTA AUTOCAD PARA RESGATAR OS 
PROJETOS ORIGINAIS DE ATTILIO CORRÊA LIMA PARA GOIÂNIA 

LORENA FERNANDES LIMA, ANAMARIA DINIZ BATISTA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Em 1933, o arquiteto e urbanista Attilio Corrêa Lima é contratado para projetar a 
nova capital de Goiás, Goiânia. Com ideais de modernização e interiorização traçou a partir de 
um Centro Administrativo, as grandes avenidas, as praças e parques, respeitando a topografia 
e o sítio encontrado. Várias alterações foram realizadas no plano original. O trabalho de 
pesquisa almeja dar seguimento às investigações dos projetos originais através de fontes 
primárias, do acervo da família Corrêa Lima. Objetivo: Redesenhar através de fontes 
primárias, os projetos originais de Attilio Corrêa Lima para Goiânia, em uma matriz vetorial 
utilizando o software AutoCAD. Método: A metodologia utilizada para o desenvolvimento desta 
pesquisa foi a comparação entre mapas históricos e mapas atuais, pela sobreposição das 
imagens com desenho auxiliado por computador, através do programa AutoCAD. Foi realizado 
um levantamento fotográfico na visita ao local, pesquisa na literatura e nas fotos antigas para 
obtenção de dados e conceitos, e a digitalização em tela dos córregos e do sistema viário, 
sobre a imagem da cidade como pano de fundo. Resultados: Sendo assim, foi feito toda a 
área determinada do centro de Goiânia respectivamente primeiro pelas ruas com as medidas 
seguidas e padronizadas, depois as quadras com o distanciamento padrão de calçadas e o 
desenho do lote feito perpendicular à rua, resultando inicialmente na Figura 13 e por fim ao 
juntarmos todas as plantas, formando a Figura 14, com toda a planta do projeto inicial de 
Goiânia produzida por Attilio Corrêa. Conclusão: Em um grupo de doze alunos, após 
determinarmos medidas para as Avenidas, ruas, calçadas e lotes, pelo programa Autocad 2D, 
cada um designado a digitalizar uma parte da planta original de Goiânia, resultou-se na 
vetorização e digitalização do mapa original feito pelo urbanista Corrêa. Obtendo uma 
comparação com o planejamento proposto e as distorções com a atual Goiânia, o que 
promovendo o crescimento desordenado da cidade e várias outras irregularidades. 

Palavras-chave: Attilio Correa Lima, Goiânia, Planejamento Urbano 
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METAMORFOSE URBANA: JARDIM AMÉRICA ENTRE OS EIXOS T-9 E T-63 
ÉVELLYN ÉDELLYN BATISTA DE ARAÚJO RIBEIRO DA SILVA, SANDRA CATHARINNE P 

RESENDE, ÉVELLYN ÉDELLYN BATISTA DE ARAÚJO RIBEIRO DA SILVA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A partir do final dos anos 1960 surgiram regulamentações que pudessem orientar 
e controlar o crescimento urbano em Goiânia. Uma delas foi a estruturação urbana por meio de 
eixos viários, que possibilitaram o crescimento das regiões mais afastadas das áreas centrais, 
ocasionando a ampliação do perímetro urbano da cidade e, consequentemente, o 
desenvolvimento de áreas fragmentadas, como o Jardim América, que passaram a articular 
novos loteamentos com os já existentes. Objetivo: Análise dos elementos que demarcam a 
estrutura urbana, como adensamento, ocupação urbana, dispersão, fragmentação, novas 
centralidades e a metropolização, tendo em vista a análise morfológica do Jardim América, e a 
interferência de aspectos legislativos e dos planos diretores 
subsequentes. Método: Desenvolvimento de leituras específicas e gerais, tendo como 
referência instrumentos de análise a proposta de Panerai (2006) quanto aos elementos 
reguladores que incitam ou inibem o crescimento da cidade. Levantamento de dados 
documentais como: imagens aéreas, mapas e decretos municipais que permitem caracterizar 
historicamente da cidade de Goiânia. Cartografia e sistematização dessas informações que 
possibilitam analisar e ler a cidade, evidenciando a dinâmica de transformação que Goiânia 
tem sofrido ao longo de sua história, permitindo a reflexão acerca das mudanças no urbanismo 
e das interferências legislativas, econômicas e socioculturais como elementos de 
sistematização de reestruturação urbana. Resultados: O loteamento do Jardim América foi 
aprovado em 1952, propiciando suas primeiras ocupações, nas quais ocorreram a partir da 
influência direta de Campinas e do Setor Coimbra, no sentido norte-sul. Sendo que durante as 
décadas de 1970 e 1980, como proposta do PDIG, houve a consolidação dos eixos viários 
estruturantes da cidade, potencializando a expansão urbana e consequentemente a ocupação 
do Jardim América. Dessa forma, o setor passou a atuar como um elemento de conexão entre 
os loteamentos novos e os já existentes, estabelecendo também um desenvolvimento no 
sentido leste-oeste. Conclusão: A consolidação do Jardim América ocorreu entre as décadas 
de 1960 e 1990. Sua ocupação teve início devido à proximidade com os setores Campinas e 
Coimbra, que aliado aos interesses dos proprietários de terras, possibilitou um 
desenvolvimento inicialmente no sentido norte-sul da periferia da cidade. Posteriormente o 
setor foi adensado por meio das políticas de expansão, a qual modificou profundamente sua 
paisagem, tornando-se uma centralidade e atuando como articulador urbano. 
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METODOLOGIA ATIVA COMO ESTRATÉGIA PARA ADESÃO DOS PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE À HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

ESTER LORRANE BORGES BARRETO, MILCA SEVERINO PEREIRA, ADENICIA 
CUSTODIA SILVA E SOUZA, ESTER LORRANE BORGES BARRETO, MILCA SEVERINO 

PEREIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Percebe-se que mesmo com inúmeras tentativas para estimular a prática da 
Higienização das Mãos (HM), esta ação continua sendo negligenciada por parte dos 
profissionais de saúde. O emprego de abordagens pedagógicas inovadoras, como a 
metodologia ativa de ensino aprendizagem pode apresentar benefícios para a sensibilização 
dos profissionais. O estudo se justifica pela necessidade de compreender os riscos advindos 
da baixa adesão à HM pelos profissionais de saúde. Objetivo: Analisar e descrever a 
intervenção educativa implementada para aumentar a adesão dos profissionais de saúde à 
higienização das mãos. Método: Trata-se de um estudo descritivo transversal com abordagem 
quantitativa que foi realizado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital privado com 20 
leitos, localizado no Estado de Goiás. Esta UTI atende pacientes adultos clínicos e cirúrgicos, 
de diversas especialidades. Foi composta pelos profissionais que participaram da atividade 
educativa para qualificar a higienização das mãos nos cinco momentos preconizados pela 
OMS, e que posteriormente foram observados com o objetivo de quantificar o aumento da 
adesão. Os dados coletados foram registrados em planilha, com todas as etapas da atividade 
educativa. A pesquisa foi originada de um projeto maior, aprovado pelo comitê de ética da PUC 
Goiás sob parecer nº 1.822.751. Resultados: Durante 39 dias, 69 profissionais foram 
observados por 2 horas, na quantidade de procedimentos realizados por eles nesse período de 
tempo. O incentivo ao uso de soluções alcoólicas aumentou o consumo de álcool em gel no 
hospital de 31,5 para 75,6%, juntamente com a adesão. Antes da intervenção realizada na 
unidade, a adesão à higienização das mãos correspondia a 42,2% do total de oportunidades 
observadas. Após a intervenção, o número aumentou para o total de 68,2%. Já no quesito 
técnica correta, antes que ocorresse a intervenção, o valor era de 0,6% do total de 
higienizações, aumentando para 11,5% após as medidas 
interventivas. Conclusão: Profissionais que se sentem motivados e capacitados para realizar 
suas funções laborais, atuam com mais cuidado. A utilização de uma metodologia ativa 
promoveu o aumento da adesão à prática de higienização das mãos. Considera-se que deve 
ser utilizada nas unidades com o objetivo de proporcionar um cuidado com qualidade e 
segurança ao paciente. 

Palavras-chave: Higienização das Mãos, Aprendizagem Baseada em Problemas, Segurança 
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MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE COMO MEDIDA DE 
SEGURANÇA 

GRACIELLY CHAGAS REIS SILVA, MILCA SEVERINO PEREIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A definição de segurança do paciente é o processo de livrar o paciente de lesões 
acidentais, estabilizando os processos operacionais com o objetivo de minimizar a 
probabilidade de erros¹. A essência da Segurança do paciente é a prevenção de eventos 
adversos². O processo de identificação do paciente é essencial para garantir a segurança e a 
qualidade da assistência nas instituições de saúde¹. Objetivo: Identificar, descrever e analisar 
os erros na identificação do paciente referentes ao atendimento do paciente nos serviços de 
saúde encontrados na literatura Método: Trata-se de um estudo de revisão da literatura 
referente as publicações no período de 2013 a 2017. O levantamento bibliográfico ocorreu nas 
bases de dados: SciELO - Scientific Electronic Library Online, LILACS - Literatura Científica e 
Técnica da América Latina e Caribe e BVS - Biblioteca Virtual de Saúde. Foram utilizando o 
Descritor em Ciências da Saúde (Segurança do Paciente) e palavras-chave (Identificação do 
Paciente; Erros de Identificação; Sistema de Segurança em Enfermagem; Impacto na 
Identificação do Paciente; Indicadores de Segurança do Paciente; Sistema de Identificação do 
Paciente) e o operador booleano AND. Resultados: Observou-se que 31,57% usaram o 
método transversal, descritivo e quantitativo; 5,26% descritivo qualitativo; 10,52% são buscas 
bibliográficas; 21,05% são estudos descritivos exploratórios; 10,52% análise reflexiva; 15,78% 
são revisões integrativa e 5,26% são estudos quanti-qualitativo. Os principais enfoques das 
pesquisas analisadas foram: a importância da cultura de segurança do paciente; formas de 
identificação relevantes; comunicação durante o cuidado; e eventos adversos. Os erros mais 
comuns na identificação do paciente são troca de dígitos nos registros hospitalares; nome 
incompleto do paciente; ausência de dados importantes como data de nascimento e nome da 
mãe, tendo em vista que mais de um paciente pode ter o mesmo nome e 
sobrenome. Conclusão: Através deste estudo foi possível compreender a importância da 
identificação do paciente, no que tange a temática estudada a utilização de pulseiras é o 
método mais engajado nas instituições de saúde. Mediante a análise e reflexão dos 19 artigos 
a temática abordada já está sendo trabalhada na assistência de saúde, porém os danos 
causados ao paciente perduram. Vale a pena ressaltar que a comunicação efetiva entre os 
profissionais é indispensável pois detêm os erros e aperfeiçoa a assistência. 
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MICROPARTÍCULAS POLIMÉRICAS CONTENDO FLUCONAZOL: DESENVOLVIMENTO E 
CARACTERIZAÇÃO 

LUANA EMERIQUE GONÇALVES, ANA LUCIA TEIXEIRA DE C ZAMPIERI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: As pesquisas sobre micropartículas (MP) têm sido direcionadas à diminuição dos 
efeitos colaterais de fármacos, proteção de fármacos degradáveis no trato gastrintestinal e a 
biodisponibilidade dos mesmos. Visam inúmeras aplicações terapêuticas sendo planejadas 
para diversas vias, como oral e tópica. Como fármaco modelo para o presente estudo foi eleito 
o fluconazol, um derivado triazólico com amplo espectro de ação e seletividade para o 
citrocromo P450 da célula fúngica. Objetivo: O objetivo geral desse estudo foi obter e 
caracterizar micropartículas poliméricas contendo fluconazol. Método: Para a produção das 
micropartículas foi utilizada a técnica de coacervação simples. Foram produzidos lotes na 
presença e ausência do fármaco, os quais foram caracterizados quanto ao aspecto macro e 
microscópico, com ênfase na forma, fluxo, tamanho e distribuição do tamanho das 
partículas. Resultados: O lote 1 foi feito na ausência do fármaco (lote controle) e outros 3 
contendo o fármaco. Após a padronização, lotes em duplicata (A e B) foram produzidos para a 
caracterização. Os resultados quanto ao aspecto macro e microscópico foram partículas 
dispersas, tamanho heterogêneo, superfície rugosa e cor amarelada (lotes A e B). Aspecto 
polimodal e presença de aglomerações (lote A) e partículas mais uniformes, com forma 
esferoidal (lote B). Para o Indice de Carr, o resultado foi 14,78% (lote A) e 6,57% (lote B), que 
os classificaram com um fluxo bom a excelente. Enquanto a Proporção de Hausner apresentou 
o lote A com fluxo moderado (1,50%) e lote B com fluxo bom (1,25%), o que corroborou com os 
resultados obtidos acerca do Indice de Carr. Conclusão: Foi possível concluir que as 
micropartículas de fluconazol foram obtidas com êxito. As micropartículas apresentaram 
propriedades satisfatórias, no que tange ao aspecto macro e microscópico, bem como 
características tecnológicas adequadas para a produção de formas farmacêuticas sólidas. 
Assim, com os promissores resultados obtidos neste trabalho, pretende-se dar continuidade ao 
estudo, com vistas à encapsulação das micropartículas para a produção de cápsulas 
gastroresistentes. 
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MICROPROPAGAÇÃO “IN VITRO” DE PHYSOCALYMMA SACABERRIMUM POHL (CEGA 
MACHADO) 

ALIANE D'OLIVEIRA RICARDO, ANDREA MARA DE OLIVEIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O Cerrado vem sendo degradado rapidamente e pouco resta de sua vegetação 
nativa primária, sendo o Physocalymma scaberrimum Pohl (cega-machado) um de seus 
representantes. É importante encontrar maneiras de reflorestar esse bioma e isso leva à 
necessidade de estudos relacionados com a sua flora. Um dos métodos viáveis propostos para 
melhorar a reprodução de plantas é a micropropagação vegetativa. Objetivo: Estabelecer 
protocolos de desinfestação e de micropropagação vegetativa de sementes e segmentos 
nodais do P. scaberrimum Pohl. Método: Micropropagação vegetativa à partir de variadas 
concentrações de fitohormônios (ácido giberélico e BAP) tanto para segmentos nodais quanto 
para sementes e uso de agentes de assepsia, tais como álcool e hipoclorito de sódio. Foi 
utilizado o meio de cultura MS, indicado para cultura de meristemas e regeneração de plantas, 
acrescido de sacarose 30g/L, vitaminas (ácido nicotínico e glicina 1ml/L), inositol a 1,0g/L, 
fitohormônio e solidificado com 4 g/L de ágar, com pH ajustado para 5,7. Também foi 
realizados tratamentos para quebra de dormência com água quente a 50ºC e 70ºC. As 
amostras foram coletadas, desinfestadas e foram inoculadas nos meios de cultura, após esses 
procedimentos foram encaminhadas para observação. Resultados: O tratamento com 
segmentos nodais com melhor resultado foi o com assepsia de 50 segundos no álcool 40% e 3 
minutos no hipoclorito de sódio a 1%, e 2ml/L de BAP. O tratamento com sementes que se 
mostrou mais viável foi o com a concentração de ácido giberélico 2ml/L e assepsia de 5 
minutos no álcool 70% e 5 minutos no hipoclorito de sódio 2% com germinação de 80%, sem 
uso da técnica de quebra de dormência. Conclusão: É possível chegar as altas porcentagens 
de germinação através da técnica de micropropagação vegetativa. Faz-se necessário a 
repetição dos tratamentos que apresentaram resultados positivos para que assim se possa 
aprimorar o método desenvolvido para a espécie estudada. 
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MINERAÇÃO DE DADOS APLICADA A ANALISE DE DADOS NA DARK WEB 
JOÃO VITOR FREITAS, SIBELIUS LELLIS VIEIRA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: As organizações necessitam conhecer seu público alvo, ou seja, informações 
possam ajudar a traçar um perfil e auxiliar no desenvolvimento das tomadas de decisões. Em 
muitos casos, essas opiniões estão escondidas entre milhões de postagens diárias no Twitter. 
Por tanto, a procura de informações relevantes pode ser difícil para leitores humanos. Nesse 
contexto, a mineração e textos e a análise de opiniões de forma automatizada se fazem 
necessárias. Objetivo: A proposta geral deste trabalho é coletar textos da rede social Twitter 
de forma automatizada, e aplicar mineração de textos a fim de obter padrões de interesse 
através de um estudo de caso com o tema política. Método: O projeto é classificado de acordo 
com seus objetivos de natureza exploratória e experimental com abordagem 
predominantemente qualitativa, recorrendo a análises quantitativas utilizando-se do método de 
estudo de caso. A base de dados é composta por 2644 tweets relacionados ao candidato à 
presidência da república do Brasil em 2018, Jair Bolsonaro. O modelo de classificação 
desenvolvido é feito através da análise de sentimentos, utilizando a técnica de polaridade, que 
é a medida da intenção positiva ou negativa no tom de um escritor, podendo ser um número 
entre -1 a 1, onde -1 é o valor sentimental mais negativo e 1 o valor mais 
positivo. Resultados: A aplicação para a coleta dos tweets apresentou-se satisfatória e 
eficiente fazendo a extração dos dados em tempo real. O algoritmo classificou os 2644 tweets 
recebidos, como: positivos 1258, negativos 906 e neutros 480. A média geral do valor da 
polaridade equivale a ±0.041 com desvio padrão de ±0.083. A presença de ironia e sarcasmos 
nos textos implica na classificação de falsos positivos e falsos negativos. Conclusão: O 
modelo de classificação gerado permite visualizar a opinião dos usuários do Twitter em relação 
ao candidato em questão, através de indicadores potenciais que representam o número de 
postagens positivas, negativas ou neutras. Além disso, reforça a análise com a ilustração da 
média geral dos dados coletados. A presença de ironia nos textos pode ser solucionada com o 
cálculo do desvio padrão, já a presença de sarcasmo é necessárias técnicas mais complexas 
para a detecção. 
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MINIMIZAÇÃO DO CUSTO DE ROTAS A PARTIR DE ALGORITMO GENÉTICO 
GABRIEL GIANI REIS, LEONARDO GUERRA DE R GUEDES  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O intuito deste trabalho é conseguir encontrar o melhor caminho dado uma rede 
qualquer. Para isso foi utilizado dois algoritmos: o algoritmo genético que ficou responsável por 
gerar os candidatos a melhor solução e avaliá-los de acordo e a rede de petri que simulava a 
rede em estudo dando valores para os caminhos que o algoritmo genético 
gerava. Objetivo: Objetivo Geral: Melhorar a avaliação do algoritmo genético para encontrar a 
melhor solução de maneira mais eficiente. Objetivo específicos: Identificar melhorias cabíveis 
ao algoritmo genético para que encontre de maneira mais eficiente a solução desejada não 
convergindo a soluções indesejáveis. Método: Foi desenvolvido um algoritmo que fosse capaz 
de disparar uma rede de Petri para ser utilizada neste estudo. Ao receber o caminho, o 
programa verificava em até que ponto da rede este caminho conseguia percorrer na rede 
devolvendo um valor avaliativo para este caminho utilizado. O algoritmo genético que 
utilizamos foi retirado do livro de Ricardo Linden e adaptado para o problema em estudo 
enquanto que a rede de petri foi desenvolvida pelo autor (ambas na linguagem JAVA). O 
cromossomo foi representado por um vetor de 6 posições (tamanho referente ao maior 
caminho válido da rede). Resultados: O algoritmo genético foi executado com os seguintes 
parâmetros: 150 gerações, 100 cromossomos (tamanho da população) e mutação de 0.1%. 
Para estes parâmetros o algoritmo genético consegui atingir o objetivo proposto por este 
estudo e encontrou caminhos com a solução ótima. Houve também alguns cromossomos que 
não conseguiram chegar a solução mas se aproximaram a ela. Conclusão: O algoritmo 
genético padrão é poderoso o suficiente para resolver problemas do melhor caminho, contanto 
que a sua função de avaliação esteja bem definida. O algoritmo genético descrito por 
(LINDEN,2012) mostrou ser suficiente para resolver o problema do melhor caminho ao 
definirmos uma nova função de avaliação para resolver o problema proposto, resultando em 
soluções satisfatórias que atingem o objetivo proposto. 
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MODELAGEM 3D PARA O PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 
GABRIELA ARAUJO PASSAGLIA, RICARDO LUIZ MACHADO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O planejamento é uma das etapas mais importantes de uma obra. Ele permite o 
bom desempenho da equipe e que o cronograma seja atendido. Porém, os setores de 
planejamento e projetos de várias empresas de Engenharia ainda sofrem com a complexidade 
das informações e a dificuldade de comunicação com os diferentes setores de uma empresa. 
Esta dificuldade pode ser removida com a implantação de modelos 4D no setor de 
planejamento da empresa, mas esta implantação ainda apresenta certos 
empecilhos. Objetivo: Identificar como as empresas de engenharia utilizam a modelagem 4D 
integrada ao planejamento e o motivo pelo qual outras empresas ainda não o 
utilizam. Método: Entrevista semi-estruturada; estudo de caso múltiplo. A amostra foi composta 
por empresas localizadas na Região Metropolitana de Goiânia. O instrumento de pesquisa 
utilizado foi a entrevista. Foi aplicada uma entrevista para a pessoa responsável pelo setor de 
planejamento das empresas estudadas. Resultados: As empresas estudadas iniciaram a 
implantação da modelagem 4D mas nem todas conseguiram realizar esta implantação no setor 
de planejamento da empresa. Os resultados obtidos indicaram que o BIM 4D e o Navisworks 
são de grande ajuda para uma melhor visualização da obra e que em alguns casos foi 
necessário que a própria empresa desenvolvesse um software para a integração dos 
modelos. Conclusão: A integração da modelagem 4D ao planejamento traz grandes benefícios 
à empresa, mas geralmente se deparam com diversos obstáculos na tentativa de 
implementação do procedimento, geralmente devido à falta de tempo e investimento. 
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MODELAGEM TRIDIMENSIONAL DE GOIÂNIA DE ATTILIO CORRÊA LIMA 
ARTHUR REIS VALERIANO, ANAMARIA DINIZ BATISTA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O trabalho pretende contribuir na melhor compreensão e esclarecimentos dos 
projetos e das obras elaborados e executados por Attilio C. Lima para Goiânia no período de 
1932 a 1935. Estudou-se os planos urbanísticos, desvendando a cidade idealizada, aquela nos 
planos originais e não materializada. A partir de softwares foi reconstruída a cidade planejada, 
permitindo analisar nas simulações a implantação da cidade que acompanha a topografia, o 
respeito ambiental, o zoneamento e a hierarquia viária. Objetivo: Reconstruir através de fontes 
primárias, dos planos originais de Attilio Corrêa Lima para Goiânia, um modelo 
TRIDIMENSIONAL que simule a cidade projetada pelo urbanista utilizando-se de softwares: 
City Skylines, AutoCAD e Google Skcketup. Método: A partir dos registros fotográficos do 
Plano Original de Attilio C. Lima para Goiânia, foram elaborados modelos em 2D. Com todos os 
dados, dimensões de vias, quadras, praças, o desenho urbano definitivo, foi gerado o modelo 
tridimensional a partir da informação dos dados 2D e finalmente exportado para o ambiente 
virtual. Foram desenvolvidos modelos virtuais urbanísticos de Goiânia, contendo os setores 
planejados pelo urbanista: Setor Central, Setor Sul e Setor Oeste. Foram utilizados como 
material: referências bibliográficas, registros fotográficos, mapas, documentos históricos e 
softwares. Resultados: A cidade simulada atingiu a população esperada de aproximadamente 
50.000 habitantes. O zoneamento seguiu conforme proposto por Attílio C. Lima. O traçado 
urbano foi executado conforme o projeto de Attilio C. Lima. Algumas quadras ficaram menores 
com relação ao projeto devido aos cursos d'água e a topografia. Na simulação foi possível 
constatar pontos de engarrafamentos, principalmente na região central, nos cruzamentos das 
grandes avenidas e ao longo da Avenida Anhanguera. As imagens da cidade simulada 
planejada por Attilio Corrêa Lima demostram claramente a intenção do urbanista em criar uma 
capital moderna, sustentável, em equilíbrio com seus recursos naturais. Conclusão: Nos 
planos de Corrêa Lima é claramente visível a preocupação com o meio ambiente. Attilio C. 
Lima tinha uma visão progressista e acreditava que Goiânia tinha potencial para desenvolver 
grandes indústrias e ser também, rota de desenvolvimento econômico por estar no centro do 
país. A simulação virtual do plano original de Attilio C. Lima para Goiânia contribui para revelar, 
resgatar e analisar a cidade idealizada pelo urbanista e também oportuniza novas pesquisa a 
partir de sua matriz. 
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MUDANÇA DOS CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE QUANTO À SEXUALIDADE EM 
MÍDIAS DIGITAIS E SUA RELAÇÃO COM A INTIMIDADE 

CAMILLA RIBEIRO DA SILVA, ROGERIO PEREIRA BORGES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: As chamadas mídias digitais, sobretudo em suas interfaces designadas como 
redes sociais, significaram verdadeiras revoluções para o campo da comunicação como um 
todo. Sua intensa capacidade de disseminação de informações, a possibilidade concreta de 
interações efetivas, a facilidade de se acessar conteúdos antes restritos a determinados 
ambientes transformaram as relações com o público, integrando-o de uma maneira inédita 
nesses processos de composição. Objetivo: Contribuir com o debate sobre as mudanças nos 
critérios de noticiabilidade tradicionais com o advento das mídias digitais, tendo como recorte 
as abordagens realizadas sobre a temática da sexualidade. Método: O projeto configura-se, 
assim, como um estudo interdisciplinar, em que diversas tradições do conhecimento colaboram 
para o entendimento do objeto de pesquisa e sua devida interpretação. Nessa tarefa, a 
contribuição das teorias e métodos da Análise do Discurso (AD) e da Análise de Conteúdo são 
fundamentais para a compreensão mais ampla sobre o jornalismo na perspectiva proposta, em 
interação com as teorias do jornalismo, em especial aquelas ligadas ao construcionismo da 
notícia, incluindo as que tratam das teorias organizacionais (ALSINA, 2009; BORGES, 2013). 
As obras utilizadas para o desenvolvimento do projeto foram: Alsina (2009), Debord (2013), A 
sociedade do espetáculo (1997), Foucaut ( 2015). Resultados: O trabalho foi voltado para as 
figuras públicas Bruna Marquezine e Lucas Lucco, duas das celebridades sobre as quais mais 
se produz conteúdos dessa natureza, como já foi explicado acima. Vamos expor, 
primeiramente, as constatações a que chegamos na análise sobre os conteúdos em torno de 
Bruna Marquezine, levando em considerção uma mesma notícia mensal sobre a atriz, 
veiculada nos sites G1, Capricho, Gazeta, Extra, O Fuxico, Purepurple e UOL. Faremos breves 
comentários específicos sobre cada um dos temas que envolveram a atriz e que mais 
repercutiram em cada mês do levamentamento, pontuando se os conteúdos fizeram alusão ao 
corpo da atriz, que tipo de expressões foram usadas nessas menções, se houve a inclusão de 
comentários de internautas. Conclusão: O que se percebe nos materiais jornalísticos 
divulgados sobre as duas celebridades é a notável a vinculação das notícias com as redes 
sociais. A grande maioria das matérias são pautadas no que o artista publica em seu próprio 
perfil vitual. Pouco tempo depois que as fotos são publicadas, as notícias surgem com base na 
publicação, com conteúdo descritivo daquilo que se passa na imagem. A abordagem não foge 
àquilo que se vê e que qualquer fã ou curioso tem acesso. 
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NARRATIVA, REPRESENTAÇÃO E CINEMA: INFLUÊNCIAS DO CINEMA JAPONÊS NA 
PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA OCIDENTAL 

MARIA JÚLIA RABÊLO FURTADO DE MENDONÇA, PEDRO HENRIQUE MAXIMO PEREIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A troca cultural dos povos constrói a humanidade ¿ seus valores e suas 
produções. No cinema, arte líquida e instantânea, tal troca é, em algumas produções, explícita, 
e em outras, implícita. Este trabalho tem por escopo a análise de tais relações, em específico, 
a relação entre o cinema americano e o cinema japonês. As análises ocorreram em 3 duplas 
de filmes: Paprika e Inception; Ghost in the Shell e Matrix; e Shichinin no Samurai e The 
Magnificent Seven. Objetivo: 1) Identificação da matriz de referências cinematográficas de 
renomados filmes hollywoodianos: Matrix (1999), Inception (2010) e The Magnificent Seven 
(2016); 2) Identificação dos graus de relação que o cinema ocidental possui com o cinema 
oriental. Método: Trata-se de uma análise comparativa a partir de duas vertentes 
metodológicas. Análise de conteúdo: identifica-se o tema do filme, em seguida, faz-se um 
resumo da história e sua decomposição, considerando o que ele diz a respeito em seu 
conteúdo. Análise da fotografia: entende o filme como um meio de expressão, pode ser 
designada como especificamente cinematográfica pois centra-se no espaço fílmico. Mostra-se 
o modo como o realizador concebe o cinema e como o cinema nos permite pensar e lançar 
novos olhares sobre o mundo. Filmes: Shichinin Samurai X The Magnificent Seven; e Paprika X 
Inception. Resultados: Paprika X Inception: O filme americano se apropria da ideia principal e 
algumas das ideias de design mas apresenta gênero e enredo diferentes. Conclui-se que, 
houve inspiração na ideia principal de enredo e na estética das distorções que o mundo dos 
sonhos viria a trazer. Matrix e Ghost in the Shell: influência do estilo de anime japonês e do 
estilo cyberpunk foram muito importantes na construção da estética cinematográfica que o filme 
americano queria seguir e ajudaram a criar sua originalidade, principalmente nas cenas de 
ação. Sete Samurais e Sete Homens e um Segredo: O enredo é praticamente o mesmo, porém 
as técnicas de fotografia, figurino, música e cenário se diferenciam 
completamente. Conclusão: Apesar das influências claras da cinematografia japonesa na 
americana, o cinema japonês não seria o que é hoje sem as suas referências externas. O 
contato de diversas culturas enriquece nossa matriz cultural, reverberando também na nossa 
arquitetura. Assim, nossas ideias, escolhas e ações não surgem do nada, nós somos produtos 
de nossas experiências, e nossas experiências tem raízes em locais que nunca poderíamos 
imaginar. 
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NÍVEIS PRESSÓRICOS E FATORES ASSOCIADOS EM ACADÊMICOS DE UM CURSO DE 
NUTRIÇÃO 

GEOVANNA GOMES FREIRES, CAMILA KELLEN DE SOUZA CARDOSO, LUIZA VIEIRA 
SALES, ALINE ALVES BRASILEIRO, LINA MONTEIRO DE CASTRO LOBO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A hipertensão arterial é caracterizada pela elevação permanente dos níveis 
pressóricos, apresenta alta prevalência entre os adultos e idosos, porém, essa prevalência está 
aumentando também entre os adultos jovens e adolescentes. Os hábitos alimentares 
inadequados e o estilo de vida podem favorecer alterações na pressão arterial, por isso, é 
importante que estudos analisem os níveis pressóricos e seus fatores 
associados. Objetivo: Avaliar os níveis pressóricos, ingestão de sódio, bem como fatores 
associados em acadêmicos de um curso de Nutrição. Método: Estudo transversal analítico 
realizado com alunos do primeiro ano do curso de nutrição, da Escola de Ciências Sociais e da 
Saúde (ECISS), da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás). A coleta de dados 
foi realizada no Laboratório de Habilidades ou Infonutri da PUC Goiás por alunos previamente 
capacitados. Foi aplicado questionário pré-codificado contendo informações 
sociodemográficas, de estilo de vida, condições de saúde, a ingestão de sódio foi coletada por 
meio da aplicação de dois recordatórios de 24 horas, além de dados antropométricos. Foi 
calculada a média de pressão arterial. Foram aplicados os testes T de Student e Correlação de 
Person, p<0,05. Resultados: entre os alunos avaliados, 83,9% eram do sexo feminino, 58,1% 
eram menores de 20 anos, 90,3% apresentaram CC adequada, porém, 29,3% apresentaram 
excesso de peso. Houve associação entre sexo masculino e maior pressão arterial sistólica 
(PAS) (p=0,005), maior ingestão de sódio entre alunos que praticavam atividade física 
(p=0,038) e baixo peso/eutrofia com menor pressão arterial sistólica e diastólica (p=0,004 e 
p=0,003, respectivamente). A média de pressão arterial foi 109/68mmHg. Conclusão: Conclui-
se que a maioria dos alunos avaliados apresentaram média de níveis pressóricos dentro dos 
valores adequados. Houve associação entre maior PAS e sexo masculino, além de menor PAS 
e pressão arterial diastólica (PAD) e alunos com peso baixo ou adequado 
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NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DE INGRESSANTES E CONCLUINTES DO CURSO DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA PUC GOIÁS 

ANDREZZA HINGRIDH RODRIGUES NOGUEIRA, ADEMIR SCHMIDT  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A prática de atividade física tem se mostrado benéfica na redução de diversos 
fatores de risco para a saúde, dentre eles os cardiovasculares. Justifica-se a averiguação do 
nível de atividade física dos acadêmicos, visto que um nível de atividade física adequado 
minimiza o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis e melhora a pré-
disposição para as tarefas diárias e desempenho acadêmico daqueles que aderem ao estilo de 
vida ativo durante os anos de graduação. Objetivo: Estudar o nível de atividade física de 
ingressantes e concluintes do curso de educação física da PUC Goiás. Método: Estudo 
descritivo, quantitativo, transversal. Participaram da pesquisa 91 estudantes (61 do sexo 
masculino e 30 do feminino), regularmente matriculados no 1º e 8º períodos do curso de 
Educação Física da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, nos semestres letivos de 2017/2 
e 2018/1, sendo 35 ingressantes e 56 concluintes. O nível de atividade física dos estudantes foi 
estimado através do Questionário Internacional de Atividades Físicas (IPAQ), versão 
curta. Resultados: O grupo de ingressantes do sexo masculino se mostrou mais ativo que os 
concluintes, além disso, 37,1% dos concluintes foram classificados como insuficientemente 
ativos. Já no grupo do sexo feminino, 44,4% das ingressantes categorizam-se como ativas, 
42,9% das concluintes como insuficientemente ativas e 9,5% como sedentárias. Comparando a 
classificação do nível de atividade física entre os sexos, a maior parte do sexo masculino se 
classificou como ativo (41,0%), já 40% do gênero feminino se classificou como 
insuficientemente ativa, 36,7% ativas e 6,7% como sedentárias. Conclusão: Os acadêmicos 
do curso de educação física da PUC Goiás, em sua maioria, mostraram um nível adequado de 
atividade física, no entanto, os estudantes do sexo masculino são mais ativos fisicamente que 
os do sexo feminino. 
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NÍVEL DE ESTRESSE EM IDOSOS PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA 
ADRIANA MORAES AMARAL, PATRICIA LEITE ALVARES SILVA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O envelhecimento populacional é um processo mundial que ocorre de forma mais 
acentuada nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Além disso, os idosos podem 
apresentar sintomas de estresse em decorrência das mudanças biopsicossocial do 
envelhecimento. Estudos mostram que a prática de atividade física regularmente nos idosos 
promove melhora nas esferas: biológica, psicológica e social. Objetivo: Avaliar o nível de 
estresse nos idosos praticantes de atividade física, verificar a fase do estresse e identificar a 
predominância dos sintomas físicos e/ou psicológicos nestes. Método: Trata-se de um estudo 
descritivo de corte transversal. A amostra foi composta por 19 idosos, participantes do grupo de 
caminhada "NUNCA É TARDE PARA COMEÇAR", vinculadas ao ESF do Setor Leste 
Universitário. Foi aplicado o questionário do Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de 
Lipp (ISSL). Resultados: A maioria dos idosos apresentaram os sintomas 12 (63,20%), com 
um maior índice de estresse psicológico (41,67%), e um menor índice de estresse tanto físico 
quanto psicológico (25,00%), na fase do estresse a predominância maior foi na fase de 
resistência com (91,67%). Conclusão: Na amostra avaliada houve alto índice de estresse nos 
idosos e uma correlação fraca entre atividade física e estresse. E um fator limitante para este 
estudo foi o número pequeno de participantes, e fica a sugestão de uma amostra maior para 
uma melhor analise. Porém, na literatura científica fica evidente que a prática de atividade 
física é relevante para a melhora da qualidade de vida de idosos, diminuindo assim os 
sintomas de estresse nestes. 

Palavras-chave: Idosos, Estresse, Atividade física 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 1086 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

NOVAS PERSPECTIVAS SOBRE A INVESTIGAÇÃO DOS OBJETOS LÍTICOS 
ARQUEOLÓGICOS DO HOLOCENO ANTIGO DO SÍTIO GO-JA-01 
KATHERINE GIOVANI DE OLIVEIRA, SIBELI APARECIDA VIANA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Esta pesquisa foi desenvolvida a partir das coleções líticas advindas do sítio GO-
JA-01, localizado em Serranópolis-GO, o qual possui datação 9.000 a 11.000 AP. Com a 
análise da coleção lítica do mesmo, trazemos os resultados das lascas e dos instrumentos 
desta coleção, onde se inclui as de diminuto volume. Estas nos trazem informações sobre uma 
tecnologia mais delicada, diferentes dos instrumentos de maior volume e tecnologicamente 
bem elaborados (planos-convexos) referencias deste sítio. Objetivo: Apresentar as 
variabilidades tecnológicas dos objetos líticos (lascas, núcleos e instrumentos) do sítio GO-JA-
01, localizados no nível 17 - Setor 16H, o qual está situado no período do Holoceno 
Antigo. Método: A investigação se baseia nos fundamentos teóricos e metodológicos da 
análise tecnofuncional, por meio da identificação de estigmas técnicos dos materiais líticos. 
Busca-se a identificação das duas (02) principais vertentes dos sistemas técnicos, uma 
relacionada ao sistema de debitagem (produção de lascas suportes para futuros instrumentos) 
e outra ao sistema de confecção de instrumentos líticos lascados: onde se inclui os esquemas 
de produção e os esquemas de utilização de tais ferramentas. Resultados: Serão 
apresentados os estigmas técnicos presentes nos conjuntos líticos (lascas, instrumentos e 
núcleos), do setor 16H ¿ nível 17 e 18. Na análise das peças, foram identificadas diferentes 
fases das cadeias operatórias: debitagem, com produção de lascas suportes; confecção de 
instrumentos; utilização, reconfiguração e reutilização; descarte. Por meio da análise 
comparativa dos instrumentos e lascas de confecção foi possível identificar remontagens entre 
eles, assim como semelhanças entre matérias primas. Nota-se presença de instrumentos de 
diminuto volume, estas apresentam possíveis marcas de encabamento. Os núcleos, 
apresentam produção de suportes de dimensões reduzidas, neles há sinais de retomada como 
instrumentos, após seu esgotamento. Conclusão: Devida a expressividade do material 
arqueológico do sítio GO-JA-01, espero que os novos dados, possam vir a colaborar no 
entendimento de lacunas de outras pesquisas, que tiveram como foco as peças de maior 
representatividade da coleção lítica (¿lesmas¿). Estes processos nos ajudam a entender o 
contexto regional de produção de outros instrumentos líticos, que integram o Tecnocomplexo 
Itaparica, e nos traz a reflexões sobre os ¿novos¿ instrumentos e os demais elementos que 
acompanham. 
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NOVOS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS ÀS MARGENS DA GO-070 
MAKELLY GREGÓRIO MACHADO, SANDRA CATHARINNE P RESENDE  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A Região Noroeste, inicialmente em áreas rurais, foi sendo consolidada nas 
décadas de 1980-90, com ocupações formais e informais, fora do perímetro urbano e articulada 
ao centro pela Av. Perimetral Norte. A visão desenvolvimentista de Wilheim estimulou a 
ocupação de áreas periféricas, destinadas à moradia. A região tornou-se alvo de 
especuladores imobiliários com a inserção de novas dinâmicas. Essa pesquisa analisa suas 
transformações ao longo do tempo. Objetivo: Realizar um levantamento dos condomínios às 
margens da GO-070, analisando (imagens aéreas) mudanças: configuração de seu traçado, 
inserção de novos loteamentos, demonstrando que, ao longo do tempo, a Região Noroeste 
consolidou-se como centralidade urbana, sendo alvo dos empreendedores 
imobiliários. Método: As imagens aéreas mostram o crescimento da área e suas 
transformações, adotando-se os critérios de análise urbana de Panerai(2006): os elementos 
reguladores que podem conter ou incentivar a expansão urbana. O mapeamento permite 
compreender a expansão urbana e a formação de subcentros que, em certa medida, são 
desvinculados do centro principal, desfazendo a dicotomia centro e periferia. Pode-se também 
caracterizar os tipos de tecido, conforme aponta Panerai (2006):em formação, em consolidação 
e de sedimentação histórica. Essa leitura de diferentes tempos históricos contíguos entre si 
permite averiguar os fragmentos mais recentes ¿ característicos da cidade contemporânea e 
aquelas áreas históricas bem como o grau de modificações que 
sofreram. Resultados: Ocupação de 46 bairros ao longo da GO-070, uma linha de crescimento 
e principal via estruturadora, tendo um crescimento contínuo e descontínuo quando relacionado 
à área urbana da cidade. Houve a extensão do tecido a partir da Av. Perimetral Norte e vias 
estruturadoras do espaço intraurbano no sentido norte-sul, demarcando o limite dos bairros. Os 
bairros das décadas de 1970-90 foram implantados por mutirões da casa própria, sendo uma 
expansão descontínua entre os cursos d¿água, vistos como barreiras. Nas décadas de 2000-
10 foram preenchendo os vazios urbanos (a leste), entre o Ribeirão Caveiras e o Córrego 
Capim. Nos últimos anos, houve o estímulo à ocupação e modificação da paisagem devido ao 
interesse do capital, às margens da GO-070. Conclusão: Goiânia sofreu um processo de 
descentralização e recentralização, mediante a expansão urbana dos anos 1970-90, em que a 
região Noroeste caracteriza-se como um fragmento articulado por uma via estruturadora. 
Verificam-se nessas áreas: especulação imobiliária, ocupação desordenada do solo e 
expansão urbana, corroborando para a formação de novas centralidades e espaços 
suburbanos, além da articulação entre Goianira e Trindade, resultado da ampliação do 
perímetro urbano e esgarçamento do território. 
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O APROVEITAMENTO DA TEORIA VIGOTSKIANA, PELOS PROGRAMAS DE PÓS-
GRADUAÇÃO DE PSICOLOGIA, EM SANTA CATARINA, ENTRE OS ANOS DE 2010 E 

2011 
HEITOR LUIZ TELES NETO, ROSANA CARNEIRO TAVARES  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Vigotski é autor expoente e fundamental para a psicologia, áreas da 
aprendizagem e da escola. No Brasil, sua teoria sempre apareceu muito correlacionada à 
psicologia do desenvolvimento e da educação. A importância deste trabalho surge justamente 
para identificar como tem sido utilizada a teoria e o método vigotskiano no Brasil 
contemporâneo, com o recorte mais especifico em Santa Catarina (2010-2011), contribuindo 
assim para a escrita da história da psicologia sócio-histórica no Brasil. Objetivo: Analisar como 
tem ocorrido a utilização da teoria vigotskiana, no que tange às idades da vida e à afetividade, 
pelos programas de pós-graduação em psicologia, em Santa Catarina, entre os anos de 2010 e 
2011, possibilitando uma maior sistematização dos estudos recentes nessa 
perspectiva. Método: Pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfica, com fundamentação 
epistemológica e metodológica no materialismo histórico-dialético. Utilizou-se de uma 
sistematização inicial para organizar e diferenciar as tese dissertações que citavam Vigtski 
substancialmente, daqueles que não. Àqueles com citação significativa foram analisados em 
profundidade. Os produtos dai derivados tiveram valor em si mesmos, e não por seu volume 
somatório. Este aspecto confere ao estudo o caráter de pesquisa qualitativa, enquanto 
ferramenta aberta e flexível que permite a construção do conhecimento do pesquisador junto a 
seu objeto de pesquisa. Resultados: Foram encontradas uma tese e cinco dissertações que 
citavam Vigotski significativamente entre 2010 e 2011. A categoria "infância" surge relacionada 
a compreensão do desenvolvimento infantil, dos processos complexos associados e nos 
desdobramentos deste para a constituição subjetiva humana. A "adolescência" e a "adultez" 
não apareceram diretamente correlacionadas a Vigotski, apesar de a visão de homem e sua 
constituição através das relações sociais estar sempre presente nestes casos. A "velhice" não 
comparece, mas a "afetividade" foi categoria central: surge junto a dinâmica psicológica da 
aprendizagem, relacionada a arte e ressignificação, nas relações sociais, subjetivação e 
ressignificação das experiências. Conclusão: Conclui-se que Vigotski ocupa hoje importante 
papel de teórico nos estudos da psicologia social, sobre tudo no que diz respeito à sua 
compreensão do desenvolvimento e das relações humanas, aplicadas ao processo de 
estruturação da subjetividade de cada um, tudo isso em interação com o meio. Para a 
compreensão de tais processos, a categoria da "afetividade" se faz central e, portanto, foi a que 
mais apareceu nos trabalhos analisados entre 2010 e 2011 em Santa Catarina. 
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O ARMAMENTISMO DA COREIA DO NORTE: UMA AMEAÇA GLOBAL OU REGIONAL? 
LAURA BLASCO DE PAULA, GIOVANNI HIDEKI CHINAGLIA OKADO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Tendo em vista o comportamento da Coreia do Norte nos últimos, é relevância 
estudar e compreender o programa nuclear do país, procurando analisar sua atuação no 
cenário internacional e até mesmo a implicância das suas ações no comportamento dos outros 
Estados. Nesse sentido, busca-se também definir o grau de ameaça que o país exprime e até 
mesmo a que nível ele se limita. Mais precisamente, concluir se a Coreia do Norte se 
caracteriza como uma ameaça de âmbito regional ou global. Objetivo: O objetivo geral dessa 
pesquisa é definir se a Coreia do Norte, a partir da evolução do seu programa nuclear, desde 
2006 até 2017, representa uma ameaça de nível global ou regional. Método: A pesquisa 
baseia-se na análise bibliográfica e documental. Adotam-se, como fontes primárias para a 
análise, documentos e relatórios oficiais de governos próximos à Coreia do Norte e de 
organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU), acerca da 
situação norte-coreana, e também dados disponíveis no banco de dados do SIPRI ou do 
International Institute of Strategic Studies (IISS). Utiliza-se de artigos, livros e até mesmo 
bancos de dados que disponibilizam informações relevantes sobre o assunto. Resultados: A 
partir da análise de documentos e discurso, pôde-se observar que a Coreia do Norte é 
percebida como uma ameaça, tanto pelos seus países vizinhos, quanto pelos atores 
considerados para a percepção global - no caso, os Estados Unidos e o regime de não 
proliferação nuclear. Conclusão: A Coreia do Norte constitui uma ameaça de nível global a 
partir do momento em que suas ações, mais precisamente no âmbito do desenvolvimento de 
armamento nuclear, acaba provocando a outros países do globo, uma sensação de 
insegurança. Além da ameaça direta aos interesses dos diversos países do mundo, o 
programa nuclear norte-coreano também representa uma ameaça direta aos princípios do 
Tratado de Não Proliferação Nuclear. 
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O BOSQUE DO BOTAFOGO NOS PLANOS DE GOIÂNIA DE ATTILIO CORRÊA LIMA 
VITOR VIEIRA LOPES, ANAMARIA DINIZ BATISTA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Goiânia atualmente enfrenta problemas urbanos oriundos de gestões que 
ignoraram ou se opõe ao primeiro plano urbanístico da cidade, criado por Attilio C. Lima. O 
Bosque do Botafogo é um exemplo da displicência de gestões que colocam interesses 
particulares ou de grupos econômicos acima do bem coletivo. As áreas do Bosque, que foram 
desmembradas, tiveram um lugar no plano de Lima e, somente através da história, que se 
compreende como esse processo de descaracterização do plano original 
ocorreu Objetivo: Caracterizar o Bosque do Botafogo no traçado original do Plano Diretor de 
Attilio Corrêa Lima de 1935, resgatando a partir de projetos e fotos a sua paisagem urbana 
inicial, bem como o seu processo de desmembramento e descaracterização ao longo dos 
anos. Método: Os estudos foram realizados a partir da bibliografia recomendada pela a 
orientadora. Serão feitos fichamentos e coleta de dados. Foram analisados mapas 
comparativos e descritivos da área de estudo. Foram utilizados como material: referências 
bibliográficas, registros fotográficos, mapas e documentos históricos. Uma entrevista foi 
realizada a fim de trazer novas visões sobre o tema em pesquisa. Após as leituras e coleta de 
dados foram confrontadas as informações para elaboração dos resultados. Resultados: O 
Bosque do Botafogo e o Córrego do Botafogo tiveram um local de destaque no plano urbano 
de C. Lima. Ambos recursos foram caracterizados como áreas de preservação ambiental que 
garantiriam a qualidade de vida da população. Logo após a saída do urbanista da direção dos 
projetos em 1935, o cenário do planejamento urbano em Goiânia tornou-se vulnerável a 
iniciativas políticas que ignoraram ou se opõe ao plano de Lima. Os processos de invasões, o 
prolongamento da Av. Araguaia e a Marginal Botafogo colocaram em cheque a existência do 
Bosque e, em poucas décadas, foi reduzido a uma área de parque. Essa degradação ainda 
permanece e, a conscientização da importância desses recursos é o primeiro passo para um 
planejamento urbano sustentável. Conclusão: Em menos de cem anos, o Bosque do Botafogo 
reduziu-se a uma área de parque. Esse processo de descaracterização é, do ponto de vista 
ambiental, uma perca irreparável que ocasiona e ocasionará uma série de problemas urbanos. 
A presença de áreas verdes reduz a temperatura local e filtra o ar, deixando o ambiente mais 
confortável e saudável. Dessa forma, ignorar e menosprezar essas áreas verdes é colocar em 
risco a qualidade de vida da população. 
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PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS CLIENTES NA 
HOTELARIA GOIANIENSE 

VICTOR ABDALA ALEIXO E SILVA, NAYRA KARINNE B DE MENEZES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Modificações como a abertura de mercado, a instabilidade econômica e a alta 
competitividade fez com que a hotelaria brasileira adotasse novos meios de gerenciar seu 
negócio. Para isso, focalizaram suas ações nos clientes e no que estes querem comprar, nas 
suas expectativas e desejos. O segmento buscou melhorar a qualidade no atendimento, 
instalações físicas, sortimento de produtos, treinar e investir em funcionários, ale•m de manter 
uma relação próxima com os principais fornecedores. Objetivo: Identificar a percepção que os 
clientes têm dos serviços prestados pelo segmento hoteleiro goianiense nas categorias luxo e 
superior. Método: Neste estudo foram utilizadas pesquisas de natureza qualitativa, bem como 
a bibliográfica, descritiva e de campo. Bibliográfica por promover o conhecimento do assunto 
pesquisado através de livros e artigos científicos. Resultados: O turismo é um dos segmentos 
econômicos mais representativos mundialmente, movimenta mais de 50 setores da economia, 
sendo responsável por 292 milhões de empregos no mundo em 2015, é responsável também 
pela geração de 1 em cada 10 empregos, segundo OMT apud MTUR (2018) Conclusão: Os 
objetivos foram alcançados já que este estudo identificou a percepção que os clientes que 
utilizam os serviços prestados pelo segmento hoteleiro nas categorias luxo e superior tem 
destes serviços. Foi levantado todos os hotéis da categoria luxo e superior da cidade de 
Goiânia e aqueles que aceitaram fazer a pesquisa foram pesquisados. 
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O CONFLITO ENTRE GERAÇÕES NO PROCESSO SUCESSÓRIO EM EMPRESAS DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CIDADE DE GOIÂNIA 

DANIEL DA SILVA MENDES, IRENE REIS  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Entende-se por empresa familiar o tipo de organização onde há em sua maioria a 
participação gerencial de pessoas que estão ligadas por laços de sangue, se diferenciando das 
demais empresas por terem questões muito mais profundas e emocionais ligando as relações 
e convívio. Já a prestação de serviço, é definida como toda ação, processo e atuação existente 
dentro das empresas, levando em conta produtos que sejam impalpáveis, intangíveis e não 
material. Objetivo: Geral: Elaborar estudo inerente ao processo de sucessão familiar com foco 
em empresas prestadoras de serviço.Específicos: Auxiliar na elaboração do referencial teórico 
inerente aos conflitos no processo de sucessão; Auxiliar na escolha das empresas, 
ferramentas, coleta de dados e análise das mesmas. Método: A pesquisa descritivo-
exploratória aplica-se objetivando descrever as principais dificuldades enfrentadas na gestão 
familiar e estabelecer relação entre as variáveis, possibilitando a descoberta de novas ideias e 
insights, permitindo que o pesquisador compreenda melhor os aspectos envolvidos na questão 
em foco. Resultados: Foi obtido: Contribuição com a elaboração do embasamento teórico e 
participação na criação de ferramentas da pesquisa. Para a segunda parte do trabalho, 
pretende-se obter: Auxílio na coleta de dados junto as empresas pesquisadas e contribuição na 
elaboração dos relatórios e análise da pesquisa. Conclusão: As pesquisas apresentadas estão 
em processo de conclusão. Nesta primeira parte, foram apresentados significados e conceitos 
de empresa familiar e prestação de serviços. Quanto à sua aplicação e desenvolvimento de 
pesquisas primárias e secundárias, serão apresentados dados na segunda parte do projeto, 
através de pesquisas de campo, com a utilização de metodologias que possibilitem o contato 
entre o aluno pesquisador e empresas ativas de prestação de serviços na cidade de Goiânia. 
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O CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE A IMPORTÂNCIA DA 
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE 

VITÓRIA QUESADO ALENCAR SOARES, MILCA SEVERINO PEREIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A prática de higienização das mãos (HM) mostra efetividade para a redução do 
risco de infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS). O conhecimento e as diferenças 
individuais de cada profissional são importantes fatores que devem ser estudados pelos 
Serviços de Controle de Infecção, a fim de planejar medidas que sejam efetivas com base na 
realidade de cada instituição (GIORDANE et al., 2014). Questiona-se: o que os profissionais de 
uma UTI conhecem sobre HM para a segurança do paciente? Objetivo: Verificar o 
conhecimento dos profissionais de saúde sobre a Higienização das mãos. Analisar os fatores 
que dificultam a prática de higienização das mãos profissionais de saúde. Método: Estudo 
transversal com abordagem quantitativa e qualitativa, realizado na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), com 20 leitos e atende pacientes adultos clínicos e cirúrgicos, das diversas 
especialidades. Realizado com 86 profissionais da equipe dos serviços da Unidade de Terapia 
Intensiva. O instrumento de coleta de dados foi um questionário sobre higienização das mãos, 
já validado, sobre o conhecimento dos profissionais de saúde a respeito da higienização das 
mãos. O instrumento foi aplicado aos profissionais durante atividade educativa realizada pela 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). Os dados foram inseridos em planilhas 
do programa Excel e analisados por estatística descrita com uso de frequências e 
percentagem. Resultados: Quanto a higiene simples das mãos com água e sabonete líquido, 
46,5% dos profissionais marcaram para remoção da microbiota residente que coloniza as mãos 
e 4,7% marcaram para pacientes portadores de microrganismos multirresistentes, em 
precaução de contato; 34,9% dos profissionais concordam que de 10 a 20 segundos é o tempo 
mínimo necessário; 48,8% dos profissionais responderam retirar todos os adornos como sendo 
a primeira ação antes da HM. Em relação aos passos da técnica de higienização das mãos, 
90,7% dos profissionais afirmaram que não faz parte da HM fechar a torneira diretamente com 
a mão. Conclusão: Apesar do conhecimento dos profissionais de saúde apresentado, os 
dados revelaram que não é suficiente para a adesão à HM. Assim são necessárias medidas 
que incentivem os profissionais, gerando mudanças, conscientizando os profissionais para 
melhorar a qualidade da assistência e a segurança para o paciente. 
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O CONTEXTO FAMILIAR DE JOVENS INFRATORES E SUA RELAÇÃO COM A 
CRIMINALIDADE 

ARIENE SOARES DA SILVA, ROGERIO ARAUJO DA SILVA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: :A família é a primeira instituição social da qual o jovem faz parte e onde 
desenvolve seus valores, caráter, personalidade e atitude para com o mundo. Apesar do ECA 
determinar o tratamento que se deva ter com esse público, ainda assim é adotado os moldes 
repressivos do código penal. Frente a isso se faz necessário entender a família como um fator 
de proteção e assim refletir possibilidades para minimizar esses riscos e fortalecer os fatores 
protetivos. Objetivo: Compreender o contexto familiar no qual o adolescente autor do ato 
infracional está inserido e sua inserção na criminalidade. Método: pesquisa de caráter 
descritivo, para avaliar a possível relação entre o ambiente familiar e o ato infracional, para isso 
foi utilizado no primeiro momento levantamento de dados quantitativos, por meio de 
questionários aplicados sobre os prontuários dos adolescentes e apurados pelo software 
científico Statistical Package for the Social Sciences - SPSS. Em seguida, o levantamento de 
dados qualitativos, através de entrevistas e observação. Resultados: Com os dados obtidos 
ficou evidente o ambiente violento que estes jovens estão inseridos, onde 76% dos 
adolescentes que responderam a pesquisa, possui algum familiar envolvido com algum tipo de 
delito, além de viver em ambientes punitivos, com agressões físicas contra o jovem, levando a 
uma naturalização da violência sofrida e cometida contra suas vítimas. Outro fator observado 
foi a ausência da figura paterna, onde apenas 7% desses adolescentes convivem com o pai e 
31% possuem apenas a mãe como sua responsável. Combinado a isso temos o agravante da 
pobreza, onde foi encontrado famílias numerosas, com no mínimo 3 filhos, convivendo com 
uma renda média de até 3 salários mínimos. Conclusão: A maneira mais eficaz de se 
combater a criminalidade infantil, está na prevenção. Se faz necessário entender a família 
como um fator de proteção que deve ser trabalhando, refletindo possibilidades para minimizar 
esses riscos, fortalecer os fatores de proteção e dar suporte na reinserção desses jovens. 
Apesar do indi Apesar do individuo ser multi determinado a família possui grande influência 
sobre o comportamento do sujeito, já que se trata da primeira instituição da qual o individuo faz 
parte. 
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O CONTEXTO HOSPITALAR E A PREVALÊNCIA DE IDEAÇÃO SUICIDA EM 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

LAYS PARDINHO NATAL, MARINA DE MORAES E PRADO MORABI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O suicídio se encontra entre as dez causas de morte mais frequentes na maioria 
dos países. Literaturas disponíveis sobre suicídio constataram que os profissionais da área de 
saúde encontram-se em lugar com maior suscetibilidade à ideação suicida, haja vista que a 
atuação deste incorpora uma série de fatores de riscos à sua saúde 
psíquica. Objetivo: Verificar e identificar aspectos do contexto hospitalar que podem colocar os 
profissionais da saúde em maior suscetibilidade à ideação suicida. Método: Foi realizada uma 
pesquisa quanti-qualitativa nos profissionais de saúde. Foi utilizado o método de seleção de 
participantes por conveniência. Para a coleta de dados, foram utilizados os seguintes 
instrumentos: o Inventário de Ideação Suicida de Beck (BSI); o Inventário de Depressão de 
Beck (BDI) e o Inventário de Desesperança (BHS). Resultados: Foram analisados os 
questionários de 400 profissionais de saúde. Não houve resultados significativos na escala de 
ideação suicida de Beck (BSI), utilizaram-se então os resultados referentes à depressão (BDI) 
e desesperança (BHS). A análise global constatou que não houve diferença estatisticamente 
significante entre as instituições, no que se refere à desesperança e à depressão. Já na análise 
pormenorizada, as instituições A e B não se destacaram dentre as 4 instituições analisadas. A 
instituição C obteve os maiores índices de desesperança e depressão. Já a instituição D, em 
relação às demais, obteve os menores índices Conclusão: Conclui-se então que a atuação do 
profissional de saúde incorpora uma série de fatores de riscos à sua saúde psíquica, variando 
conforme as características institucionais e serviços prestados, visto que se obteve índices 
maiores e menores, de acordo com os atributos definidores de cada hospital, em específico. 
Assim, um importante aspecto de caracterização que emergiu com maior clareza nos dados é o 
aspecto da transversalidade da instituição na atuação dos profissionais de saúde. 
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O CONTRASTE ENTRE A HISTÓRIA E A MEMÓRIA NOS DISCURSOS BIOGRÁFICOS E 
AUTOBIOGRÁFICOS 

GABRIEL DA SILVA ARAÚJO, ROGERIO PEREIRA BORGES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Os gêneros biográficos estão entre os mais antigos da história humana e, 
atualmente, os com maiores números de publicações no país, apesar disso, não as discussões 
acerca de suas características e formações não são comuns no meio da comunicação. 
Buscamos entender o gênero biográfico a partir do debate de como ocorre o movimento 
específico no discurso testemunhal e memorialístico do escritor ítalo-judeu Primo Levi na 
abordagem que faz de suas memórias traumáticas do período de guerra. Objetivo: identificar 
as características e exemplificar as divergências na forma de escrita e construção de 
personagens nos gêneros biográficos e autobiográficos. Método: Estudo da história dos 
gêneros, partido do princípio de formação e seu desenvolvimento multidisciplinar, para então 
utilizar estudos da linguagem, como construção e coerção, para entender suas características 
de formação do personagem. Resultados: Tanto a biografia quanto a autobiografia são 
caracterizadas pelo contar uma história, seja de uma personagem de relevância história ou 
mesmo de uma persona qualquer. Apesar disso, existem sistemas de coerção entranhados nos 
próprios autores e leitores que determinam as formas pela qual essas histórias podem ser 
contadas, fazendo com que os textos biográficos obtenham uma diferença gigantesca perante 
os autobiográficos. Conclusão: No texto avaliado, É isto um homem?, de Primo Levi, 
observamos a construção de um personagem a partir da desconstrução do mesmo. 
Observamos ainda, que a formação do personagem está intimamente ligada à forma em que o 
leitor se conecta com o autor, fazendo com que o texto autobiográfico tenha uma apelação 
diferente ao biográfico, a empatia. 
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O CRIME COMO UM PRODUTO DE COMERCIALIZAÇÃO E O DIREITO PENAL POPULAR 
RENATA RAFAEL LOUREDO, CLODOALDO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O presente trabalho teve por objetivo a pesquisa sobre o quanto a mídia tem 
influenciado o direito penal, o processo penal e os crimes ocorridos no brasil. Todos os dias as 
pessoas tem acesso a um bombardeio de notícias de crimes, prisões, solturas e demais 
acontecimentos jurídicos. Essas matérias que deveriam ter um caráter informativo 
frequentemente são vinculadas de forma espetaculosa, e isso tem surtido um grande efeito 
negativo no direito penal com grave violação dos direitos fundamentais. Objetivo: O objetivo 
principal do trabalho é evidenciar o quão negativa tem sido o papel da mídia , tida como o 
quarto poder no Brasil , deve ter seu trabalho repensado , não sensurado, mas ser feito com a 
ética devida para não violar direitos individuais fundamentais em nome de seu lucro e do 
enriquecimento Método: Os meios utilizados não projeto de pesquisa são bem variados, com 
especial atenção as obras dos especialistas no assunto, do ramo do direito penal, criminologia , 
sociologia. Estudo das doutrinas, artigos, e vídeos, assim como orientação de meus 
professores, em especial de minha ex orientadora Claudia Luiz Lourenço, e do meu atual 
orientador e coordenador da pesquisa professor Clodoaldo Moreira dos Santos 
Jr. Resultados: A mídia brasileira não tem cumprido seu papel social, pelo contrário, tem feito 
um verdadeiro controle social através da banalização da violência, do sensacionalismo e a 
descontextualização dos fatos. O direito penal, e o processo penal em especial tem sido 
atingido diretamente. O poder judiciário apesar de não ser eleito pelo povo, mas por concurso 
de provas e títulos, tem sido influenciado pela aclamação popular, e tomado decisões nesse 
sentido. Conclusão: Resta provado que a mídia não cumpre seu papel social, de informar a 
população de forma imparcial, de acordo com as leis sem ser censurada mas sem violação do 
direito alheio, tanto o material quanto formal. Ela deveria conservar seu princípio ético de 
divulgar temas de interesse público, explorando assuntos interessantes para o público, e não 
somente ao seu próprio, enquanto empresa no mundo capitalista. Empresas estas que 
aparecem no ranking brasileiro das maiores do país em faturamento. 
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O CRIME PASSIONAL E O ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM 
GOIÂNIA-GO 

ALICE HELENA DE OLIVEIRA AZEVEDO, CLODOALDO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O crime passional é um crime que envolve sentimentos entre um casal, ou até 
mesmo entre ex-casais, sentimentos do qual a paixão se torna posse, ciúme, doença. No crime 
de homicídio passional o agente responde por feminicídio, ressaltamos que nem todo crime de 
feminicídio é um crime passional, mas tudo crime passional é um feminicídio. O crime passional 
é um crime de um relacionamento onde existem raízes de ciúme, posse, conjunto de emoções, 
fatores sociais e econômicos envolvidos. Objetivo: 1. Fazer levantamento estatístico dos 
crimes contra mulher no Brasil e na cidade de Goiânia GO; 2. Identificar quais os mecanismos 
para coibir a violência doméstica e familiar contra mulher; 3. Analisar se existe ineficiência de 
políticas públicas no atendimento às mulheres vítimas de violência. Método: Neste trabalho de 
pesquisa foi desenvolvido o método dedutivo, partimos de um universo criminal geral, para 
após enquadrar o crime passional e todas as suas nuances. A Lei Maria da Penha e artigos 
relacionados ao crime passional. Índices de homicídio e pesquisas bibliográfias específicas. O 
trabalho apresenta aspectos dos métodos científicos de investigação qualitativos e 
quantitativos e suas principais problemáticas que vêm ganhando visibilidade na pesquisa . 
Foram utilizados nessa pesquisa dados de instituições estatais e privadas para fim de 
análises. Resultados: O Mapa da Violência 2015, elaborado pela Faculdade Latino-Americana 
de Ciências Sociais (FLACSO), aponta que no Brasil, 55,3% desses crimes acontecem no 
ambiente doméstico e 33,2% dos homicidas eram parceiros ou ex-parceiros das vítimas, com 
base em dados de 2013 do Ministério da Saúde. O país tem uma taxa de 4,8 homicídios por 
cada 100 mil mulheres, a quinta maior do mundo, conforme dados da OMS (Organização 
Mundial de Saúde), que avaliaram um grupo de 83 países. O estado de Goiás ocupa o 3º lugar 
no ranking de mortes violentas de mulheres no país, segundo dados do estudo "Mapa da 
Violência 2015: Homicídio de Mulheres", a capital Goiânia ficou entre as capitais do país em 5º 
lugar. Conclusão: Diversos podem ser os motivos do crime passional e da violência contra a 
mulher, a emoção dificilmente contida tem muito haver com traumas na infância como abuso 
emocional, sexual, negligência, violência, conflitos, separação dos pais, predisposição 
genética, nível baixo de escolaridade. A incapacidade do estado em ser mais rígido em relação 
às suas leis e em todo âmbito educacional reproduz um comportamento hostil que causam a 
vulnerabilidade para mulher e sua família. 
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O DESEMPENHO PADRÃO DAS CRIANÇAS GOIANAS NO TESTE DE RAVEN 
ANA LUIZA DE MAGALHÃES ASSIS, ANA CRISTINA RESENDE  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O Teste das Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (MPCR) é um teste de 
aptidão específica que avalia a inteligência geral não verbal, segundo o modelo teórico de 
Spearman. . É um dos testes mais utilizados para avaliar o nível de desenvolvimento intelectual 
não verbal de crianças, tendo sua validade atestada nacional e 
internacionalmente. Objetivo: colaborar com a construção de parâmetros psicométrico 
brasileiro verificando o desempenho padrão de um grupo de crianças do Estado de Goiás em 
um teste de inteligência geral não verbal. Método: Participaram deste estudo 431 crianças, de 
ambos os sexos, com idades entre sete e onze anos, que estavam matriculadas em escola da 
rede pública e particular do Ensino Fundamental do estado de Goiás, que tiveram o termo de 
consentimento livre e esclarecido assinado por um dos responsáveis. Ressalta-se que as 
escolas públicas selecionadas eram escolas que se destacavam no Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB), variando entre 3,8 e 4,0 pontos que eram as pontuações 
semelhantes aos das escolas privadas selecionadas. Resultados: Não houve diferença entre o 
desempenho das crianças quando comparadas por sexo e por tipo de escola .Entretanto, 
observa-se uma relação clara de crescimento das notas em relação ao crescimento da idade, 
principalmente ao observar as médias e medianas das mesmas.ao se comparar as crianças de 
Goiânia com as crianças de São Paulo (Angelini et al.,1988) e Porto Alegre (Bandeira et 
al.,2004) pode-se observar que as médias de praticamente todas as faixas etárias foram 
significativamente (p< 0,001) mais altas entre as crianças de Goiânia com tamanhos de efeito 
moderados e altos, com exceção das crianças de 9 anos de Porto Alegre que tiveram 
desempenhos semelhantes ao desempenho de crianças de 9 anos de Goiânia. Conclusão: O 
presente estudo atingiu os objetivos elencados ao colaborar com a construção de parâmetros 
psicométricos brasileiros verificando o desempenho padrão de um grupo de crianças do Estado 
de Goiás, aplicando o teste em uma amostra de crianças goianas de escolas públicas e 
privadas, corrigindo esses testes e elaborando o banco de dados. 
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O DESENVOLVIMENTO E AS MINORIAS: A DESCOLONIZAÇÃO DO IMAGINÁRIO 
BRASILEIRO E O BEM VIVER COMO ALTERNATIVA AO VIVER BEM 

DESENVOLVIMENTISTA 
IZABELA ALVES DE BARROS, ALINE TEREZA BORGHI LEITE  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O histórico, não só brasileiro, como também mundial, demonstra a dedicação de 
governantes ao chamado desenvolvimento. Ao longo dos anos o sentido inicial de 
desenvolvimento passou por adaptações e por críticas, realizadas principalmente por grupos 
minoritários. A partir disso, a presente pesquisa investiga a praticabilidade do Bem Viver, que 
tem por iniciativa a descolonização do imaginário brasileiro e a participação popular em 
melhorias de políticas públicas. Objetivo: Conhecer os discursos de desenvolvimento 
desenrolados a partir da segunda metade do século XX; estudar as críticas das minorias aos 
discursos de desenvolvimento; analisar o Bem Viver (sumak kawsay) e sua aplicabilidade 
prática, respondendo assim o questionamento central da pesquisa. Método: Pesquisa do tipo 
qualitativa, com revisão bibliográfica. As etapas de pesquisa seguidas foram: a breve 
introdução histórica acerca do desenvolvimento, a crítica aos desenvolvimentos alternativos, a 
identificação do Estado como relação social e das políticas públicas como correspondentes a 
dominações, a análise das contribuições das minorias nos debates acerca do desenvolvimento 
por meio do Bem Viver e, por último, a verificação da praticabilidade do modelo de alternativa 
ao desenvolvimento ¿ respondendo, assim a questão central. Resultados: O Bem Viver é 
prático a longo prazo e inviável a curto prazo, pois há de se reconstruir toda a mentalidade 
social, moldada há anos de forma oposta, para que ele seja devidamente aplicado. A proposta 
não pode ser vista apenas como utópica ou inútil, pois entende-se que há a necessidade de 
melhoria do real pelo imaginado. As dificuldades de aplicação do Bem Viver são muitas, dada a 
complexidade da proposta, mas sua própria existência já é capaz de levar as partes da 
sociedade que a conhecem a dar passos (mesmo que pequenos) em direção à construção do 
novo. Conclusão: Os objetivos gerais da pesquisa, que foram responder a duas questões 
centrais principais, foram satisfeitos, visto que as hipóteses de pesquisa se confirmaram 
parcialmente por meio da análise das proposições de políticas públicas e reformas do Bem 
Viver. Além disso, endente-se que Bem Viver não é uma predeterminação ou uma receita, ele 
é uma proposta em construção, e conforme os atores intervirem e a estrutura for se 
modificando (e vice-versa), é que se pode determinar os passos a serem seguido 
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O DIREITO APLICADO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SOCIAL E URBANO 
COM ÊNFASE NAS OCUPAÇÕES IRREGULARES EM ÁREAS URBANAS 
GUSTAVO HENRIQUE SOUSA NUNES, LUCIANE MARTINS DE ARAUJO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A forte emigração do campo para os grandes centros urbanos no século XX deu 
início a um processo de exclusão social com grandes consequências na sociedade atual, como 
a favelização e a marginalização desses locais, dificultando acesso aos serviços básicos como 
água e esgoto, além disso, essa precarização dificulta de forma evidente o acesso aos direitos 
mais básicos previstos na nossa Carta Magna. Objetivo: Análise de quais são os direitos e 
institutos aplicados as áreas de ocupações irregulares visando o debate no meio acadêmico 
sobre sua aplicação efetiva, pontos positivos e negativos da legislação em vigor e, expor a 
situação de exclusão social e de direitos. Método: Pesquisas bibliográficas dos livros 
orientadores e documentais, já foram colhidos dados junto a Secretaria de Estado de Gestão e 
Planejamento (SEGPLAN) por meio do instituto Mário Borges e da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Urbanismo por meio de estudo e dados estatísticos realizados e por meio do 
estudo da lei nº 10.257/2001, e da lei n° 13.465/2017, da Constituição Federal de 1988 e do 
livro direito das coisas de Carlos Roberto Gonçalves. Resultados: Foi explanado os usos e 
aplicação de variados institutos da lei 10.257/2011 e da lei 13.465/2017 que trazem desde de 
garantias políticas e jurídicas permitindo uma atuação profunda nos locais de ocupação, mas 
especificamente na lei 13.465, por meio da regularização fundiária, o poder público pode atuar 
de forma autônoma, pois de acordo com o art. 14, I, são legitimado todos as esferas do 
executivo para o pedido de regularização fundiária, reduzindo a burocracia e permitindo uma 
maior controle por parte deste e consequentemente solucionando problemas recorrentes de 
forma mais rápida e pontual se tal instrumento for usado de forma correta e, dados estatísticos 
a respeito da situação de exclusão em goiás. Conclusão: Apesar de haver uma grande 
evolução dos institutos jurídicos para diminuir essa exclusão social nos últimos 30 anos, a não 
aplicação dos mesmos institutos é evidente, falta democratização de acesso à justiça 
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O DIREITO CONSTITUCINAL CONTEMPORÂNEO E O "MITO DA LEGALIDADE" 
THÁLITA IGRAÍNE CANTIDIO, EDWIGES CONCEIÇÃO CARVALHO CORRÊA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A leitura do texto constitucional não mais se alinha aos conceitos pragmáticos, 
uma vez que a partir da influência neoconstitucional, o Estado passou a designar novos 
objetivos. Estes, por certo, plurais e sociais. Ocorre que, a efetivação dos anseios 
constitucionais tem sofrido grande influxo do mercado econômico de dominação que tem 
ocasionado a produção do saber jurídico. Objetivo: Identificar os desafios atuais que 
abrangem a construção do saber jurídico no que se refere à reprodução do conhecimento 
científico crítico, assim como verificar as propostas teórica e pratica para o fortalecimento da 
aplicação do direito pautado no humanismo dialético. Método: A presente pesquisa utilizou 
como materiais e métodos, para a satisfação dos objetivos propostos, a revisão literária e 
doutrinária acerca do Direito Constitucional Contemporâneo, bem como de sua fonte histórica. 
Ademais, foi feita a realização da pesquisa bibliográfica acerca da compreensão do Direito 
crítico, da efetivação das normas constitucionais como instrumento de transformação do ponto 
de vista político social e acadêmico. Resultados: A reflexão acerca do Direito Constitucional 
Contemporâneo, e sua relação com a passagem das estruturas totalitárias no que tange as 
influências no sistema jurídico atual; Contribuir com o reconhecimento dos valores da 
democracia e da cidadania por meio do diálogo e da interdisciplinaridade; O fortalecimento da 
universidade-comunidade como instrumento de modificação social e de alcance à justiça; 
Discussão acerca do acesso ao saber jurídico, como uma das fontes de materialização do 
direito compromissário. Conclusão: Na pesquisa realizada verificou-se que o modelo de 
dominação econômico em ascensão a partir dos séculos XIX e XX, proporcionou a modificação 
no espaço acadêmico gerando as crises que atualmente atingem a universidade, sendo uma 
delas a incapacidade de correlacionar o saber a uma ciência crítica.Os desafios constitucionais 
se encontram, também, na efetivação de um plano pedagógico que seja possível alcançar a 
leitura do direito não só em uma perspectiva formal, mas sim social. 
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O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO IDOSO E OS LIMITES DE DESCONTOS NO 
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

KEMYLLE OHNESORGE CONSTANTINO, GERMANO CAMPOS SILVA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O tema escolhido visa analisar a efetividade dos mecanismos de proteção e 
defesa dos aposentados e pensionistas que estão superendividados e encontram-se numa 
situação vulnerável, já que é grave a situação de endividamento dos idosos, sobretudo se 
analisarmos a legislação reforçada pelos dados extraídos dos órgãos de pesquisa, o que faz do 
tema extremamente importante e de grande relevância social. Objetivo: demonstrar que 
existem aposentados e pensionistas envolvidos em dívidas e verificar se os instrumentos 
normativos são eficazes no sentido de preservar os direitos desse coletivo Método: estudo 
desenvolvido com uma abordagem qualitativa e pesquisa bibliográfica, sendo esta necessária 
para análise dos instrumentos normativos, doutrinários e jurisprudenciais, ou seja, toda a 
normativa voltada para a proteção do idoso, com um perfil multidisciplinar, com o objetivo de 
obter análise de dados fornecidos pelos órgãos atuantes na matéria. Resultados: Em que 
pese o amparo legal contido no artigo 5º, inciso XXXII e artigo 170, inciso V, da Constituição 
Federal de 1988, no Código de Defesa do Consumidor e na lei previdenciária 8.213/1991, no 
intento de proteger aqueles que se encontram numa situação de hipossuficiência, verifica-se 
que o consumidor aposentado e pensionista ainda está numa linha de perigo, em situação de 
vulnerabilidade. A questão do superendividamento no Brasil se agravou com a explosão da 
oferta do crédito de maneira fácil e rápida, sem restrições a qualquer classe social, 
principalmente após a edição da Lei 10.820/2003, que autorizou o pagamento de empréstimo 
através de desconto nos salários e nos benefícios previdenciários, o denominado empréstimo 
consignado. Conclusão: Desse modo, os pilares da análise do presente trabalho foram 
estabelecidos a partir dos limites de desconto previstos no Estatuto do Idoso, na legislação 
consumerista e, na lei do empréstimo consignado. Tal análise traz à tona a situação de 
obscuridade da lei no que pese à proteção do idoso no arcabouço normativo. Também se 
baseia nos dados extraídos dos órgãos de pesquisa que comprovam a situação de 
vulnerabilidade do idoso em relação aos empréstimos consignados. 
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O ESTADO DA ARTE SOBRE OS SIGNIFICADOS E DESAFIOS DA PSICOLOGIA 
ESCOLAR 

LAURA DE PAIVA BRESEGHELLO, ALBA CRISTHIANE SANTANA DA MATA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A Psicologia Escolar é uma área de atuação e conhecimento que busca contribuir 
com o processo ensino-aprendizagem, envolvendo a participação de todos os membros das 
instituições de ensino nessa construção. O presente estudo baseou-se em uma visão crítica da 
relação entre a Psicologia e a Escola, com vistas à promoção de transformação social no 
âmbito educacional. Objetivo: Investigar os significados, os desafios e as possibilidades para a 
Psicologia Escolar, identificados em diferentes pesquisas, em um estudo da arte na 
área. Método: Pesquisa bibliográfica do tipo estado da arte. A amostra foi composta por 37 
artigos de periódicos científicos. Foram realizadas buscas nas bases de dados SciELO e 
Google Acadêmico, nas áreas de Psicologia e Educação, com descritores pré-definidos. 
Realizou-se a leitura dos resumos dos artigos e uma análise temática, categorizando-se os 
conteúdos desses resumos em eixos temáticos que viriam a sustentar a 
discussão. Resultados: Os resultados foram organizados para análise e discussão em duas 
categorias temáticas: a) análise descritiva dos artigos, identificando a quantidade de artigos 
publicados por ano, por periódicos e por local de desenvolvimento da pesquisa, apresentando 
um panorama das publicações em Psicologia Escolar no Brasil; e b) análise dos temas dos 
artigos, considerando os significados sobre a Psicologia Escolar e as possibilidades e desafios 
para atuação profissional na área. Conclusão: Observa-se que foi publicado um conjunto 
interessante de pesquisas na área de Psicologia Escolar, com ênfase na socialização de 
experiências que evidenciam as possibilidades e os desafios para a atuação na área. Nota-se 
que tais pesquisas contribuem com reflexões e discussões sobre a Psicologia Escolar e sobre 
a atuação do profissional, entretanto, também podem gerar desafios para a área devido a 
variedade de concepções apresentadas, dificultando a compreensão sobre o papel do 
psicólogo escolar. 
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O ESTUDO DA ARTE RUPESTRE NO SÍTIO GO-CP-06 EM PALESTINA DE GOIÁS 
JORDANNA DA SILVA CARVALHO, SIBELI APARECIDA VIANA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O trabalho realizado se inicia com o conhecimento acerca da importância do 
complexo de arte rupestre no município de Palestina de Goiás, da região Caiapônia-Goiás. 
Esta região já havia sido estudada e documentada nas décadas de 1970 e 1980 através do 
Projeto Alto Araguaia, coordenado por Pedro Ignácio Schmitz, desta provem fotografias, 
decalques plásticos, e descrições acerca dos complexos estilísticos. Desta forma este trabalho 
aborda as representações rupestres do sítio GO-CP-06. Objetivo: Identificar os estilos das 
figuras rupestres presentes no sítio GO-CP-06, associados aos seus diferentes momentos de 
representação. Método: A partir dos arquivos fotográficos disponibilizados pela PUC 
Goiás/IGPA em cópias contidas nos computadores do mesmo foi iniciada análise das imagens 
fotográficas registradas em períodos da pesquisa Alto Araguaia e dos projetos mais recentes 
como Projeto Pré-História de Palestina de Goiás. Realizei uma análise das imagens presentes 
nos plásticos decalcados e observações comparativas das imagens fotográficas produzidas à 
época dos registros e dos plásticos decalcados com as reproduções gráficas publicadas. Foi 
realizado vetorizações das fotografias com as representações mais nítidas no programa 
¿Photo Paint 2016¿ e assim foi realizado comparações entre as imagens. Resultados: Como 
resultados realizamos levantamento, organização e estudo do material documental do sítio GO-
CP-06 (fichas de sítio, decalque dos plásticos, imagens fotográficas e publicações afins, 
vetorização das imagens do sítio GO-CP-06, Identificação das sobreposições das imagens, 
Apreciação do estado de conservação do sítio GO-Cp.16 , foram observadas pequenas 
distorções nas representações, ausência de algumas figuras contidas nos 
decalques. Conclusão: Com este trabalho, acreditamos ter contribuído para o levantamento e 
construção da base de dados dos sítios com manifestações rupestres desta As representações 
rupestres são uma importante fonte de informação que nos relata sobre o tempo e os costumes 
de alguns grupos pretéritos. O presente projeto será de suma importância para a colaboração 
com a pré-história regional no sentido de melhor compreensão acerca dos comportamentos 
dos grupos pretéritos da região de Caiapônia. 
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O FENÔMENO DA IDEAÇÃO SUICIDA A PARTIR DOS ASPECTOS DA QUALIDADE DE 
VIDA DOS TRABALHADORES 

MARIA PAULA KLAUK FARIA, IVONE FELIX DE SOUSA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Segundo a OMS o suicídio é a terceira maior causa de mortes, e tem aumentado 
o número de casos em decorrência de momentos de crise pessoal. Os profissionais da área da 
saúde são mais susceptíveis aos problemas de saúde mental e consequentemente, ao 
suicídio, por interagirem na maior parte do tempo com casos extremos e constantes 
mortes. Objetivo: Compreender quais fatores levam o profissional da saúde apresentar 
ideações suicidas, além de levantar quais indícios os profissionais da saúde operam quando 
não se apresenta uma boa qualidade de vida e identificar quais aspectos da qualidade de vida 
do trabalhador influenciam com maior magnitude o Método: Pesquisa quanti-qualitativa, foi 
realizada uma revisão integrativa do tema em bases de dados online, como BVS, Scielo e 
plataformas de ampla indexação online de revistas cientificas em saúde e uma pesquisa 
descritiva avaliando o nível da QVT, depressão e síndrome de burnout. Resultados: Os 
participantes possuem idade de 19 a 64 anos e 75% são do sexo feminino. Observou-se que 
apenas 35,2% da população responderam o instrumento que mensura a depressão. A partir 
dos fatores que constituem a síndrome de burnout fica claro que os trabalhadores estão no 
processo de desenvolvimento da síndrome de burnout e apresentam alto nível de cinismo, 
conhecido como mecanismo de defesa que protege os trabalhadores de entrarem em contato 
direto com a realidade vivenciada no ambiente de trabalho, protegendo-os do adoecimento 
mental. Destaca-se que os trabalhadores apresentam uma baixa qualidade de vida no 
trabalho. Conclusão: A partir da análise dos resultados da revisão integrativa integrada aos 
resultados descritivos ficou evidenciado que os fatores que mais influenciam na ¿ideação 
suicida¿ dos trabalhadores da área da saúde são a depressão, a baixa qualidade de vida no 
trabalho e a síndrome de burnout. 

Palavras-chave: Ideação Suicida, Sindrome de Burnout, Qualidade de Vida do Trabalhador 
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O IMPACTO CAUSADO NA VIDA DOS ACADÊMICOS DO CURSO DE CIÊNCIAS 
AERONÁUTICAS DA ESCOLA DE GESTÃO E NEGÓCIOS DA PUCGO, DECORRENTES 

DA ADOÇÃO DE REDES SOCIAIS E APLICATIVOS DE CELULARES. 
MATHEUS DE ALBUQUERQUE LOPES, DENISE LUCIA MATEUS G NEPOMUCENO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O presente estudo tem como objetivo geral apresentar uma pesquisa sobre os 
impactos causados na vida dos acadêmicos do curso de Ciências Aeronáuticas da Escola de 
Gestão e Negócios da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. O assunto tratado neste 
estudo é importante, dado que o uso abusivo das redes sociais e aplicativos pode ser 
prejudicial à saúde, principalmente quando as pessoas têm sentimentos como irritação e 
ansiedade provenientes deste fenômeno digital. Objetivo: O presente estudo tem como 
objetivo geral apresentar uma pesquisa sobre os impactos causados na vida dos acadêmicos 
do curso de Ciências Aeronáuticas da Escola de Gestão e Negócios da Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás. Método: Metodologicamente, utilizou-se uma pesquisa descritiva com 
abordagem quantitativa e questionários estruturados. Para o desenvolvimento do plano, foram 
utilizados dados primários mediante coleta realizada com acadêmicos do curso de Ciências 
Aeronáuticas da Escola de Gestão e Negócios, possibilitando a identificação de informações e 
dados relevantes. Resultados: A partir dos dados coletados para a realização da pesquisa, 
concluiu-se que é excessivo o uso de dispositivos móveis pelos acadêmicos do curso de 
Ciências Aeronáuticas, tendo em vista que os mesmos têm ciência do uso compulsivo da 
internet, visto que despendem numerosas horas do seu dia acessando as plataformas digitais, 
de forma não moderada, o que pode ocasionar efeitos negativos em sua saúde mental, além 
de poder prejudicar seus estudos e sua produtividade no trabalho. Conclusão: Pode-se 
observar com os resultados obtidos, que há um uso excessivo de redes sociais e dispositivos 
móveis, uma vez que boa parte dos acadêmicos utilizam a internet por mais de 4 horas por dia, 
considerando o seu uso sem muita produtividade. Grande parte dos entrevistados afirmaram 
que usam seus dispositivos móveis em sala de aula (considerando seu uso sem relação com o 
conteúdo da aula), e também quando estão fazendo alguma atividade. 

Palavras-chave: impactos de redes sociais, aplicativos de celular, acadêmicos do curso de 
Ciências Aeronáuticas da PUC-GO 
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O IMPACTO CAUSADO NA VIDA DOS DOCENTES DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
ESCOLA DE GESTÃO E NEGÓCIOS DA PUC-GO, DECORRENTES DA ADOÇÃO DE 

REDES SOCIAIS E APLICATIVOS DE CELULARES 
ANA CAROLINA CUNHA TOCANTINS, DENISE LUCIA MATEUS G NEPOMUCENO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A pesquisa justifica-se, pois, o uso excessivo de redes sociais e aplicativos pode 
ser prejudicial, em alguns casos até patológico. Pode diminuir a produtividade das pessoas 
tanto no trabalho, quanto a nível acadêmico. Interferindo de forma negativa inclusive no 
relacionamento entre as pessoas.Onde as atividades desenvolvidas devem ser 
avaliadas. Objetivo: O objetivo do presente trabalho foi a realização de uma pesquisa sobre os 
im-pactos causados na vida dos acadêmicos do urso de Administração da Escola de Gestão e 
Negócios da PUC-GO, decorrentes de redes sociais e aplicativos de celulares. Como 
instrumentos metodológicos foram utilizadas pesquisas. Método: Aplicação de questionários, 
tabulação dos dados e transformação em gráficos, análise dos dados e gráficos pesquisados. 
Pesquisa bibliográfica,amostra probabilística, descritiva e de campo estudados e 
avaliados. Resultados: Segundo dados da pesquisa pode-se observar que grande parte dos 
entrevis-tados é do sexo feminino, são jovens com idade entre 21 a 30 anos, e tem usado de 
forma excessiva a internet e seus smartphones. Conclusão: Os resultados da pesquisa 
comprovaram que a grande maioria dos acadêmicos utiliza a internet e seus dispositivos de 
celular de maneira excessiva, e tem trazido prejuízos à vida desses estudantes, inclusive a 
nível pessoal, já que frequentemente eles acessam seus smartphones enquanto estão com 
seus amigos, cônjuges, namorados (as). 

Palavras-chave: Impactos, Uso excessivo da internet, Alunos de Administração PUC GO 
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O IMPACTO CAUSADO NA VIDA DOS DOCENTES DO CURSO DE ECONOMIA DA 
ESCOLA DE GESTÃO E NEGOCIOS DA PUC-GO, DECORRENTES DA ADOÇÃO DE 

REDES SOCIAIS E APLICATIVO DE CELULARES 
WASHINGTON TALES CANDIDO MAIA, LÚCIA APARECIDA DE MORAES ABRANTES  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O presente trabalho teve como objetivo a realização de uma pesquisa sobre o 
impacto de redes sociais e dispositivos de celular na vida dos acadêmicos do curso de 
Ciências Contábeis da Escola de Gestão e Negócios da PUC-GO. O assunto do trabalho é 
importante, pois, o uso excessivo de redes sociais e aplicativos pode ser prejudicial, em alguns 
casos até patológico, principalmente quando as pessoas sentem irritação ou ansiedade se 
ficarem sem acessar a internet, ou aplicativos de seus celulares. Objetivo: Aplicar 
questionários aos alunos do curso de Ciências Contábeis, para verificar os impactos causados 
na vida deles, em função de aplicativos de celulares, e redes sociais; Tabular os dados através 
de gráficos, e posteriormente analisá-los.Produzir artigos científicos. Método: Aplicação de 
questionários, Tabulação dos dados através de gráfico e analise desses dados e pesquisa 
bibliográfica. Instrumento de coleta de dados: Amostra, o tipo de amostra utilizada na pesquisa 
será probabilística. Resultados: A amostra probabilística foi de 252 alunos, sendo 56% dos 
alunos entrevistados eram mulheres. De acordo com as respostas dos entrevistados, a sua 
maioria deles se encontram na faixa etária dos 21 a 30 anos, e afirmaram que passam mais de 
4 horas por dia na internet, Quando questionados se eles acreditavam que ao utilizar o celular 
no trabalho perdiam produtividade, 74% responderam que sim, e 86% afirmaram que utilizam o 
dispositivo móvel enquanto realizam outras atividades no dia-a-dia. Grande parte dos 
entrevistados, cerca de 77% deles usam seus dispositivos móveis durante as aulas, sem 
relação com o conteúdo abordado durante a aula. Conclusão: A internet é uma fonte de 
informações que quando usada com qualidade pode interferir positivamente no ensino e nas 
tarefas exercidas em diferentes áreas nas empresas, mas hoje observa-se uma juventude que 
não sabe lidar com essa ferramenta, pois está cada vez mais dependente dos seus dispositivos 
móveis, interferindo negativamente no sua vida profissional, acadêmica, e social. 

Palavras-chave: Internet, Impactos causados pelo uso excessivo da Internet, Alunos de 
Ciências Contábeis PUC-GO 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 1110 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

O IMPACTO DE REDES SOCIAIS E DISPOSITIVOS DE CELULAR NA VIDA DOS 
DOCENTES DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO E NEGÓCIOS DA 

PUC-GO 
BRUNA LYDIA SANTOS SILVA, DENISE LUCIA MATEUS G NEPOMUCENO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O presente trabalho teve como objetivo a realização de uma pesquisa para 
verificar os impactos causados na vida dos acadêmicos do curso de Economia, da escola de 
Gestão e Negócios da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, decorrentes da adoção de 
redes sociais e aplicativos de celular. A quantidade dos acadêmicos que utiliza seus 
Smartphone em sala de aula é alta. Objetivo: Verificar os impactos causados na vida dos 
acadêmicos do curso de Economia, da escola de Gestão e Negócios da Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás, decorrentes da adoção de redes sociais e aplicativos de 
celulares. Método: A pesquisa foi realizada com os acadêmicos do curso de Economia da 
Escola de Gestão e Negócios, da PUC Goiás. Os questionários foram aplicados entre os 
meses de agosto de 2017 a fevereiro de 2018, sendo entrevistados 139 acadêmicos. As 
pesquisas foram realizadas através da aplicação de um questionário, composto de dozes 
perguntas. O único custo envolvido na realização da pesquisa foi a impressão das folhas 
utilizadas para o preenchimento dos questionários. A própria aluna de iniciação científica 
aplicou os questionários, com o auxílio da professora. Resultados: O universo é de 215 
acadêmicos. A amostra foi de 139 acadêmicos. Os resultados estatísticos foram agrupados, 
analisados e para melhor entendimento, traduzidos em gráficos. Pode-se observar que a 
maioria dos acadêmicos entrevistados utiliza como ferramenta o WhatsApp, acredita que o uso 
frequente de Smartphone e redes sociais atrapalham seus estudos. A maioria utiliza seus 
dispositivos móveis em sala de aula, e verifica seu Smartphone várias vezes ao 
dia. Conclusão: Com base nos resultados obtidos na pesquisa, o público-alvo do estudo foi 
composto por acadêmicos entre 21 a 30 anos, que utilizam a internet por mais de 2 horas por 
dia, sendo o WhatsApp a ferramenta que mais utilizam. A maioria utiliza com muita frequência 
seus smartphones, e acreditam que o uso frequente de aplicativos de celular e de redes sociais 
podem prejudicar seus estudos. A quantidade dos acadêmicos que utiliza seus smartphones 
em sala de aula é alta. 

Palavras-chave: Impactos de redes sociais, Aplicativos de celular, acadêmicos do curso de 
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O IMPACTO DOS GRANDES EQUIPAMENTOS E EIXOS VIÁRIOS NA ESTRUTURA 
URBANA DE GOIÂNIA 

MARIANA GONÇALVES DE SOUSA, SANDRA CATHARINNE P RESENDE  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O estudo ¿Impacto dos grandes equipamentos e eixos viários na estrutura urbana 
de Goiânia¿, tem por objeto de estudo o bairro Jardim Goiás, aprovado na década de 1950 e 
efetivamente ocupado na última década, a fim de compreender as transformações da cidade. 
Mediante a implantação de grades equipamentos e eixos viários. Discute-se a atuação dos 
agentes produtores do espaço: o empreendedor imobiliário, detentor de grande parte das terras 
e o poder público, por meio da legislação urbanística. Objetivo: Analisar e identificar elementos 
que demarcam a estrutura urbana de Goiânia, como a dispersão, espraiamento, novas 
centralidades, assim como a implantação e influência de aspectos legislativos, analisando as 
transformações provocadas por grandes equipamentos e eixos viários no Jardim 
Goiás. Método: Foram considerados os seguintes aspectos metodológicos: discussão teórica 
para elaboração do referencial teórico, bem como o levantamento de dados cartográficos da 
cidade de Goiânia. A partir da visita em órgão públicos, pôde-se obter fotos aéreas que 
serviram como base cartográfica para indicar a ocupação e o adensamento da área de estudo. 
Essa base de dados possibilitou cartografar as características da condição urbana atual com a 
contribuição dos autores indicados para estudo, além disso identificar o tempo de cada 
processo de restruturação urbana. Tomou-se como principal referência o método proposto por 
Panerai (2006) quanto à leitura e análise urbanas. Resultados: Sendo um loteamento 
aprovado nos anos 1950, o Jardim Goiás permaneceu como ¿estoque de terras¿, apesar de 
sua proximidade com a área planejada de Goiânia, havendo ocupação de suas bordas para o 
centro, sendo caracterizado como vazio urbano por quase 50 anos e alvo de investimento do 
mercado imobiliário a partir de 2007. A parceria público-privada também é outro ponto a se 
destacar, pois à medida que novos elementos são implantados, ocorrem mudanças no sistema 
viário, inclusive com sua ampliação e melhoria da infraestrutura urbana. Conclusão: Cada 
período foi confrontado de uma maneira diferente, tendo como ênfase as transformações 
urbanas, em que observou-se a atuação dos agentes promotores de modo articulado e o papel 
da legislação: o PDIG de 1969, com os eixos viários e implantação de equipamentos. O PDIG 
de 1992 pelo desenvolvimento econômico conferido ao bairro, tornando-o uma centralidade 
importante para a Região Metropolitana de Goiânia. 
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O PAPEL DA FAMÍLIA NA VIDA DE UM JOVEM INFRATOR INSTITUCIONALIZADO EM 
GOIÂNIA 

ODESSON ALVES FERREIRA FILHO, ROGERIO ARAUJO DA SILVA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: As famílias possuem na atualidade diferentes configurações. Muitas dessas 
famílias vivem sob fatores de risco como carência de serviços, desemprego, violência dentre 
outros, que influenciam na dinâmica funcional do grupo familiar, afetando além da estabilidade 
emocional da criança e do adolescente seu rendimento escolar, critérios que são segundo 
alguns autores, gatilhos para a violência. Compreender o papel dessa família é de fundamental 
importância no planejamento de políticas públicas. Objetivo: Identificar o papel do núcleo 
familiar na vida de um adolescente infrator institucionalizado em Goiânia; compreender de que 
forma a família influencia no comportamento infrator, além de analisar a disponibilidade familiar 
no processo de correção desse jovem. Método: Estudo do tipo exploratório descritivo 
desenvolvido por meio de abordagem de caráter quantiqualitativo, consistindo em pesquisa de 
campo, exploração de dados documentais provenientes de um universo de 3.000 prontuários, 
com margem de erro de 10%, estabelecendo o tamanho da amostra em 300 documentos. 
Seleção da amostragem do tipo aleatória simples. Utilizou-se de estatística descritiva para 
exposição dos dados com frequência e porcentagem. Participantes adolescentes infratores 
institucionalizados no Plantão Interinstitucional e seus familiares/responsáveis. Aplicada 
entrevista semiestruturada, utilizando-se do método de análise de conteúdo para análise dos 
dados. Resultados: Pai e mãe biológicos moram com o adolescente em 22% dos casos; pai 
biológico ausente em 70,3%; ausência da mãe biológica em 25%. Em 57,7% os pais são 
separados; em 21,7% convivem juntos. O pai biológico é ausente da vida do adolescente em 
17,7% dos casos; a mãe biológica em 9,7%.Em 10% das ocorrências válidas houve delitos 
praticados por irmãos; 6,6% pelo pai biológico; 2,6% pela mãe; em 2,3% não houve casos de 
familiares envolvidos com algum tipo de delito. 57,7% dos adolescentes estavam matriculados 
em alguma instituição educacional no momento do ato infracional, 37% havia parado de 
estudar; 0,7% nunca chegou a se matricular. 10,3% deixou a escola entre os 10 e 14 anos; 
0,3% com menos de 10 anos. Conclusão: São determinantes no comportamento infracional do 
adolescente: carência social; disfunção familiar, carências materiais; violência doméstica, 
evasão escolar; rede sócio-assistencial inoperante. A família, em decorrência de problemas 
multifatoriais, deixa de prestar as bases necessárias ao desenvolvimento biopsicossocial ao 
adolescente, necessário à sua formação cidadã, levando-o em muitos casos ao cometimento 
de atos infracionais. 
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O PAPEL DA INDUSTRIA FARMACÊUTICA ANAPOLINA NA POLITICA ENERGÉTICA 
BRASILEIRA E SUAS IMPLICAÇOES 

DANILLO MICHAEL DA COSTA, ADRIANO PIRES DE ALMEIDA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: situar o papel que grupos de interesse podem desempenhar na escolha de certa 
matriz energética, pode apresentar as razões pelas quais alguns países, ou no caso específico, 
estados, possuem desempenho econômico mais relevante que outros. Nesse sentido Fuser ( 
2013) defende que uma das engrenagens do capitalismo está lubrificada com a oferta de 
insumos energéticos, de maneira que na ausência destes, os países centrais não se intimidam 
em lançar mão de expedientes condenáveis pelos Tratados Objetivo: O objetivo dessa 
pesquisa é avaliar, de maneira retrospectiva e através de dados qualitativos e quantitativos o 
incremento energético vindo da Bolívia, por meio do GASBOL e se este poderia ter sido melhor 
aproveitado pela industria anapolina. Método: Por se tratar de uma temática que envolve 
nuances que remete ao Estado, a abordagem teórica realista será aplicada, em um primeiro 
momento, ao Modelo Teórico Híbrido apresentado por Almeida (2016) com centralidade em 
Putnam (2010) e apreensões de Wendt (1999), Castro (2012), França (2016) e Singer (1961), 
em um segundo momento, pois apresentam um quadro favorável à captação das miríades que 
escapam à abordagem realista. Resultados: Portanto, a força que os grupos de interesse, 
entendidos aqui como os industriais, sindicatos de trabalhadores ligados à área e 
parlamentares das regiões, desempenharam na construção e ampliação do Gasbol pode ser 
visto como diretamente proporcional à capacidade desses atores em alinhar suas agendas de 
demandas e a propensão governamental em respondê-las. Conclusão: A partir da pesquisa 
pode-se concluir que mesmo em posição de vulnerabilidade em relação à concorrência 
internacional, a indústria brasileira possui potencialidades que se não a coloca como um setor 
pujante de nossa economia ao menos salienta o esforço com que os seus formadores tratam o 
negócio 

Palavras-chave: Brasil, Bolívia, Gás Natural 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 1114 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

O PAPEL DA INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA NO TRABALHO COM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 

LUDMILLA CARLA DA SILVA BORGES, DANIELA SACRAMENTO ZANINI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O (re)conhecimento da existência de crianças e adolescentes em situação de 
risco com relação a eventos violentos evidencia a necessidade de intervir nessa situação. A 
Psicologia Positiva traz uma proposta de intervenções pensadas a caráter preventivo e de 
promoção de saúde, buscando potencializar os recursos, aquisição de habilidades e 
competências do individuo para que este melhore sua capacidade de enfrentar situações 
adversas e tenha uma boa qualidade de vida e bem-estar. Objetivo: Realizar intervenções 
pautadas na Psicologia Positiva com grupos de crianças e adolescentes, visando potencializar 
os recursos positivos, minimizar os riscos a saúde mental mais especificamente aqueles 
vinculados as situações de violência e avaliar a eficácia da intervenção 
proposta. Método: Participaram deste estudo 181 crianças e adolescentes, estudantes de 
ensino médio e fundamental da cidade de Goiânia. Foram realizadas oito reuniões interventivas 
como os grupos, sendo uma reunião por semana. Os participantes se submeteram a duas 
etapas de coleta de dados, nos períodos pré e pós intervenção. Instrumentos: Foram utilizadas 
as escalas de Afetos Positivos e Negativos (Segabinazi et al, 2012), Escala Global de 
Satisfação de vida para adolescentes (Segabinazi et al, 2010), Escala de Autoestima de 
Rosenberg (Hutz, 2000) e Escala de Autoeficáia para situações de vitimizações (Campos et al, 
2016). Os dados foram analisados pelo software SPSS. Resultados: Do total dos 181 crianças 
e adolescentes foram analisados os dados de 20 participantes, que obedeceram ao critério de 
participação - ter participado dos grupos interventivos e ter respondido as duas etapas (pré e 
pós-intervenção) dos questionários. Os participantes, com idades entre 12 e 17 anos, 10 se 
declaram do sexo feminino e 10 do sexo masculino. Por meio do teste Wilcoxon, verificou-se 
um aumento em todas as médias para Escala de Apoio Social, sendo estatisticamente 
significativo (p¿0,05) para apoio social material, afetivo e emocional. Houve aumento das 
médias pós intervenção em relação à pré-intervenção também para os constructos positivos. O 
tamanho reduzido da amostra pode ter interferido na detecção dos efeitos da 
intervenção. Conclusão: Os dados apontaram para a necessidade da realização do estudo 
com uma amostra maior, pois além de ser fundamental para fornecer maiores contribuições 
para a ciência obtendo dados mais significativos que denotem a real eficácia da intervenção 
psicológica no trabalho com crianças e adolescentes vítimas de violência, as intervenções no 
âmbito escolar assumem um caráter social e priorizam pelo compromisso da Psicologia 
Positiva com a busca do bem-estar e qualidade de vida do individuo. 
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O PAPEL DAS MÍDIAS SOCIAIS NA "CONSCIENTIZAÇÃO", MOBILIZAÇÃO E 
MANIPULAÇÃO POLÍTICA DOS JOVENS 

LOURIVAL CARDOSO DE ALMEIDA, MARGOT RIEMANN COSTA E SILVA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: As mídias sociais são cada vez mais utilizadas no mundo, o Brasil é um dos país 
que mais utilizam e tem como publico maior os jovens . assim o estudo acerca dessa temática, 
mídias sociais e democratização da informação são importantes, pois são temas da atualidade 
e que demanda um maior estudo para a sua compreensão. Objetivo: O projeto de pesquisa 
visou compreender se os jovens são levados pelo grande fluxo de informações de maneira 
superficial, em que medida eles se deixam manipular por notícias tendenciosas, a relação entre 
mídias sociais e fake news. Método: A metodologia da pesquisa foi feita através de 
levantamento bibliográfico, buscando autores que tratam da modernidade e análises do 
comportamento dos jovens numa faixa etária de 16 ¿ 30 anos nas mídias sociais como 
Facebook, whatsapp e Twitter, tais como: RABELO 2010, MAINIERI e RIBEIRO 2012 e SILVA 
JUNIOR 2016. Questões específicas relativas ao uso das mídias sociais por parte dos jovens 
de todas as classes sociais foram inseridas na pesquisa de campo efetivada pelo projeto ¿O 
Papel da Mídia na Construção de Consenso Político no Brasil: Estudo de Caso na Região 
Metropolitana de Goiânia, Goiás, 2017¿. Resultados: A projeto de pesquisa "o papel da mídia 
na construção de consenso político no brasil: estudo de caso em Goiânia, goias, 2017" clareou 
duvidas a respeito da crise política que o país vive, o que os eleitores pensam a respeito da 
atual conjuntura política em que o país está inserido. Conclusão: As mídias sociais são 
instrumentos importantes de democratização das informações, elas propiciam um maior 
acesso. No entanto, as interações que ocorrem nesse espaço de grande fluxo de conteúdos 
são carregadas de ideologia e a tornam um lugar que precisa ser mais bem usado. Nesse 
sentido é preciso desconfiar de tudo para não ser enganado pelo volume de dados superficiais 
que as mídias sociais oferecem. 
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O PAPEL DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES QUE 
ACOMETEM O TRATO GENITAL FEMININO 

ISLEICA VIEIRA MACHADO, ANDREA ALVES RIBEIRO, LORRANY BRITO MONTALVÃO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: As Infeções Sexualmente Transmissíveis (IST¿s) representam um grande 
problema na Saúde Pública e podem deixar sequelas. Sendo assim, é de extrema importância 
realizar uma detecção precoce, pois permite a implementação de tratamento adequado, a 
redução de transmissão entre parceiros e diminui o risco ou evita as complicações a longo 
prazo. Objetivo: Identificar as atribuições do profissional de enfermagem na prevenção e no 
tratamento das infecções que acometem o trato genital feminino. Método: Trata-se de um 
estudo descritivo, realizado no Ambulatório de Ginecologia do Centro de Saúde da Família 
(CSF) em Goiânia, Goiás, para avaliar o conhecimento dos enfermeiros os profissionais da 
equipe de enfermagem (enfermeiros e técnicos de enfermagem) que atuam no CSF Vila 
Mutirão foram convidadas a participar da pesquisa. Responderam ao questionário sobre o 
conhecimento dos profissionais de enfermagem do campo estudado. A análise dos dados foi 
realizada através do Microsoft Excel versão 2016. Foi traçado o perfil dos participantes 
segundo sexo, idade e nível educacional e avaliado o conhecimento em relação ao assunto. 
Foram aplicados índices de discriminação e dificuldade das questões para medir o 
desempenho dos indivíduos estudados. Resultados: O conhecimento das participantes sobre 
a prevenção e o tratamento das IST¿s foi considerado bom. Houve 100% de acertos em 6 
(seis) das questões de múltipla escolha e as demais questões de múltipla escolha tiveram em 
média 66,66% de acertos. Em relação a adesão da população à vacina anti-HPV, considerada 
muito baixa por 33%, baixa 33% e satisfatória 33%. As principais dificuldades para o 
rastreamento de IST e adesão ao tratamento, foram a falta de material para realizar o exame 
citológico, falta de capacitação ou educação continuada, demora na entrega dos resultados de 
exames e vergonha de realizar o exame. Quanto ao tratamento, foi por não haver medicações 
para iniciar o tratamento quando há um diagnóstico de IST. Conclusão: Observou-se a falta de 
programas de educação continuada aos profissionais de saúde, pois muitas dúvidas e 
dificuldades são enfrentadas no dia-dia do profissional. A função do profissional de 
enfermagem é transmitir a comunidade conhecimento e esclarecimento sobre as ISts, 
buscando esclarecer na prevenção e no tratamento das infecções, atuando tanto em atenção 
primária quanto secundária. 
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O PAPEL DOS GRUPOS DE INTERESSE DO SEGMENTO TÊXTIL DA INDÚSTRIA NAS 
REGIÕES CENTRO-OESTE, SUDESTE E SUL NA FORMULAÇÃO DA POLÍTICA 

ENERGÉTICA BRASILEIRA 
ANA CAROLINA VIDAL DA SILVA, ADRIANO PIRES DE ALMEIDA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A indústria têxtil brasileira nasce no período colonial, desenvolvendo-se com a 
chegada dos imigrantes alemães e italianos. Seu apogeu ocorreu nos anos 40, durante o 
conflito mundial que inflamou a Europa. Estes são anos de forte penetração comercial 
mecânico-têxtil por parte de italianos e alemães, nos vários setores que vão da fiação à 
tecelagem e à tintura e estamparia. No Brasil existem três macro-zonas de produção: No Sul, 
Sudeste e Nordeste. Nesse trabalho estudaremos os dois primeiros. Objetivo: Analisar a 
relação do crescimento da indústria têxtil brasileira com o consumo energético. Investigar a 
hipótese de que a utilização do Gás Natural (GN) melhoraria a eficiência energética na cadeia 
produtiva deste setor industrial nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, do Brasil. Método: O 
material utilizado para a elaboração desse projeto a pesquisa bibliográfica em livros, periódicos 
e documentos. A metodologia utilizada para a composição deste projeto de pesquisa consiste 
na aplicação do Modelo Teórico Híbrido, apresentado por Almeida (2016), com predominância 
do jogo de dois níveis desenvolvido por Putnam (2010). Com base nos pressupostos da Teoria 
da Interdependência Complexa, pretende-se explicar como a cooperação entre o Brasil e a 
Bolívia ¿ ou seja, a dependência mútua ¿ e a interferência de forças externas podem, por meio 
dos grupos de interesse, influenciar ¿ de forma positiva ou negativa ¿ o processo de tomada de 
decisões no momento de formulação da política energética ¿ doméstica e regional ¿ 
brasileira. Resultados: Esse trabalho foi elaborado por meio de uma revisão bibliográfica. No 
que tange a análise das estratégias nacionais para a formulação de futuros cenários possíveis 
para políticas energéticas brasileiras foi usado Antônio Dias Leite (1997). A partir do 
entendimento dos conceitos de grupos de interesse e da importância da indústria têxtil para a 
economia brasileira, é possível entender porque esse segmento se organiza de uma forma tão 
homogenia no que diz respeito às investidas junto ao governo. Seja por meio de instituições 
ligadas a indústria no geral, seja por meio de instituições 100% vinculada a indústria têxtil. Esse 
trabalho identificou as 8 maiores empresas do seguimento têxtil e os 2 maiores grupos de 
interesses. Conclusão: Conclui-se, portanto, a partir da análise das bibliografias e documentos 
do BEN, que existe um crescimento no uso do GN como fonte energética no segmento têxtil da 
indústria, principalmente na região Sudeste, devido ao menor custo dessa fonte energética, 
com destaque para São Paulo.Dentro da pesquisa foi possível identificar as principais 
empresas do segmento e a insignificância do Centro-Oeste na produção têxtil brasileira. Vale 
ressaltar a participação deste setor na política no Brasil. 
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O PARADIGMA DA SUSTENTABILIDADE FRENTE À ATUAL CONFIGURAÇÃO DOS 
CEMITÉRIOS 

GIOVANNA FERREIRA GOMES, LUCIANE MARTINS DE ARAUJO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Os preceitos da sustentabilidade estão cada dia mais fortes, tendo em vista a 
progressiva conscientização da finitude dos recursos naturais pela população, todavia, os 
cemitérios enquanto matéria pouco destacada são perigosas fontes de poluição, geradas de 
forma contínua sempre que uma pessoa falece, situação esta que convalida seu caráter de 
prejudicar as presentes e futuras gerações, além de ressalvar a necessidade de solucionar 
esta questão. Objetivo: Averiguar, a partir das premissas de sustentabilidade elencadas, as 
consequências ambientais advindas de um cemitério. Método: Utilizou-se o método qualitativo, 
o qual se configurou a partir da reunião de pesquisas bibliográficas. Ao mais, a pesquisa foi 
consolidada a partir da observação de casos concretos, na busca de vislumbrar e comprovar 
os levantamentos ora apontados. Resultados: Foi possível observar de que maneira os 
diversos tipos de cemitérios, sua infraestrutura e dinâmica, agravam ou amenizam a poluição 
ambiental. Apurou-se de que maneira foi tratada a problemática dos cemitérios pela legislação, 
mais especificamente pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, em que as Resoluções, 
apesar de idealizarem um modelo satisfatório, não foram integralmente obedecidas. Bem 
como, catalogou-se novos modelos de cemitérios que adaptaram em uma só iniciativa a 
humanização no tratamento do tema, tendo em vista a gama de sofrimentos que a morte 
prolifera, e as necessidades ambientais. Conclusão: A poluição gerada pelas diferentes 
espécies de cemitério é realidade que urge solução, pois atinge diversos aspectos da natureza 
e do próprio bem-estar da sociedade. Por isso, os municípios se tornam imprescindíveis 
veículos de mobilização e aplicação de soluções para este problema, não apenas por estarem 
próximos à sociedade e terem fácil acesso ao modelo geográfico da região, mas também por 
serem constitucionalmente responsáveis pelo meio ambiente. 
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O PERFIL DA INGESTÃO ENERGÉTICA E DE MACRONUTRIENTES EM DISCENTES DO 
CURSO DE NUTRIÇÃO 

LARA FERNANDA SILVEIRA CARDOSO, ALINE ALVES BRASILEIRO, HELIÉDNA KARIZE 
ALVES SOARES, CAMILA KELLEN DE SOUZA CARDOSO, LINA MONTEIRO DE CASTRO 

LOBO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Estudantes tendem a apresentar uma diminuição na qualidade da alimentação. 
Universitários, mesmo alunos do curso de nutrição, por vezes, desconhecem o próprio estado 
nutricional e possuem uma alimentação inadequada. Portanto, faz-se necessário entender 
como são os hábitos alimentares deste grupo de alunos, já que um dia trabalharão com a 
saúde alimentar da sociedade. Objetivo: Avaliar a ingestão energética e de macronutrientes, 
bem como seus fatores associados em discentes do curso de nutrição. Método: Estudo 
transversal, descritivo. A amostra do estudo foi constituída por estudantes de primeiro e 
segundo período do curso de nutrição. Foi aplicado um questionário pré-codificado abrangendo 
dados sociodemográficos, estilo de vida, antropometria e consumo alimentar. O questionário foi 
aplicado por alunas de Iniciação Cientifica devidamente treinadas e padronizadas. A análise de 
dados foi obtida a partir do teste de normalidade, obtido pelo Test kruskal Wallis. Em seguida, 
foi elaborada uma análise descritiva com frequência absoluta e relativa, média e desvio padrão. 
O teste T student foi utilizado para comparações de médias. O nível de significância 
estabelecido foi p<0,05. Resultados: Foram avaliados 43 alunos. A média do Valor Energético 
Total (VET) obtida pela amostra foi de 1577,8±527,6 kcal/dia. O consumo de proteínas foi em 
média 23,01±8,73% do VET, para carboidratos, a média foi de 45,96±9,12% do VET, e para 
lipídios 30,82±7,01% do VET. Quanto às variáveis sociodemográficas, apenas a escolaridade 
da mãe maior que doze anos de estudo mostrou uma diferença significativa, pois esteve 
associado ao maior consumo de proteína. Foram encontradas tendências que apontam menor 
consumo energético por alunos fumantes em relação aos alunos que nunca fumaram, e 
também que os alunos que relatam alto consumo de álcool tendem a consumir menos 
carboidratos. Conclusão: Conclui-se que os alunos do primeiro e segundo período do curso de 
nutrição apresentam uma ingestão de macronutrientes adequada em relação à ingestão 
energética total. Com exceção da escolaridade materna, que esteve associada ao maior 
consumo de proteína, nenhuma outra variável sociodemográfica mostrou diferença 
significativa. 
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O PLANO DIRETOR DE 1935 DE ATTILIO CORRÊA LIMA PARA GOIÂNIA - ANÁLISE DE 
UM PLANO URBANÍSTICO 

MARIA CLARA HIDALGO FERNANDES, ANAMARIA DINIZ BATISTA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Um breve histórico dos fatos oficiais, registrando datas, pessoas e determinações 
emanadas das autoridades sobre como nasceu Goiânia, são as primeiras considerações deste 
artigo.Apresenta ainda informações, mesmo que simplificada dos contratos firmados com as 
empresas e o interventor do Estado de Goiás. O distrato do contrato com o engenheiro e 
arquiteto Attilio Corrêa Lima e a justificativa deste para o governador permitem lançar reflexões 
sobre possíveis conflitos de interesses Objetivo: Analisar o plano urbanístico descrito no 
primeiro Plano Diretor de Goiânia elaborado por Attilio Corrêa Lima em 1935. Método: Foram 
realizadas leituras, fichamentos, coleta de dados, leitura de imagens e mapas. Estudos dos 
projetos originais confrontando com o relatório do Plano Diretor. Após as leituras, fichamentos 
e coletas de dados foram confrontadas as informações para elaboração dos 
resultados. Resultados: Compreender o traçado da cidade idealizada pelo urbanista Attilio 
Corrêa Lima: Goiânia entre 1932 a 1935 ¿ O Plano Original através do relatório do Plano 
Diretor; 2- Descrever os paradigmas urbanísticos propostos no Plano Diretor de Attilio para 
Goiânia; 5- Identificar os projetos urbanísticos e arquitetônicos elaborados por Attilio Corrêa 
Lima que são mencionados no relatório final do Plano Direto de 1935; 6- Analisar os 
parâmetros urbanos propostos no Plano Diretor, quanto a ocupação, densidade populacional e 
infraestrutura. Conclusão: A história da mudança da capital do Estado de Goiás é 
consequência de ideais dos sertanistas que estiveram nestas terras e principalmente na cidade 
de Goiás. Perceberam que a localização geográfica da cidade, a situação habitacional e a 
economia da região não permitiriam alavancar o progresso para o Estado. 
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O RISCO DE QUEDAS E O EQUILÍBRIO EM IDOSOS PRATICANTES E NÃO 
PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA 

HORTÊNCIA VILIONE PEREIRA DE SOUZA, GABRIELLA ASSUMPCAO ALVARENGA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A população brasileira com 60 anos aumentou 18% em cinco anos. A prática de 
atividade física contribui para a diminuição das disfunções decorrentes do envelhecimento. 
Nesse sentido, o equilíbrio e o risco de quedas são temas relevantes na discussão sobre o 
aumento da qualidade de vida para os idosos. Objetivo: Comparar o risco de quedas e o 
equilíbrio em idosos praticantes e não praticantes de atividade física. Método: Estudo 
transversal. A amostra foi composta por 44 idosas divididas em dois grupos (praticantes e não 
praticantes de atividade física). Foram realizados os testes: Timed Up and Go e escala de 
equilíbrio de Berg. Resultados: A média de idade das idosas praticantes e não praticantes de 
atividade física foi de 69±7,58 anos e de 64,71±7,32 anos, respectivamente. Houve diferença 
significativa em relação à escala de Berg, em que as idosas ativas apresentaram maior 
pontuação na escala (p= 0,004). Por outro lado, não houve diferença significativa entre os 
grupos participantes em relação ao Timed Up and Go. Conclusão: Constatou-se que o risco 
de quedas nas idosas praticantes de atividade física foi menor do que nas sedentárias 
considerando a escala de equilíbrio de Berg, o que não foi comprovado pelo Timed Up and Go. 

Palavras-chave: Idoso, Equilíbrio, Risco de quedas 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 1122 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

O SIGNO DE ATHENA: O CONCEITO DE JUSTIÇA NA DEMOCRACIA ATENIENSE (SÉC. V 
AEC) 

NATHALYA RAWANY RAFAEL PEREIRA, IVAN VIEIRA NETO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A tragédia grega, como uma das formas de discurso e de retratação da 
sociedade, traz consigo alguns questionamentos sobre o modo de vida e de compreensão de 
um povo em relação a uma determinada ação. Deseja-se analisar as intenções de Ésquilo ao 
retratar essa história e perceber os aspectos políticos e sociais carregados no discurso do 
tragediógrafo. Notar as inquietações do séc. V AEC e as maneiras encontradas pelo autor para 
criticar ou reverenciar reformas e formas de aplicação da justiça. Objetivo: O objetivo deste 
trabalho é estudar e compreender a importância e as dinâmicas jurídicas para além do 
juramento na Grécia antiga e compreender as performances culturais presente na tragédia 
Eumênides de Ésquilo. Analisar a passagem da Têmis para a Dikê. Método: O primeiro passo 
foi escolher a fonte primária e os elementos que despertassem não apenas curiosidade, mas 
investigação científica. Logo buscou-se obras que ajudassem a compreender o momento 
histórico delimitado, o séc V AEC, o autor, Ésquilo, as funções das festas dionisíacas e os 
resultados esperados por tal evento. O método comparativo também foi utilizado, ao cruzar 
informações com outras obras, ou com as outras duas partes da Oréstia. Obras e artigos de 
teóricos foram utilizados para a retirada dos aspectos políticos, sociais e culturais da 
fonte. Resultados: Eumênides traz a fundação do primeiro julgamento do Areópago, a 
passagem da justiça Têmis para a Dikê. Chega-se a conclusão, além da ideia de uma justiça 
ainda aristocrática, todavia mais justa, que os elementos arcaicos ¿ Thêmis ¿ ainda estão 
entremeados em Athenas clássica em situação como o juramento, a purificação do réu, uma 
divindade desempatando os votos do processo e outro sendo sua 
testemunha. Conclusão: Com as discussões propostas chegou-se a conclusão que, ainda que 
Athenas seja uma cidade democrática, aos seus parâmetros, há uma discrepância com os 
moldes de administração do Tribunal do Areópago. Permanece nas mãos dos nobres, sendo 
estes os responsáveis por julgar os casos de homicídio ¿ isso no séc. V AEC. ¿ que antes 
tinha uma importância ímpar no âmbito político, se torna, após as reformas de Efíaltes em 462 
AEC um tribunal com funções de cuidar e executar sentenças aos crimes de sangue. 
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O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS 
MULHERES: UMA ANÁLISE DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS 124.306/2016 

LARYSSA TENORIO DANTAS, EDWIGES CONCEIÇÃO CARVALHO CORRÊA, FERNANDA 
DA SILVA BORGES  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A presente pesquisa busca observar o papel do Poder Judiciário, mais 
especificamente do Supremo Tribunal Federal (STF), na proteção e concretização dos direitos 
reprodutivos das mulheres. Para isso levamos em consideração o julgamento do Habeas 
Corpus nº 124.306/2016, primeira decisão permitindo a interrupção da gestação até o primeiro-
trimestre. O voto-vista do Ministro Barroso trouxe a discussão sobre violação dos direitos 
fundamentais das mulheres a partir da interpretação constitucional. Objetivo: Analisar o 
posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação à efetivação/concretização dos 
direitos fundamentais das mulheres e examinar os argumentos do ministro Barroso na votação 
do HC 124.306/2016. Método: Utilizamos o método de pesquisa bibliográfica para 
compreender os aspectos teóricos da perspectiva constitucional contemporânea sobre a 
proteção dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. E o estudo de caso para analisar os 
argumentos e efeitos do julgamento do HC nº 124.306/2016 pelo STF. Resultados: Mediante 
comparação da concretização dos direitos fundamentais das mulheres no legislativo e no 
judiciário, constatou-se que a matéria é de competência constitucional do STF. A 
criminalização do aborto não diminui a quantidade de práticas, e sim que a clandestinidade dos 
procedimentos acarretam em problemas de saúde pública e violam os direitos fundamentais 
das mulheres. Conclusão: O Supremo Tribunal Federal, neste caso em defesa dos direitos 
fundamentais das mulheres, discutiu e analisou a concretização dos direitos e o Ministro Luís 
Roberto Barroso reconheceu a destipificação do crime de aborto até o primeiro trimestre. 
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O TRABALHO COM GRUPOS E SEUS EFEITOS TERAPÊUTICOS NAS MANIFESTAÇÕES 
PSICOSSOMÁTICAS 

MARCELO SANTOS GUIMARÃES, KATYA ALEXANDRINA MATOS B MOTTA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: o grupo terapêutico envolve expressão, reflexão e aprendizado, se apresenta 
como uma intervenção benéfica para pessoas com dificuldades para lidar com conflitos da 
vida. Desta forma é relevante entender através da pesquisa qual o efeito do grupo terapêutico, 
através de fatores terapêuticos, que podem ser indicadores de compreensão e assimilação de 
novas perspectivas e facilitam a avalição do grupo, visto que, os resultados podem colaborar 
para melhoria na vida dos participantes. Objetivo: Observar, constatar e avaliar a presença de 
fatores terapêuticos e que compreensão proporcionam a respeito do desenvolvimento do 
grupo. Método: Foi observado um grupo de jovens e adultos com 5 integrantes, com encontros 
semanais de 2 horas, primeiro foi estruturado o grupo, dia, carga horária e local, depois houve 
o divulgamento e período de inscrições. A base metodológica deste plano de trabalho é 
qualitativa, onde pesquisador e pesquisado são agentes simultâneos. Para avaliação dos 
resultados foi utilizado diário de campo que foi construido durante e após cada sessão, 
identificando na fala e comportamento de participantes os fatores terapeuticos estudados e 
sistematizados em tabela e depois analisado. Resultados: Foram encontrados cinco fatores 
terapêuticos, universalismo, sendo o que mais apareceu, e se refere ao sentimento de que 
pessoas diferentes podem ter problemas semelhantes, o segundo foi oferecimento de 
informações, que são instruções dadas pelo coordenador ou integrantes, o terceiro foi 
altruísmo, o sentimento de ajudar os outros e se sentir bem, o quarto fator foi aprendizagem 
interpessoal, onde através do grupo os integrantes aprendem coisas importantes para 
convivência fora do grupo e por ultimo fatores existenciais, quando se reconhece que coisas 
ruins acontecem com qualquer um. Os integrantes do grupo gostaram da experiência de 
participar e sentiram que aprenderam e estavam mais confiantes. Conclusão: Foi possível 
observar os fatores terapêuticos, sendo eles universalismo, oferecimento de informações, 
altruísmo, aprendizagem interpessoal e fatores existenciais. A observação e analise permitiram 
uma visão mais completa do grupo, além de ser proveitoso para os integrantes que 
consideraram a experiência significativa. 
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O USO DA LEI Nº 12.737/12 - CONHECIDA COMO LEI CAROLINA DIECKMANN - PARA 
GARANTIR O EFETIVO DIREITO À PRIVACIDADE, CONFORME DEFINIDO NO ARTIGO 5º, 

INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988 
JEICY PAULA PEREIRA DE ALCANTARA SOUZA, CARLOS HENRIQUE REIS ROCHAEL  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: cada vez mais os transtornos causados pela grande exposição no uso de 
dispositivos conectados à rede mundial de computadores atingem bens jurídicos tutelados pela 
Constituição de 1988, no entanto não se obtém resposta eficaz do ordenamento jurídico 
vigente, em que tais questões caem nas elucubrações teóricas e não satisfazem, de fato, as 
pessoas lesadas. Objetivo: analisar se as normas infraconstitucionais vigentes de proteção de 
dados são suficientes para dar suporte e segurança jurídica para os usuários de dispositivos 
conectados à Internet das Coisas, uma vez que no cenário atual a tecnologia desses aparelhos 
vem sendo considerada vulnerável. Método: levantamento bibliográfico desenvolvido com 
base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos a 
respeito da internet das coisas e seus reflexos jurídicos. Para a obtenção de resultados 
práticos, foi realizado um estudo de caso acerca dos esforços das indústrias automotivas e 
governos estatais para promover a proteção dos sistemas de dados de veículos automotores, o 
qual será analisado através de um relatório divulgado nos EUA pelo senador democrata Ed 
Markey, que reúne dados de 16 grandes empresas automotivas do país norte-
americano. Resultados: obtiveram-se conceituações acerca do direito à privacidade, o qual se 
perfaz em direito fundamental previsto na Carta Magna e Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1988, além de ser protegido pela legislação infraconstitucional, tendo em vista ser 
tratado como direitos da personalidade. A constatação da deficiência de medidas e tecnologia 
efetivamente seguras para proteção à privacidade dos veículos conectados à Internet das 
Coisas foi apenas um exemplo dentre muitos outros dispositivos, os quais fornecem 
consideráveis benefícios à sociedade ao mesmo tempo em que afetam a segurança e 
privacidade dos usuários. Conclusão: a partir do aprofundamento da pesquisa constatou-se 
que as empresas fabricantes e montadoras de dispositivos que integram o ecossistema de IoT, 
a não especificar com clareza aos seus usuários que são incapazes de impedir ataques de 
¿hackers¿ e, até mesmo, gravar o que acontece em redor dos usuários sem a iniciativa deles 
viola todos os princípios referentes à proteção de dados pessoais, além, é claro, de ferir 
gravemente o direito à privacidade garantido na Constituição Federal. 
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O USO DA TECNOLOGIA INTEGRADA AO ESTUDO HISTOLÓGICO DO SISTEMA 
ENDÓCRINO 

GIOVANNA CUSTÓDIO DE LIMA ROCHA, ROBERPAULO ANACLETO NEVES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Com o desenvolvimento das tecnologias a educação pode se expandir, 
aumentando seu alcance em diversas áreas do conhecimento. Em busca da facilidade do 
ensino e do aprendizado em Histologia, relacionada às novas tecnologias, foi idealizada uma 
ferramenta útil e de fácil acesso aos estudiosos que estão envolvidos em tal área. Dessa 
forma, a formulação de um Atlas de Histologia virtual facilitaria o estudo da disciplina, 
permitindo avaliar a importância dos sistemas, incluindo o Sistema 
Endócrino. Objetivo: Elaborar um atlas digital de Histologia que permitirá o estudo da disciplina 
por estudantes da área da saúde da Pontifícia Universidade Católica de Goiás nas aulas 
ministradas na Universidade ou em cursos à distância. Método: O projeto fez uso de lâminas 
do Sistema Endócrino que foram observadas com o uso de um microscópio óptico. Após a 
identificação das estruturas, as imagens foram feitas com o auxílio de uma câmera, passando 
por seleção posteriormente. As imagens de qualidade superior foram catalogadas e descritas 
no Atlas digital, que será utilizado por estudantes e profissionais da área da saúde envolvidos 
no estudo de Histologia. Resultados: Através da obtenção das lâminas e do microscópio 
fornecidos pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, pudemos alcançar os resultados 
desejados. A realização do projeto de formulação de um Atlas de Histologia virtual foi 
satisfatória, apresentando boas imagens, com explicações claras que favorecem um estudo 
mais detalhado e acessível da disciplina. Buscando um ensino mais detalhado da disciplina de 
Histologia do Sistema Endócrino, as lâminas utilizadas foram de boa qualidade, em diferentes 
aumentos, detalhando as estruturas. Através dos resultados obtidos, temos a intenção de 
fornecer o Atlas para estudo de Histologia a acadêmicos e profissionais que necessitem da 
facilidade de um material virtual. Conclusão: Concluímos que a partir da elaboração do Atlas 
de Histologia o ensino e a aprendizagem da disciplina serão amplamente facilitados, 
principalmente a futuros e atuais profissionais da área da saúde atual, em que as informações 
são alcançadas em apenas um acesso virtual. 
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O USO DO GRUPO TERAPÊUTICO NO MODELO DE LABORATÓRIO VIVENCIAL COMO 
MEIO DE TRANSFORMAÇÃO NA REALIDADE DE TRABALHADORES DA ÁREA DA 

SAÚDE E EDUCAÇÃO COM MANIFESTAÇÕES PSICOSSOMÁTICAS 
INAJARA LANA OLIVEIRA FIRMINO, KATYA ALEXANDRINA MATOS B MOTTA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: o grupo terapêutico envolve expressão, reflexão e aprendizado, se apresenta 
como uma intervenção benéfica para pessoas com dificuldades para lidar com conflitos da 
vida. Desta forma é relevante entender através da pesquisa qual o efeito do grupo terapêutico, 
através de fatores terapêuticos, que podem ser indicadores de compreensão e assimilação de 
novas perspectivas e facilitam a avalição do grupo, visto que, os resultados podem colaborar 
para melhoria na vida dos participantes. Objetivo: Observar, constatar e avaliar a presença de 
fatores terapêuticos e que compreensão proporcionam a respeito do desenvolvimento do 
grupo. Método: Foi observado um grupo de jovens e adultos com 5 integrantes, com encontros 
semanais de 2 horas, primeiro foi estruturado o grupo, dia, carga horária e local, depois houve 
o divulgamento e período de inscrições. A base metodológica deste plano de trabalho é 
qualitativa, onde pesquisador e pesquisado são agentes simultâneos. Para avaliação dos 
resultados foi utilizado diário de campo que foi construido durante e após cada sessão, 
identificando na fala e comportamento de participantes os fatores terapeuticos estudados e 
sistematizados em tabela e depois analisado Resultados: Foram encontrados cinco fatores 
terapêuticos, universalismo, sendo o que mais apareceu, e se refere ao sentimento de que 
pessoas diferentes podem ter problemas semelhantes, o segundo foi oferecimento de 
informações, que são instruções dadas pelo coordenador ou integrantes, o terceiro foi 
altruísmo, o sentimento de ajudar os outros e se sentir bem, o quarto fator foi aprendizagem 
interpessoal, onde através do grupo os integrantes aprendem coisas importantes para 
convivência fora do grupo e por ultimo fatores existenciais, quando se reconhece que coisas 
ruins acontecem com qualquer um. Os integrantes do grupo gostaram da experiência de 
participar e sentiram que aprenderam e estavam mais confiantes. Conclusão: Foi possível 
observar os fatores terapêuticos, sendo eles universalismo, oferecimento de informações, 
altruísmo, aprendizagem interpessoal e fatores existenciais. A observação e analise permitiram 
uma visão mais completa do grupo, além de ser proveitoso para os integrantes que 
consideraram a experiência significativa. 
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O USO DO TWITTER NAS ELEIÇÕES DE 2014 
ELIARA ARRUDA SALLA, LUIZ CARLOS DO CARMO FERNANDES  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Buscou-se entender como se dá a comunicação com seus eleitores e medir o 
capital social, aqui trabalhado como capital politico online, acumulados pelos atores políticos 
Para Fernandes (2012) o capital social é um bem coletivo, que não pode ser usado de forma 
privada, uma vez que, de acordo com Putnam (2006), esta baseada em regras, confiança e 
reciprocidade. Assim, o que é denominado de capital social e, na verdade, capital político, pois 
se trata de uma espécie de prestígio e reconhecimento Objetivo: Analisar o uso do Twitter 
pelos principais candidatos ao governo do Estado de Goiás em 2014 e o uso da internet, como 
ferramenta de comunicação política nas campanhas eleitorais. Método: Este trabalho tem 
como objetivo analisar o uso do Twitter pelos candidatos a governador de Goiás durante o 
pleito de 2014 para acumularem capital político online. Para alcançar esse objetivo foi realizada 
uma análise de conteúdo dos perfis de Twitter dos candidatos usando como base metodologias 
desenvolvidas por Fernandes e Almeida (2010), Cremonese (2011), Pereira (2011) e Cervi e 
Massuchin (2012). a) a evolução do número de seguidores e das postagens de cada perfil; b) o 
envio e recebimento de mensagens; c) a divulgação de mensagens próprias e replicação de 
mensagens Resultados: Marconi Perillo produziu 1491 mensagens, mas não apresentou 
resultados expressáveis se tratando de mensagens enviadas (0), replica (1), mensagem em 
toda rede (0) o candidato não apresentou nenhum resultado.Iris Rezende teve o menor número 
de tuites produzidos na campanha (872), porém foi o com maior quantidade de mensagens 
enviadas às perfis específicos (44). Também foi o com maior número de mensagens recebidas 
(757) e enviadas (2). Quando as replicas, todos os candidatos ficaram com zero.Vanderlan 
Cardoso foi o que mais produziu tuites (1931), mas em quesito de mensagens enviadas a perfil 
especifico (0), replica (0) e mensagem em toda rede (0) o candidato apresentou desempenho 
inexpressível, mas se destacou na boa interação, recebendo Conclusão: Os dados 
apresentam algum potencial para identificar o comportamento político e junto com os dados 
apurados em pesquisas anteriores sobre o uso do Twitter nas campanhas eleitorais no Estado 
de Goiás. Este estudo permite analisar os conteúdo presente para entender não só como 
interage o candidato, mas também que conteúdo produz em sua rede. 
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OCUPAÇÃO DA ÁREA DE SERRANÓPOLIS A PARTIR DO SÉCULO XIX E IMPLICAÇÕES 
QUANTO A PRESERVAÇÃO DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS 
EVAIR CORRÊA DE MOURA, JULIO CEZAR RUBIN DE RUBIN  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A modernização da agricultura no Sudoeste Goiano se deu com maior intensidade 
a partir dos anos de 1960 e 1970, especialmente após a vinda de grandes contingentes 
populacionais do Sudeste brasileiro, movidos por investimentos governamentais e a 
disponibilidade de terras. Consequentemente, os impactos ambientais na região começaram a 
se intensificar, afetando também o Patrimônio Cultural, como é o caso do sítio arqueológico 
GO-JA-02, que até os dias atuais vem sendo impactados por essas atividade Objetivo: O 
trabalho tem como objetivo analisar os efeitos causados por atividades agropastoris no sítio 
arqueológico GO-JA-02 buscando identificar elementos modificadores da paisagem e 
estabelecer hipóteses relacionadas à apropriação da paisagem e os impactos causados nos 
sítios arqueológicos Método: Consiste basicamente de pesquisa bibliográfica e utilização de 
fotografias aéreas e imagens de satélite. As imagens foram analisadas e comparadas o que 
permitiu a formulação de hipóteses sobre os possíveis impactos das atividades desenvolvidas 
na região de Serranópolis sobre o sítio G0-JA-02 Resultados: A partir das análises das 
imagens de satélite e fotografias aéreas foi possível constatar o processo de ocupação da área 
de entono do sítio GO-JA-02, podendo ser extrapolado para o munícipio de Serranópolis, o que 
proporcionou a formulação de hipóteses em relação aos impactos sobre o sítio. Nesse sentido, 
as atividades da agropecuária podem estar relacionadas com as escassas evidencias de 
cultura material a céu-aberto em superfície, em contraste com o abrigo rochoso que contém 
registros de diferentes ocupações Conclusão: A alternativa mais viável para ¿tentar¿ resgatar 
informações a céu-aberto na região do GO-JA-02 é o desenvolvimento de um sistema de 
prospecção em subsuperfície, inicialmente na área frontal ao sítio, até a margem esquerda do 
Rio Verde, que se destaca pela baixa declividade e solo de boa fertilidade natural originado da 
pedogenização do basalto, rocha ígneas vulcânica rica contendo minerais ricos em ferro, cálcio 
e magnésio. Posteriomente, investigação em áreas limítrofes 
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ORIENTALISMO NA FOLHA DE S. PAULO: UMA ANÁLISE DE CONTEÚDO DA 
COBERTURA JORNALÍSTICA DO ATENTADO DE 11 DE SETEMBRO 
GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES, MARIA CAROLINA GILIOLLI GOOS  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Fundamentado no conceito de Orientalismo apresentado por Said (1996), a 
presente pesquisa se comprometeu a refletir sobre os discursos dos jornais brasileiros acerca 
do Oriente Médio. A globalização permitiu que fenômenos sociais gerassem práticas 
discursivas por meio dos veículos de comunicação, nas quais se criam e difundem significados 
e significações. Este trabalho se preocupa em saber como o Oriente foi reproduzido pela Folha 
de S.Paulo na cobertura dos ataques de 11 de Setembro de 2001. Objetivo: O objetivo deste 
artigo é entender a representação do Oriente Médio dentro das coberturas feitas pelo jornal 
Folha de S.Paulo nos ataques de 11 de Setembro de 2011 ao World Trade 
Center. Método: Trata-se de uma análise de conteúdo dos produtos jornalísticos da Folha de 
S. Paulo, nos quais se destacam os conceitos de sensacionalismo, jornalismo de guerra e 
outros ligados ao ideal orientalista. Resultados: A análise apontou a presença de uma 
construção narrativa sensacionalista, que deu ênfase à uma possível guerra entre os EUA e o 
Oriente Médio, e a generalização do povo oriental, utilizando técnicas específicas na 
estruturação dos textos. Conclusão: A cobertura do jornal reforça a afirmação de Said (1990) 
de que o orientalismo possui seus princípios baseados na exterioridade, pois falta 
representatividade do povo oriental, para explicar as relações internacionais e os 
posicionamentos diante dos atentados. Baseando-se no conceito de Said (1990), pode-se 
concluir que a Folha de S. Paulo produziu uma cobertura decorrente de um discurso 
orientalista, na qual o oriental é visto como um indivíduo perigoso, suspeitoso e culpado. 
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OS CONCEITOS VIGOTSKIANOS SOBRE AS IDADES DA VIDA E AFETIVIDADE: 
APREENSÃO PELAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS STRICTO-SENSU DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA, NOS ANOS DE 2014 E 2015 
GABRIELLE GUIMARÃES MAZARÃO, ROSANA CARNEIRO TAVARES  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Lev S. Vigotski é Russo, nasceu na cidade de Orsha, em 05 de novembro de 
1896. Viveu na Rússia e morreu aos 37 anos, na cidade de Moscou, vítima de tuberculose. Foi 
um pesquisador e professor, que construiu sua teoria com base no desenvolvimento do 
indivíduo como resultado de um processo sócio histórico. Sua teoria foi intitulada como 
Psicologia Histórico Cultural, também conhecida como Psicologia Sociointeracionista 
(VIGOTISKI, 2007). Objetivo: Descrever e analisar as produções de pós-graduação Stricto-
Sensu em Psicologia que trabalharam com as Idades da Vida e Afetividade na perspectiva 
sócio histórica, de Vigotski, no estado de Santa Catarina durante os anos de 2014 e 
2015. Método: Este trabalho se trata de uma pesquisa qualitativa de base bibliográfica. 
Através do levantamento de autores em dados presentes nos trabalhos acadêmicos 
pertencentes aos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia no estado de 
Santa Catarina nos anos de 2014 e 2015, buscou-se aqueles que utilizam a perspectiva sócio 
histórica engendrada por Vigotski. Resultados: No ano de 2014 foram produzidos, no estado 
de Santa Catarina, 51 trabalhos de Pós-Graduação Stricto-Sensu em Psicologia. Desses, 34 
são dissertações e 17 são teses. Sendo identificada apenas uma de perspectiva sócio-
histórica: "O que pode a música do Arma-zen? Relações entre o rap, o bairro e a cidade¿. Em 
2015, identificou-se 37 trabalhos, dos quais 18 são dissertações e 19 são teses. Sendo três os 
de perspectiva sócio-histórica :1. ¿Mas, Nós Vamos Compor? Roda de Música como 
Experiência Coletiva em um CRAS da Região Metropolitana de Curitiba¿; 2. ¿Investigando os 
Sentidos da Atuação Profissional de Psicólogos na Educação Infantil¿; e 3. ¿Psicologia e Arte: 
os Diálogos de Vigotski com a Arte Russa de Seu Tempo¿. Conclusão: Os resultados 
encontrados nesta pesquisa demonstram que os estudos contemporâneos de perspectiva 
sócio-histórica ratificam que Vigostki fundamenta-se no desenvolvimento humano como 
resultado de um processo sócio-histórico, realçam a importância do papel da linguagem e da 
aprendizagem, tendo como centro das atenções a aquisição de conhecimentos pela interação 
do sujeito com o meio. 
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OS DIREITOS HUMANOS E A PROTEÇÃO SOCIAL DA MULHER NA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988 

LAÍSE LADISLAU MEIRELES, ELIANE ROMEIRO COSTA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Em 1988, com a promulgação da atual Constituição Federal brasileira, logo no 
preâmbulo da mesma, percebemos a ênfase em afirmar a instituição do Estado Democrático 
de Direito. Este Estado se torna responsável por ¿assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos 
(...)". Objetivo: Consiste o objetivo geral do presente plano de trabalho: I- Analisar a proteção 
dos direitos sociais da mulher na Constituição Federal, com foco na Teoria dos Direitos 
Humanos. Método: Para a realização do presente projeto e o seu desenvolvimento, utilizar-se-
á do método hipotético-dedutivo, método este que visa testar uma possível solução para o 
problema apresentado. No projeto iremos nos aprofundar na teoria dos direitos humanos 
(Flávia Piovesam); nos direitos sociais fundamentais (Ingo Sarlet); nos princípios da dignidade 
da pessoa humana (Luis Roberto Barroso) e da igualdade (Celso Antônio Bandeira de Mello). 
Durante a pesquisa foram utilizados também elementos bibliográficos e levantamento de dados 
pertinentes ao tema a fim de desenvolver o conhecimento e a fidelidade deste projeto, tal como 
a participação em grupos de discussões e análise com a coordenação da professora 
orientadora. Resultados: Segundo o jurista Luís Roberto Barroso: ¿a dignidade da pessoa 
humana é uma qualidade intrínseca, inseparável de todo e qualquer ser humano, é 
característica que o define como tal¿ (BARROSO, 2010, p.15). Dentro deste conceito é 
possível visualizar que a dignidade está intimamente ligada a condição de ser do indivíduo, 
sendo assim nossa CF/88 adotou como um de seus fundamentos, elencados no art. 1º, III, a 
dignidade da pessoa humana.Na CF/88, o constituinte ao se referir em demasiados 
dispositivos sobre a igualdade de gênero, deixou clara sua intenção em frisar a importância de 
tal princípio a fim de pacificar de uma vez por todas que homens e mulheres não se diferem 
nem em direitos, tampouco em deveres perante os termos da referida CF. Conclusão: A partir 
do estudo e análise dos termos ¿dignidade humana¿ e ¿direitos sociais¿, observa-se, que tais 
conceitos são abrangentes e passaram por profunda evolução histórica para se chegar a 
realidade que presenciamos no atual cenário constitucional brasileiro.Em se tratando da 
igualdade de gênero, cabe ressaltar o conceito do próprio termo que se refere a distinção entre 
homem e mulher, apesar de gênero ser uma dessemelhança não cabe a depreciação de um 
em relação ao outro. 
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OS DIREITOS HUMANOS E O COMBATE AO TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS E 
ÓRGÃOS 

MARINA SANTOS SOARES BARRETO, ALINE TEREZA BORGHI LEITE  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A partir de uma visão dos Direitos Humanos, relatos ocorridos e posições da ONU 
e seus órgãos, foi feita uma análise a cerca do trafico de pessoas e órgãos no Sistema 
Internacional, focando principalmente nos casos brasileiros de mulheres traficadas e em casos 
de trafico de órgãos chineses. Com isso almejou-se explorar o alcance do assunto nas 
agendas internacionais e projetos para sanar o problema. Objetivo: Expor o problema do 
tráfico de pessoas e de órgãos que aflige o sistema internacional como um todo, uma vez o 
mundo globalizado e os debates cada vez mais abrangentes. Método: Para atingir os objetivos 
dessa pesquisa foram utilizadas análises pessoais de notícias de grandes jornais, livros, 
artigos, periódicos e documentários de livre acesso voltados ao tema trafico de pessoas e 
Direitos Humanos, sendo esta pesquisa eminentemente bibliográfica. Como ampliador de 
fronteiras para conteúdo desta análise utiliza-se de documentários com relatos pessoais acerca 
da problemática exposta, tais como o documentário canadense ¿Entre A vida e a Morte¿ 
(2013). O método utilizado se deu pela análise e revisão bibliográfica aplicada aos casos 
relatados de tráfico de pessoas e órgãos pelos países de foco, Brasil e China, nos textos 
utilizados, para assim traçar conclusões científicas ao tema, sempre levando em conta a 
coerência Resultados: Após análise de casos verídicos relatados e dados expostos por órgãos 
responsáveis, tais como a ONU conclui-se tamanha força ainda no contexto atual do trafico de 
órgãos e pessoas no Sistema Internacional, e principalmente a forma como isso afeta o 
cidadão de diversos países, destacando a China pela frequente exposição de seus casos de 
tráfico interno de órgão. No que tange os Direitos Humanos, notamos inúmeras agressões e 
falhas à garantia desses direitos, sendo relevante apontar a existente luta de órgãos e 
instituições como a ONU e seus seguimentos, governo brasileiro e a união de alguns 
países. Conclusão: Ainda vemos necessária uma melhor abrangência das ações sociais dos 
estados para garantir maior proteção contra esse problema, enfatizando o debate do tema sem 
resoluções e acordoa para resolve-lo de forma direta. Sendo necessário um maior respeito e 
aplicabilidade a protocolos e projetos como o Protocolo de Palermo e Istambul. 
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OS DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS E O ACIDENTE DO CÉSIO 137 EM GOIÂNIA 
LUCAS SILVERIO PARREIRA, ELIANE ROMEIRO COSTA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O artigo 6º da Constituição Federal de 1988 usa do sentindo lato ao elencar 
direitos sociais por excelência, como o direito a saúde, ao trabalho, ao lazer entre outros. 
Partindo desse pressuposto os direitos sociais buscam a qualidade de vida dos indivíduos, no 
entanto, apesar de estarem interligados, faz-se necessário, ressaltar e distinguir as diferenças 
entre direitos sociais e direitos individuais. Portanto, os direitos sociais, como dimensão dos 
direitos fundamentais é nosso objeto. Objetivo: 1. Refletir sobre a relação Direito x Memória e 
a atuação do Estado no amparo face às vítimas; 2. Analisar a diferença entre a igualdade 
formal e a igualdade material; 3. Tratar a responsabilidade objetiva do Estado e as políticas 
sociais de (benefícios e serviços públicos) eficientes. Método: Foi usado o método hipotético 
dedutivo e o método histórico com o intuito de aproximar historicamente o período do acidente 
e atual, por meio da análise de escritos, análise de entrevistas, identificar as políticas públicas 
estaduais e federais, o papel do CNEN e identificar os direitos de primeira e segunda geração e 
sua eficácia perante os vitimados. Usamos como referencial teórico as obras ¿O Direito e A 
Vida Dos Direitos do autor¿ Vicente Ráo; ¿Direitos sociais fundamentais de Luís Barroso; 
¿Humanismo Constitucional¿ de Ayres Brito, entre outros autores Constitucionalistas e 
Previdenciaristas. Resultados: Trinta anos após o acidente com o césio-137, várias pessoas 
afetadas, direta ou indiretamente, apresentam problemas de saúde e reclamam da falta de 
oferta de medicamentos, em Goiânia. Elas relatam que, apesar da cobertura do plano do 
Instituto de Assistência aos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo) e recebendo 
pensões, o atendimento não é suficiente. Em face dos conceitos aqui trabalhados percebemos 
que a Lei Maior e demais leis ordinárias em prol dos radioacidentados tentam destacar a 
igualdade formal garantindo o mínimo para a sobrevivência. É o denominado ¿mínimo 
existencialismo¿, estudado pelo autor Vidal Serrano, que tem como significado condições 
mínimas para um existencialismo digno, humano e com saúde. Conclusão: Com o 
desenvolvimento dessa pesquisa pudemos refletir sobre a relação Direito e Memória e a 
atuação do Estado no amparo face às vítimas diretas do acidente radiológico de Goiânia. 
Constatamos também certa discrepância no que tange entre a igualdade formal e a igualdade 
material. Chegamos a conclusão, como já exposto, de que a União e o Estado de Goiás 
falharam em 1987 na prevenção e fiscalização no que se refere ao armazenamento e descarte 
do radioisótopo de Césio 137 e persistem na falha. 
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OS GÊNEROS TEXTUAIS E AS FIGURAS DE LINGUAGEM PRESENTES NA 
CONSTRUÇÃO DO DÊUTERO-ISAÍAS 

DANIEL ACÁCIO DE FREITAS, ROSEMARY FRANCISCA NEVES SILVA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Ao analisarmos o livro da Consolação, podemos observar que a linguagem é um 
objeto de estudo magnífico que "emerge na consciência como um produto direto do coração, 
da alma". (BACHELARD apud Machado,2015,p.89). Busco pois analisar o gênero textual, 
assim como também as figuras de linguagem predominantes na narrativa, na certeza que, esse 
estudo auxiliará estudos vindouros a respeito do mesmo tema. Objetivo: Compreender de 
forma clara qual ou quais os gêneros textuais presentes na narrativa bíblica Dêutero-Isaías, 
assim como também as figuras de linguagem de maior importância para o nosso estudo, 
presentes na obra, tornando assim possível, uma melhor interpretação do texto a partir da 
leitura crítica. Método: Leitura do Livro do Profeta Isaías 40-55 Rodas de Leitura e fichamento 
do material discutido Pesquisa de autores que estudam as figuras de linguagem e os gêneros 
textuais específicos para a nossa pesquisa. Resultados: Produção de artigo a respeito do 
conteúdo estudado. Maior capacidade de interpretação da narrativa através da análise crítica, 
tendo em vista, é claro os gêneros textuais e as figuras de linguagem presentes na 
obra. Conclusão: O livro da Consolação representa sobretudo uma perspectiva para o futuro 
dos exilados, já que enfatiza-se toda uma historiografia do profeta anônimo, tais como; onde 
nasceu, história de Israel no momento,declínio da Babilônia, Ascensão de Ciro, a pessoa do 
profeta, quem ele é, sua essência. Deixando também colocadas a própria missão do Servo, 
que é justamente ser povo para o povo. Ao levarmos em conta a análise crítica literária da 
narrativa foi possível observarmos a riqueza dos detalhes. 
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OS IMPACTOS DA DELAÇÃO PREMIADA E DA LEI N° 12.846/2013 NO COMBATE À 
CORRUPÇÃO NO BRASIL 

ISABELLA CRUVINEL REIS, YCARIM MELGAÇO BARBOSA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: As organizações que atuam dentro do corpo governamental estão cada vez mais 
requintadas, evoluindo sem precedentes. E é por esse motivo, em principal, que o sistema de 
combate à corrupção precisou evoluir e se aprimorar, criando instrumentos mais eficazes no 
combate à corrupção. Torna-se, pois, de sua importância, o estudo de tais institutos em razão 
da sua essencialidade na solução de crimes de maior complexidade. Objetivo: Analisar os 
institutos que agem contra o delito e em favor do Estado Democrático de Direito, como fontes 
essenciais no combate à corrupção no Brasil. Método: Será realizado levantamento 
bibliográfico, pesquisa em análise da legislação nacional, artigos publicados em revistas 
especializadas e textos publicados na internet. Tudo com o propósito de formular e apresentar 
a discussão em evidência. As opiniões de pesquisadores e autores sobre o tema oportunidade 
que servirá de embasamento teórico para a pesquisa. Resultados: Entre os principais 
resultados estão o fato de que os institutos apresentados nesse artigo se tornaram 
indispensáveis no combate à corrupção. Demonstrou-se assim, de forma sucinta e sistemática, 
que hoje um dos grandes problemas se encontra na investigação e na punição de autores de 
crimes mais complexos, sendo assim tais mecanismos abordados possuem ganhos 
perceptíveis, e se tornaram essenciais para que crimes que envolvam a criminalidade 
organizada sejam solucionados. Conclusão: Propôs-se, a partir do exposto, retratar os 
impactos dos institutos utilizados no combate à Corrupção. É inegável, que a Lei Anticorrupção, 
a utilização do Compliance, e dos Acordos de Leniência, assim como, as Delações Premiadas 
facilitaram na elucidação de diversos delitos garantindo a Justiça e a punição de atos ilícitos. 
Tornando-se, indispensáveis no combate à criminalidade. 
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OS PAPÉIS FEMININOS NA GRÉCIA ANTIGA: UMA ANÁLISE SOBRE A MEDEIA DE 
EURÍPIDES 

AMANDA MARCELO DOS REIS, IVAN VIEIRA NETO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A pesquisa se deu através da leitura de Eurípides, onde é perceptível a intenção 
de romper com o paradigma de mulher frágil, e em Lacan e Freud para entender que o motivo 
da vingança de Medeia se dá pela perda do objeto de desejo, ela é movida pelo desejo de ser 
amada e por um narciso ferido. observando o desenrolar da história de dor e sofrimento da 
personagem e como ela passa ser vista na sociedade, abandonada, amargura, desonrada por 
seu marido. Objetivo: O objetivo geral desta pesquisa é interpretar de forma histórica e 
psicanalítica a tragédia Medéia de Eurípides, associá-la com a Medéia de Sêneca e trazê-la 
para a atualidade de como as mulheres são vistas na sociedade contemporânea. Método: A 
pesquisa se pauta pela leitura da bibliografia e reflexão das mesmas. Aristóteles descreve o 
que é tragédia em Atenas, destacando a importância do ritual e do motivo no caso o gatilho 
para o ato. Para entender essa tragédia foi preciso buscar na poética de Aristóteles algo que 
deixaria claro o que era Medeia no concurso da tragédia. Busquei dentro da psicanálise, Freud 
e Lacan para entender os sentimentos que levaram Medeia a seguir com seus planos Simone 
Beauvoir para compreender a sociedade patriarcal. Resultados: A escrita de Eurípides sobre 
Medeia, revolucionou a forma como as mulheres podem ser vistas dentro da sociedade, deixou 
de ser vista como algo frágil e passivo. Quando Medeia arquiteta sua vingança contra o 
argonauta Jasão ela deixou de lado a mulher e esposa submissa e transformou-se em 
amargura e ódio, a fim de recuperar sua honra e seu narciso ferido. Ao escrever sobre Medeia, 
Eurípides representou uma voz feminina mesmo na antiguidade, dialogou com um feminino no 
imaginário da época, mesmo sendo homem, exaltou a voz daquela que foi "desgraçada" pelo 
marido. Foi através da escrita de Eurípides que foi possível aprofundar na dor que de fato as 
tragédias devem passar ao público. Conclusão: Eurípides busca em seu obra Medeia 
confrontar a audiência com uma voz dissonante que causou estranhamento ao ideal de mulher 
da sociedade ateniense, trouxe a tona a agitação da alma feminina na Grécia, pois Medeia é 
mulher, estrangeira e Barbara o que torna a obra ainda mais critico. E para compreender essa 
agitação da alma feminina busquei na psicanálise, Freud e Lacan, onde vai dizer que o que 
segurava Medeia a realidade era sua união com Jasão e quando ele a abandona, acontece 
uma ruptura... 

Palavras-chave: Medeia, Eurípides, Psicanálise 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 1138 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

OS PRINCIPAIS PROGRAMAS SÓCIO-EDUCACIONAIS DE COMBATE À EXPLORAÇÃO 
DO TRABALHO INFANTO-JUVENIL E QUAIS SEUS BENEFÍCIOS E RESULTADOS 

MAYKON GOMES DE ALMEIDA, CLAUDIA GLENIA SILVA DE FREITAS  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Com a revolução industrial o trabalho infantil alavancou de forma deplorável, 
aproveitando da ingenuidade das crianças, empregadores as contratavam para trabalharem 
horas ininterruptas. A exploração do trabalho infantil afeta a formação social, moral, psicológica 
da criança, levando-a a crescer enfrentando sérios problemas de saúde. Assim, é de extrema 
relevância entender como são feitos os trabalhos com essas crianças para que elas tenham 
condições de saírem do mundo do trabalho infantil. Objetivo: Verificar quais são os principais 
programas socioeducacionais de combate ao trabalho explorado infantojuvenil e quais seus 
benefícios para a criança e resultados quando da sua aplicabilidade. Método: Para a 
realização do estudo, optou-se pelo método de pesquisa exploratória e explicativa a fim de 
compreender os questionamentos, tendo maior familiaridade com o tema e assim explicar o 
porquê da ocorrência dos fatos. E, para a coleta de dados, está sendo utilizado pesquisas 
bibliográficas, documentais feitas em artigos, livros e também em outros meios que forneçam 
informação, sejam eles revistas, jornais, tanto "on line" como impressos, bem como a análise 
de instituições que oferecem esses programas de combate ao trabalho 
infantil. Resultados: Em 1996 foi constituído o PETI para o enfrentamento do trabalho infantil 
em carvoarias no Mato Grosso do Sul, logo sendo estendido para Pernambuco, Bahia, 
Amazonas e Goiás. O objetivo do PETI, especificamente falando da Cidade de Trindade, é 
identificar e trabalhar ações para tirar a criança daquela situação de trabalho, não aquelas 
crianças que possivelmente podem entrar para o mundo do trabalho infantil, mas aquelas que 
já estão nessa situação de trabalho. O CECOM, da cidade de Goiânia, trabalhou com o 
programa PETI do ano de 2002 a 2012, após essa data começou a trabalhar com o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Tanto antes, como agora são atendidas crianças 
em vulnerabilidade social e em situação de trabalho infantil. Conclusão: O PETI, da Cidade de 
Trindade, é um programa repressivo, atua com aquelas crianças que já estão em situação de 
trabalho infantil. Entretanto, este programa é carente de políticas públicas de prevenção. O 
CECOM continua com os mesmos atendimentos depois que houve o redesenho do PETI, 
passando a atender com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, mas de forma 
reduzida, atendendo tanto crianças em vulnerabilidade social quanto crianças em situação de 
trabalho infantil. 
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OS RISCOS DA BANALIZAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À PRIVACIDADE NA 
ESFERA VIRTUAL 

ZAYNE LORRANA OLIVEIRA SANTOS, CARLOS HENRIQUE REIS ROCHAEL  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O direito fundamental à privacidade tem sido ameaçado em decorrência do uso 
negligente de redes sociais por parte dos usuários. Estima-se que o Brasil é o segundo país no 
mundo com maior número de crimes cibernéticos, dado esse que aponta para a necessidade 
de atenção para as causas e soluções do problema no que tange à segurança na 
internet. Objetivo: Promover analise do uso das redes sociais em detrimento ao direito à 
privacidade, previsto na Constituição Federal de 1988. Método: O método adotado foi o 
hipotético-dedutivo auxiliado pelo método comparativo e histórico. O argumento geral 
contradito é o de que o direito fundamental à privacidade garante proteção contra as 
tecnologias especificas utilizadas para a obtenção de dados pessoais na 
internet. Resultados: O estudo comportamental dos usuários apontou para a raiz do problema: 
falta de informação. Diante disso, é notável que a pesquisa alcançou frutos satisfatórios, tendo 
em vista que, por si só, atingiu o objetivo de alertar como e quando o uso das redes sociais 
pode ser perigoso ou prejudicial aos próprios usuários. Fora também estabelecido formas e 
medidas adequadas para a utilização de tais redes e algumas infelizes consequências que uso 
negligente destas pode trazer. Conclusão: A necessidade de maior engajamento por parte dos 
usuários de redes sociais acerca dos riscos que a internet pode proporcionar é equivalente à 
necessidade de mudança de comportamento destes enquanto internautas. 
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OTAN E RÚSSIA: UMA NOVA GUERRA FRIA? 
LUCAS ARAÚJO CAVALCANTE, GIOVANNI HIDEKI CHINAGLIA OKADO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Os países europeus membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(Otan) e vizinhos próximos adotaram uma nova forma de se comportar no contexto 
internacional em relação à Rússia, após a anexação da região da Crimeia por parte do governo 
russo. Tal mudança na conduta dos países europeus, juntamente com o apoio dos EUA, tem 
efeitos sobre algumas ações que a Rússia adotou a partir de então. Tais fatos retomam o 
período da Guerra Fria e gera questionamento a respeito de uma nova Guerra 
Fria. Objetivo: O objetivo do trabalho é compreender as relações entre Rússia e a Otan, em 
especial, se as relações entre as partes poderiam ser caracterizadas como uma retomada da 
Guerra Fria. Método: Metodologicamente, adotou-se a análise de documentos oficiais e 
bibliografias relevantes à temática, como documentos de defesa da Rússia e a teoria do 
complexo de segurança regional de Buzan e Waever (2003), como também a questão de um 
"rebalanço" geopolítico de Brzezinski (2012). Além disso, realizou-se uma análise histórico-
comparativa para verificar semelhanças e diferenças entre a conjuntura atual e a do conflito 
bipolar. Resultados: Como resultado da pesquisa, busca-se compreender as relaçõƒes entre 
Otan e Rússia e assim, chegar a uma conclusaƒo a respeito do questionamento levantado, se 
existe ou não uma retomada da Guerra Fria. Conclusão: Conclui-se que não existe uma nova 
Guerra Fria, mas sim tensões pontuais, derivadas de problemas regionalizados no leste 
europeu, como as fronteiras ocidentais da Rússia. Além disso, as ações da Rússia são reativas 
a políticas adotadas por parte da Otan e dos EUA desde o fim da Guerra Fria que reforçam 
práticas de isolamento e exclusão da Rússia ao Ocidente. 
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OTIMIZAÇÃO DE PROTOCOLOS CITOGENÉTICOS EM BOVINOS BOS TAURUS INDICUS 
SABRINA SARA MOREIRA DUARTE, ALEX SILVA DA CRUZ, ANDRÉIA PIRES AMANCIO, 

JALLYS HENRIQUE DA COSTA, DAMIANA MIRIAN DA CRUZ E CUNHA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Devido ao aumento da competitividade do mercado econômico pecuarista, têm-se 
exigido maior eficiência na produção de carne bovina do País e produção leiteira. Essas 
melhorias são buscadas por meio de potenciais genéticos desses animais, selecionando 
animais com genótipos de interesse associados ao meio ambiente. Dentro dos parâmetros 
genéticos encontra-se a citogenética, que juntamente com técnicas de bandeamento 
proporcionam melhor visualização dos cromossomos bovinos. Objetivo: Padronizar protocolos 
de citogenética de bovinos, com ênfase em cultura de Linfócitos T e bandeamentos C, G, T, Q, 
NOR e de alta resolução. Método: O grupo teste foi constituído de animais do Campus II da 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás, e de fazenda de produtores locais dos entornos de 
Goiânia, em específico Inhumas e Bela Vista, mediante a coleta de 3ml de sangue por punção 
venosa. O projeto obteve aceitação pela Comissão de Ética no Uso de Animais ¿ CEUA, o que 
validou a execução do mesmo. A cultura de Linfócitos T foi realizada segundo o protocolo de 
Verma e Babu (1995) a curto prazo (48 a 72 horas). Para o bandeamento G,C e DAPI as 
lâminas foram preparadas por meio de gotejamento a 60ºC e armazenadas de 2 a 7 dias. As 
metáfases cromossômicas para todos os tipos de bandeamentos foram efetuadas através da 
microscopia de luz branca. Resultados: Para o processo de cultura celular, todos os testes 
foram efetuados em triplicata com diferentes estágios de interferência das células para 
obtenção dos cromossomos metafásicos de bovinos machos e fêmeas Bos taurus taurus e Bos 
taurus indicus. Foram realizadas 3 coletas no Campus II da Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás onde não obteve êxito, não apresentando nenhuma metáfase no material. As coletas 
realizadas nos municípios de Inhumas e Bela Vista de Goiás obteve êxito em relação a 
presença de metáfase e índice mitótico de 10% com um desvio de ± 5%. As técnicas de 
bandeamento foram elucidadas apresentando padrões de bandas desejados. Os 
bandeamentos T,Q,NOR e alta resolução não foram executados em decorrência ao tempo 
proposto. Conclusão: A padronização da técnica de cultura de Linfócitos T através do 
protocolo de Verma e Babu (1995) e bandeamentos cromossômicos adaptados pela esquipe 
do Núcleo de Pesquisas Replicon se mostrou eficiente para a obtenção dos cromossomos em 
fase de metáfase, e padrões de morfologia cromossômica, no entanto, houve a necessidade de 
aumentar a temperatura de 37ºC para 38ºC durante o processo de cultura celular. 

Palavras-chave: Bandeamento, Cromossomo, Cariótipo 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 1142 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

OTIMIZAÇÃO DO RETORNO AO REGIME DE UM CENÁRIO TRÁFEGO MODELADO POR 
REDES DE PETRI 

DIEGO DOS SANTOS SOARES, LEONARDO GUERRA DE R GUEDES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O controle de tráfego no ambiente urbano é um importante objeto de pesquisa nos 
dias atuais, o crescimento da frota, vias que nem sempre são desenvolvidas para comportar o 
crescimento dessa demanda, e mesmo a existência de um transporte urbano não mitiga esse 
problema, justamente pelo fato desse mesmo meio disputar espaço com aqueles a quem tenta 
propor-se-à a melhoria do tráfego. Objetivo: Desenvolver um algoritmo que simule uma fila em 
uma via obedecendo duas características importantes, a sua taxa de incidência na via e sua 
taxa de duração dentro da via. Método: Utilizando um contexto genérico de uma via: a mesma 
possui um comprimento de x metros, e está dividida em slots, esses slots possuem um 
tamanho de y metros. A via em questão possui uma velocidade de k quilômetros por hora. Os 
veículos por sua vez possuem uma taxa de incidência na via através da taxa de origem (»), que 
serve como parâmetro para a distribuição de Poisson, e o seu tempo de percurso dentro da 
mesma é determinada através da taxa de duração (Tm) utilizando distribuição exponencial. Os 
dados de tráfego foram coletados na Av. C-182 entre os dias 17 e 18 de Fevereiro de 2018 
entre as 16:00 e 17:00 horas. Resultados: Obtemos a porcentagem de bloqueio da via através 
da aplicação da formula de Erlang B sobre o cenário, e a probabilidade de bloqueio é de 2%, 
para obtermos a probabilidade de espera de um veículo na via aplicamos a formula de Erlang 
C e temos uma probabilidade de espera de 2% de um veículo aguardar para entrar na via, ou 
seja, temos, portanto o nosso Grau de Serviço (GoS) que é o objetivo. Conclusão: A 
probabilidade de bloqueio da via, é critério determinante para se obter uma estimativa de um 
determinado grau de serviço (GoS), portanto, a formula de Erlang B torna-se bastante ajustada 
neste contexto e nos fornece dados importantes sobre como no tempo os bloqueios podem ir 
ocorrendo, e mesmo que o simulador seja simples é capaz de abordar um cenário real embora 
restrito. 
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OTIMIZAÇÃO E VALIDAÇÃO DE PRIMERS DO ALELO 17 DO GENE CYP2C19 PELA 
TÉCNICA DE ARMS PCR 

BÁRBARA OLIVEIRA SIQUEIRA, IASMIM RIBEIRO DA COSTA RIZZO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: As principais doenças cardiovasculares são provocadas pela aterosclerose. Tendo 
como fatores para sua evolução a hipertensão, diabetes, sedentarismo, tabagismo, idade, 
genética e dislipidemia. O polimorfismo CYP2C19*17, aumenta a metabolização do 
Clopidogrel, tornando importante sua detecção, a fim de identificar aqueles indivíduos que são 
hiper-resposíveis a esse medicamento. Para melhor amplificação deste alelo é necessário 
determinar a temperatura ideal de anelamento e concentração de MgCl2. Objetivo: Otimizar e 
validar os primers do alelo 17 do gene CYP2C19 pela técnica de ARMS PCR, para posterior 
análise de pacientes com aterosclerose primária. Método: Foi realizada a extração de DNA e 
posterior análise do polimorfismo CYP2C19*17 por meio da técnica de PCR. Foram testadas 
diferentes temperaturas de anelamento. Outra variável foi a concentração de MgCl2 com o 
intuito de verificar a melhor atividade da enzima Taq DNA polimerase. Posteriormente a 
amostra foi submetida a eletroforese em gel de agarose e corada em Brometo de 
Etídio. Resultados: Após a análise das bandas observou-se que a temperatura de anelamento 
que possuiu melhor amplificação estava entre 53°C e 55°C, e a concentração de MgCl2 para 
melhor atividade enzimática foi o de 1,25 à 50 mM. Conclusão: Neste estudo, foi observado 
que houve diferenças relacionadas ao artigo referência, sendo encontrado a melhor 
temperatura de anelamento de 54°C, e a concentração de MgCl2 de 1,25 mM. Esses padrões 
obtidos permitem uma melhor amplificação do fragmento pesquisado. 
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PADRONIZAÇÃO DE CULTURA DE ADIPÓCITOS EM RATOS WISTAR 
THUANNY CORDEIRO DO CARMO, GRAZIELA TORRES BLANCH, MONATHA NAYARA 
GUIMARÃES TEÓFILO, CLAYSON MOURA GOMES, CRISLEY SHARON GOMES ASSIS  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Os adipócitos secretam substâncias denominadas adipocinas, relacionadas a 
processos que contribuem para resistência insulínica, aterosclerose, hipertensão arterial e 
doenças cardiovasculares. A obesidade é um dos fatores de correlação para o 
desenvolvimento dessas doenças. Com isso é importante que pesquisas diversifiquem os 
modelos para estudo. Experimentos com células em cultura são modelos biológicos simples, 
apresentam uma menor variação nos resultados obtidos. Objetivo: Frente ao que foi exposto, 
faz-se necessário trabalhar com novos meios de analise in vitro visto que hoje que hoje em dia 
é necessário reduzir o uso de animais, assim neste trabalho nosso objetivo é padronizar a 
cultura de adipócitos em ratos wistar Método: Ratos Wistar com peso inicial aproximado de 
400g os quais haviam sido mantidos com dieta padrão, os animais foram anestesiados com 
tiopental e em condições assépticas, foi retirada a gordura retroperitoneal do lado direito. Um 
pedaço de tecido retirado foi colocado em uma garrafa estéril própria para cultura contendo 10 
a 15 ml de meio RPMI (Roswell Park Memorial Institute Médium) previamente centrifugado e 
levada para estufa de CO2 por um período de dois a cinco dias. Após esse tempo, o meio foi 
retirado da garrafa, centrifugado a 1000 rpm durante 10 minutos, foi descartado todo 
sobrenadante e a massa celular restante foi ressuspendida com 500 µl de PBS; em uma placa 
de ELISA foi feito uma diluição de 1:1 e levada ao microscópio. Resultados: O primeiro 
experimento foi para verificar se as células se desprendiam do tecido por meio de 
centrifugação, infelizmente não obtivemos êxito e não continuamos com a cultura. Em nossa 
segunda e terceira tentativas os experimentos foram feitos dentro das condições assépticas 
exigidas, as células foram colocadas na garrafa com meio RPMI e levadas para estufa, após 
esse período cresceram fungos contaminantes e esta foi descartada. Na quarta e quinta 
tentativas nós retiramos o tecido e lavamos com soro fisiológico, então prosseguimos como os 
demais, após alguns dias o meio foi retirado da garrafa, autoclavado e levado para contagem 
de células, porém quantidade de células foi insuficiente. Foi realizada uma sexta tentativa 
porém sem exito. Conclusão: Infelizmente ainda não conseguimos padronizar a cultura, 
precisando assim de mais experimentos, principalmente estudar o comportamento dos 
adipócitos em cultura. As células por alguma razão não estão crescendo bem no meio RPMI, 
então optamos por fazer uma dosagem de citocinas diretamente do sangue dos animais para 
verificação das citocinas pró e anti-inflamatórias. Novos experimentos serão realizados para 
uma padronização da cultura com mais células viáveis 
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PADRONIZAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE CITOGENÉTICA CONVENCIONAL PARA 
BANDEAMENTOS G E DE ALTA RESOLUÇÃO EM CAPRINOS 

JALLYS HENRIQUE DA COSTA, ALEX SILVA DA CRUZ, HERIDA SAMAYA GONÇALVES DE 
SOUSA, SABRINA SARA MOREIRA DUARTE, JULIA WOCH RODRIGUÊS  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A criação de caprinos vem crescendo ano após ano, com taxa de crescimento 
anual de 1%, o Brasil aparece em 22° lugar com rebanho mundial de caprinos com cerca de 
8.851.879 animais, de acordo com FAO (2015). Destes animais, a maioria estão concentrados 
na região Nordeste, com cerca de 91,7%, (IBGE). No Brasil a criação de caprinos tem se 
destacado no Estado do Pernambuco, onde se concentra o segundo maior rebanho, perdendo 
apenas para o Estado da Bahia. Objetivo: Otimizar a técnica de citogenética para caprinos, 
utilizando os bandeamentos G e de Alta resolução. Otimizar as técnicas de citogenéticas. 
Validação dos dados obtidos. Método: Foram escolhidos animais com boa saúde, os que não 
utilizam medicamentos indiscriminados tendo um histórico de boa reprodução. Não foram 
escolhidos animais com qualquer patologia, ou que fazem tratamento com medicamentos 
indiscriminados, e animais com histórico de baixa reprodução. Para a realização do teste foram 
coletados 4 ml de sangue periférico por punção venosa heparinizados, e armazenados até a 
chegada do material ao laboratório Núcleo de Pesquisas Replicon. Resultados: Para a cultura 
A (1° teste) e B (1° teste) foram encontrados somente núcleos picnóticos não apresentando 
nenhuma metáfase. Para as culturas A (2° teste) e B (2° teste) encontrou-se menor quantidade 
de núcleos em comparação ao primeiro teste, no entanto, os mesmos encontravam-se 
estimulados. Para ambos os testes, não foram encontradas metáfases para a elucidação das 
técnicas de bandeamento propostas pelo estudo. Não se sabe ao certo o motivo da falta de 
crescimento celular. Existem variáveis a serem levadas em consideração como o nível de 
estresse do animal, a quantidade medicamentos usadas e/ou a dosagem excessiva desses 
medicamentos o mais frequente em processo de cultura celular de linfócitos (Florão et al. 
2007). Conclusão: Durante a realização deste trabalho não se obteve células em metáfase 
suficiente para a análise citogenética destes animais. O uso indiscriminado de medicamentos 
afeta a divisão celular. ¿ Portanto, nota-se que em termos econômicos, a citogenética ainda é 
pouco usada na veterinária devido à falta de profissionais especializados na área. 
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ANÁLISE DA FORMA E DA DINÂMICA DOS PARQUES AMBIENTAIS DE GOIÂNIA-GO 
WILLIAN TAVARES CERINO, DIEGO TARLEY FERREIRA NASCIMENTO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: É nesse contexto que se encontra a importância dos parques ambientais urbanos, 
que são aéreas verdes dentro das cidades que aproxima a população da natureza com 
benefícios que se estendem também ao aspecto social, como lazer, prática de esportes e 
cultura. Esses locais nas cidades são muito mais significativos, pois eles protegem a vegetação 
remanescente, protegem as águas, melhoram a impermeabilização do solo, minimizando assim 
as enchentes, e ainda reduzem as aéreas de risco, Objetivo: Analisar o as definições e 
evolução a respeito de aéreas verdes, os formatos e a dinâmica dos parques ambientais no 
município de Goiânia, que e considerada a cidade mais arborizada do Brasil e sua importância 
na qualidade de vida. Método: Após revisão de literatura acerca dos temas relacionados e 
pesquisa, sobre áreas verdes, parques ambientais, a condição da cobertura vegetal de 
Goiânia, etc. se procedeu ao levantamento de dados secundários junto e Prefeitura de Goiânia, 
a respeito da quantidade, denominação e localização dos parques ambientais de Goiânia. Em 
segundo momento, por meio da análise de imagens de satélite disponíveis pelo software 
Google Earth, foi analisado a forma dos parques. Conforme sugerido por Santos (1988), a 
forma e uma categoria de análise do espaço geográfica capaz de caracterizar o aspecto visível 
ou exterior do objeto ou fenômeno investigado, sendo indicados a disposição, a extensão, a 
área e o formato. Resultados: As questões sobre áreas verdes vem ganhando ênfase, 
sobretudo nas últimas décadas, haja vista que a discussão dos problemas ambientais vem se 
tornando um tema obrigatório no cotidiano. No Brasil, a presença de praças e largos vem de 
longa data, remontando aos primeiros séculos da colonização. Sobre esses espaços recaíam 
as atenções principais dos administradores, pois constituíam pontos de atenção e focalização 
urbanística, localizando-se ao redor da arquitetura de maior apuro, já que pontos de 
concentração da população. Devido a considerável quantidade de parques e bosques, nesse 
trabalho tornou-se inviável analisar a forma e a dinâmica de cada um deles, sendo sugerido 
que essa atividade seja feita em trabalho posterior. Conclusão: Apesar de não ser possível 
observar um número que chegue a um consenso, e inegável a importância das áreas verdes 
para nas cidades, apesar de ser uma das cidades mais arborizadas do Brasil segundo dados 
do IBGE, Goiânia sofre com as péssimas condições dos parques e bosques, principalmente na 
infraestrutura e segurança, além de sofrer forte influência da especulação imobiliária. 
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PAPEL DOS RECEPTORES TOLL-LIKE 2 E TOLL-LIKE 4 NAS SUBPOPULAÇÕES DE 
MONÓCITOS EM PACIENTES COM LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA 

PAULA MARQUEZ BRUNES, VALERIA BERNADETE LEITE QUIXABEIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A Leishmaniose Tegumentar America é uma doença infecto-parasitária, causada 
por protozoários Leishmania, que acomete pele e/ou mucosas. Monócitos via receptores Toll-
like 2 e 4, produzem mediadores pró- inflamatórios e anti-inflamatórios, cujo desequilíbrio pode 
levar a cronificação da doença no paciente. Objetivo: Revisão bibliográfica do tema abordado 
e a quantificação por citometria de fluxo nos monócitos dos TLR2 e TLR4. Método: Foram 
realizadas buscas de artigos de revisão e experimental entre os anos 2000 a 2017, sobre o 
tema proposto nas bases de dados indexadas (Pubmed, Scielo). Foram realizadas a marcação 
fenotípica e quantificação nos monócitos de TLR2 e TLR4 por citometria de fluxo em amostras 
de sangue total de pacientes com LTA e doadores saudáveis. Resultados: Foram realizadas 
as marcações das amostras com os anticorpos monoclonais anti-TLR2 FITC, anti-TLR4 FITC, 
HLA-DR PE, anti-CD16 PerCP e anti-CD14 APC e verificou-se que os monócitos expressam 
tanto TLR2 quanto TLR4 em maior quantidade quando comparados com doadores/indivíduos 
saudáveis. Conclusão: Conclui-se que a alteração no percentual de expressão de TLR2 e 
TLR4 nos monócitos, pode ser benéfica ou não, dependendo da forma clínica ou espécie de 
parasito, bem como do perfil imunológico do hospedeiro. Estes achados podem como 
marcadores de prognóstico clínico na LTA. 

Palavras-chave: Monócitos, Leishmaniose, LTA, TLR2 e TLR4. 
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PARAMETRIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE ROTINAS EM VB (VISUAL BASIC) PARA 
TRANSFORMAR UM CRONOGRAMA EM CCPM UTILIZANDO À LÓGICA FUZZY NO 

MÉTODO "TRAPEZOIDAL" 
JOSÉ RENATHO DA SILVA SANTANA, VITOR HUGO MARTINS E RESENDE  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Apesar da gama de ferramentas que são ofertadas para a gestão de projetos, é 
possível perceber certa ineficácia quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos e quanto a 
qualidade de um determinado projeto. Diante desse contexto, este trabalho propõe uma 
ferramenta de gestão de cronogramas que possuem corrente crítica, que se utiliza do método 
trapezoidal preconizado pela Lógica Fuzzy para o cálculo de pulmão de projeto. Objetivo: A 
parametrização da ferramenta é feita sob a plataforma do Ms Project através da linguagem de 
programação Visual Basic (VB). Este estudo, ainda, se estendeu a criação de um manual de 
implementação para as rotinas parametrizadas no programa. Método: A metodologia consistiu 
na validação prévia dos métodos, definição das informações que deveriam ser fornecidas no 
programa utilizado, e nas macros que seriam criadas. O cronograma utilizado é proveniente de 
um estudo de caso já realizado em outro trabalho, o que facilitou a aplicação do método 
escolhido. Resultados: Assim, os resultados encontrados mostraram que é possível a 
implantação do método trapezoidal no Ms Project através das rotinas criadas. Por meio da 
análise comparativa realizada, algumas vantagens e desvantagens foram levantadas para o 
método utilizado levando em consideração o grau de importância e necessidade dentro de um 
contexto de tomada de decisão feita por um gestor de projetos. Conclusão: O manual de 
implementação foi criado com o objetivo de dar acesso a outros gestores para conhecimento e 
implementação da ferramenta criada. Assim o método se mostra válido e podem servir de 
auxílio para gestores que pretendem caminhar em conformidade com os prazos estabelecidos 
e a qualidade desejada em seus projetos. 
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PARÂMETROS FÍSICOS - QUÍMICOS DE CARACTERIZAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO POR 
NECROCHORUME EM UM CEMITÉRIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA - GO 

MARIA CLARA VELOSO SOARES, FERNANDO ERNESTO UCKER  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: No processo de decomposição dos corpos, ocorre a liberação do necrochorume, 
líquido viscoso com coloração castanho acinzentada, fétido e com alto teor de água, sais 
minerais e substâncias orgânicas degradáveis bem como diversos metais que ao infiltrar no 
solo pode atingir a água subterrânea alterando suas características afetando a saúde pública e 
o meio ambiente. Objetivo: Sendo assim, o objetivo do presente trabalho ã avaliar as 
propriedades físicas e químicas da água subterrânea de acordo com a Portaria no 2.914 
(Brasil, 2011) em um cemitério. Método: Foram construídos cinco poços de monitoramentos 
com 50 mm de diâmetro seguindo as normas prescritas pela ABNT NBR 15.495 (ABNT,2009). 
As coletas foram realizadas com auxílio do tubo bailer, nos meses de fevereiro a maio de 2018. 
Analisou-se os seguintes parâmetros: alcalinidade total, dureza total, temperatura da água, pH, 
condutividade elétrica, nitrito, nitrato, e nitrogênio amoniacal. Resultados: A alcalinidade da 
água subterrânea apresentou sob a forma de íons bicarbonatos, por isso a faixa de pH obtido 
ficou entre 4,4 e 8, 3. A condutividade elétrica apresentou variações no período chuvoso sendo 
um indicativo da contaminação. A dureza da água, bem como a série nitrogenada 
apresentaram valores dentro do permitido. A temperatura variou de 26,8ºC a 
30,8ºC. Conclusão: Conclui-se com o presente trabalho que os valores obtidos nos cinco 
poços de monitoramento encontraram-se abaixo do permitido pela Portaria no 2.914 (Brasil, 
2011) para fins de potabilidade. Todavia, devido à influência do necrochorume na 
contaminação da água subterrânea faz-se necessário realizar estudos para comprovar. 
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PARÂMETROS LEGAIS E LEGITIMANTES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ATUAÇÃO 
EM PSICOLOGIA ESCOLAR 

FELIPE KAZUO DA MATA NAKAMURA, ALBA CRISTHIANE SANTANA DA MATA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A escola é uma importante instituição social em que perpassa a mediação entre o 
indivíduo e a sociedade. É também nas escolas que emergem problemáticas que abrangem a 
realidade cotidiana, transformando em um espaço profícuo para atuação e inserção do 
psicólogo. O que entra em voga em tal debate é que a legitimidade de tal inserção carece de 
amparos legais que os façam de maneira concreta por meio de políticas públicas, tornando 
assim um importante foco de investigação. Objetivo: O objetivo da atual pesquisa é investigar 
as características das políticas públicas no campo educacional em que há interseção entre 
Psicologia e Educação, buscando identificar os significados acerca da Psicologia Escolar 
presentes nas políticas públicas e nos projetos de lei. Método: Este estudo teve como base 
teórico metodológica a perspectiva crítica em Psicologia Escolar e as interpretações sobre 
sentidos e significados na teoria histórico-cultural. Trata-se de uma pesquisa qualitativa feita 
por meio de análise documental. As investigações ocorreram no site da Assembleia Legislativa 
do estado de Goiás e nos sites de Municípios goianos que disponibilizam legislações e projetos 
de lei, privilegiando os cinco maiores municípios do estado, no aspecto populacional. Como 
procedimentos foram feitos: estudos bibliográficos; elaboração de protocolo para coleta dos 
dados; coleta dos dados para construção do corpus da pesquisa; sistematização dos dados e 
análise documental do material, seguindo o conceito de significação. Resultados: Resultaram 
das investigações realizadas nos sites das Câmaras Municipais e da Assembleia Legislativa do 
Estado de Goiás, o achado de 32 políticas públicas. Os dados da pesquisa foi sistematizado 
seguindo a lógica da construção de categorias, sendo agrupadas em duas categorias: a) 
Município, suas Leis e Projetos de Lei e b) Estado, suas Leis e Projetos de Lei. A análise 
quantitativa das informações obtidas revelou que as políticas públicas busca incluir o psicólogo 
para sanar problemáticas provenientes da violência e de transtornos de aprendizagem, 
contraponto a atuação crítica em psicologia escolar que enfatiza uma prática profissional em 
nível institucional. Conclusão: Dessa forma, o quantitativo de políticas encontradas indicam 
possibilidades para inserção do psicólogo escolar, pois a temática está em evidência, ou seja, 
existe uma demanda para a psicologia nos contextos educativos. Porém, a forma como é 
esperada a atuação dos profissionais da psicologia na escola é um grande desafio a ser 
superado, contrapondo as possibilidades, pois permanecem sentidos e significados de uma 
visão de atendimento clínico da psicologia diante do processo ensino-aprendizagem. 
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PATENTES: O FOMENTO DA BIOPIRATARIA NO BRASIL 
DAYANNE KÁSSIA MENDES, NIVALDO DOS SANTOS  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A Biopirataria surge no Brasil, desde seu descobrimento por parte de outras 
culturas, com a colonização portuguesa. Desde 1500, tivemos diversos casos. Como o açaí, a 
andiroba, entre muitos outros (que foram patenteados por outros países, ou tiveram seus 
princípios ativos patenteados por outros países, sendo que, o país de origem é o Brasil). Parte 
dessa problemática se dá devido as patentes. Objetivo: Analisar a relação existente entre a 
concessão de patentes e o processo/ocorrência da Biopirataria no Brasil. Método: O método 
utilizado na pesquisa foi hipotético-dedutivo. A pesquisa foi realizada através da leitura e 
reflexão de artigos científicos relacionados ao tema, e comparação com a Lei de Patentes (Lei 
nº 9279/96). Além, também, da análise crítica sobre a Conferência da Diversidade Biológica - 
CDB. Um dos principais textos de apoio, foi a tese de doutorado, do Dr. Fábio Iaderozza, com o 
tema "NEOLIBERALISMO, SISTEMA DE PATENTES E A LIBERIZAÇÃO DO BIOMERCADO 
EMERGENTE NO BRASIL NA DÉCADA DE 1990: A PRIVATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 
TRADICIONAL E DA BIODIVERSIDADE NACIONAL." Além de outros, indicados pelo 
orientador. Resultados: Através da análise socioambiental e jurídica do tema, percebe-se que 
a Biopirataria é uma prática milenar, e começou primeiramente a ser praticada, quando da 
exploração de colônias por seus colonizadores, e foi agravada com o surgimento, na 
globalização, dos direitos de propriedade, principalmente, sobre os seres vivos ou parte deles. 
A prática da Biopirataria tem sido alvo de discussão na comunidade internacional, no entanto, 
continua a ser praticada e intensificada cada vez mais, ainda que, a tendência das legislações 
seja, de, cada vez mais tentar inibir a prática da Biopirataria, isto não se mostrou suficiente na 
era da informatização e da informação. Conclusão: Com a análise da questão de patentes e 
biopirataria, não só no viés jurídico, mas também, no social, pôde-se concluir que, o elo entre a 
Biopirataria e as patentes é algo extremamente obscuro, e que não encontraria solução apenas 
no nosso ordenamento jurídico. O fato, é que as práticas de Biopirataria são homologadas por 
outros países, ao serem por eles patenteadas. O principal problema se funda em uma questão: 
quando é que nós, seres humanos, nos permitimos comercializar a vida?! 
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PERCEPÇÃO DA DORMÊNCIA E LONGEVIDADE EM SEMENTES DE COPAIFERA 
LANGSDORFFII DESF. (FABACEAE – CAESALPINIOIDEAE) ARMAZENADAS EM BANCO 

DE SEMENTES 
JEFFERSON BARBOSA DA SILVA, JALES TEIXEIRA CHAVES FILHO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A espécie arbórea neotropical Copaifera langsdorffii é uma das mais comuns nas 
florestas de galeria. Conhecida popularmente como copaíba, pode atingir até 35 metros de 
altura, distribuindo-se por todo território brasileiro. C. langsdorffii é apresentada na literatura 
cientifica de duas maneiras diferentes, e acordo com seu desempenho germinativo. Diversos 
trabalhos sugerem tratamentos de superação de dormência, enquanto outros afirmam que não 
é imprescindível de determinados tratamentos. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar o 
potencial de germinação da espécie Copaifera langsdorffii em sementes estocadas e avaliar a 
superação da dormência e o vigor das sementes de Copaifera langsdorffii associando 
tratamentos de escarificação mecânica e física. Método: O delineamento utilizado foi 
inteiramente casualizado em arranjo fatorial 6x3x5, (seis tratamentos, três armazenamentos e 
cinco repetições), sendo a unidade experimental representada por uma placa de Petri contendo 
sete sementes. Os tratamentos propostos foram: controle (T1); choque térmico (úmido), com 
água nas temperaturas de 60°C (T2) e 100°C (T3), imersas até alcançar temperatura ambiente; 
escarificação mecânica com lixa de parede (T4); escarificação química, com ácido sulfúrico em 
dois (2) tempos diferentes, os quais foram cinco (5) (T5) e dez (10) minutos (T6), 
respectivamente, seguida de lavagem em água corrente. Resultados: A germinação de C. 
langsdorffii iniciou-se a partir do 11º, havendo variação entre os armazenamentos. Foi 
observado que a germinação mais tardia foi em T1 (controle) recém coletadas e T6 
(escarificação química com H2SO4 concentrado a 10 minutos) armazenadas em freezer. Foi 
observado que em sementes armazenadas em freezer, choque térmico a 100 °C favoreceu a 
germinação das sementes; em sementes recém coletadas, o choque térmico a 100° C 
favoreceu a germinação das sementes; enquanto em sementes armazenadas em prateleira foi 
obtida baixa taxa de germinação destacando o escarificação química com ácido sulfúrico a 
98% por cinco (5) minutos. O armazenamento teve um efeito positivo na germinação quando 
associado aos tratamentos pré-germinativos. Conclusão: A espécie apresenta dormência 
física causada pela impermeabilidade do tegumento e existe ainda registros sobre dormência 
ocasional, causada pela presença de cumarina no tegumento, cuja concentração diminui à 
medida que as sementes amadurecem. Tratamentos como controle, choque térmico a 100°C e 
escarificação química H2SO4 concentrado a 5 minutos foram os mais eficientes na quebra da 
dormência. A espécie necessita de mais estudos em relação a dormência. 
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PERCEPÇÃO DE MULHERES QUE SOFREM OU SOFRERAM VIOLÊNCIA 
DÉBORAH NAYHARA DA CUNHA LOPES, GABRIELLA ASSUMPCAO ALVARENGA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A violência de gênero ocorre quando a explicação da agressão está relacionada 
ao gênero da vítima. Na população mundial, estima-se que 10 a 50% das mulheres já sofreram 
algum tipo de violência perpetrada por parceiro íntimo. A Cultura do patriarcado trouxe a 
naturalização da violência, onde tais atitudes passaram a ser consideradas como intrínsecas 
da natureza masculina, tornando a violência algo natural (CASIQUE et al., 2006; MARINHEIRO 
et al., 2006; PINSKY et al., 2005). Objetivo: Verificar a prevalência de violência contra a 
mulher sofrida por universitárias, além de identificar o tipo de violência mais sofrida entre as 
mulheres. Método: Estudo quantitativo, realizado na Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
entre novembro de 2016 e junho de 2017 com 386 acadêmicas dos cursos ligados a escola de 
ciências Sociais e Saúde da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. foi aplicado um 
questionário composto por questões sociodemográficas e posteriormente os itens referentes ao 
conhecimento de gênero e se a participante reconhecia já ter sofrido violência conta a mulher; 
o último item foi dividido em quadros que exemplificavam algumas situações que as mulheres 
já pudessem ter vivenciado, a fim de que a mulher pudesse reconhecer já sofreu alguma dos 
tipos de violência. Resultados: Ao todo foram abordadas 386 mulheres, com uma média de 
idade de 25,6 anos; a maioria das participantes (61,4%) entende não ter sofrido nenhum tipo 
de violência, e 38,6% confirmam já ter vivenciado tal experiência. No quadro de itens 
específicos 69,7% das mulheres assinalaram já ter sofrido alguma das situações violentas. Os 
tipos de violência mais perpetradas contra as mulheres foram a violência psicológica e física 
(69,7%), e a menor incidência foi encontrada na violência patrimonial (69,4%). Conclusão: A 
prevalência de violência contra a mulher foi de 38,6%, número que aumenta quando 
exemplificadas as situações de violência, especialmente as violências psicológicas, que foram 
as mais reconhecidas com o auxílio dos exemplos descritos. 
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PERCEPÇÃO DO ASSÉDIO MORAL EM TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE DE 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 

LORENA ROSA QUILES DE OLIVEIRA, SEBASTIAO BENICIO DA COSTA NETO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O fenômeno do assédio moral (AM) pode ser um dos desencadeantes para as 
manifestações psicossomáticas e sofrimento psíquico no trabalhador. Na década de 1990, o 
AM foi identificado como fator de risco do ambiente de trabalho, sendo que o sistema produtivo 
colabora para compreensão das improcedências do AM que atingem grande parte dos 
trabalhadores que vivem com desigualdades diariamente. Portanto, o AM surge como uma das 
formas de controle e punição contra os trabalhadores. Objetivo: Compreender e descrever os 
indicadores da percepção do Assédio Moral dos trabalhadores da área da 
saúde. Método: Revisão sistemática da Literatura. Após seleção dos artigos foi realizado o 
processo de inclusão (refinamento). Construiu-se uma tabela para apurar os dados.Na 
segunda etapa da pesquisa foi realizado coleta de dados. Com questionário sociodemográfico 
e de informações profissionais: sexo, idade, escolaridade, profissão, tempo de trabalho. EAMT 
- a partir de uma lista de atitudes hostis que podem ser utilizadas para detectar a existência de 
assédio moral no trabalho. Logo foi entregue o termo de Consentimento Livre e Esclarecido ¿ 
TCLE para cada participante (trabalhadores da saúde de instituições 
públicas). Resultados: Os Resultados apontaram os indicadores de prevalência do Assédio 
Moral que foram elevados. Os Trabalhadores de instituições da rede pública de saúde dividida 
entre chefe, equipe e colegas não teve diferença, ou seja, comparado com os dados da revisão 
da literatura percebe-se que nas demais pesquisas foi constatado um alto indicador de 
prevalência do assédio Moral. Conclusão: As pesquisas e os resultados da coleta de dados 
apontaram um alto índice de prevalência de AM em trabalhadores da Enfermagem. Isso sugere 
que pode ser uma prática ¿naturalizada¿ no contexto de trabalho devendo ser alvo de 
intervenção para sensibilização e mudança de postura. Dessa forma, é de suma importância 
resgatar as perspectivas que embasam o ambiente de trabalho e perceber como identificar e 
intervir em casos que envolva AM para assim propor intervenções e ações de prevenção. 

Palavras-chave: Assédio Moral, Trabalhador, Saúde 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 1155 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

PERFIL DOS ÓBITOS INFANTIS NO COMPONENTE NEONATAL NO MUNICÍPIO DE 
GOIÂNIA-GOIÁS NO ANO DE 2015 

EMÍLIO VIANA SANTANA, MARIA APARECIDA DA SILVA VIEIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Na última década, houve um declínio significativo do número de óbitos em 
crianças, representando um dos grandes sucessos da saúde pública (ONU, 2000). Em âmbito 
nacional o Brasil possui características peculiares relacionados com a Taxa de Mortalidade 
Infantil. Cerca de 70% dos óbitos em menores de um ano ocorrem no primeiro mês de vida, 
sendo que 51% destes ocorrem nos seis primeiros dias de vida, ou seja, o componente 
neonatal representa a maior parcela de óbitos (MORAIS, NETO e BARROS, 
2000) Objetivo: Descrever o perfil dos óbitos infantis por causas evitáveis no componente 
neonatal no município de Goiânia, no período de um de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 
2015. Método: Trata-se de um estudo descritivo, realizado no Município de Goiânia, capital de 
Goiás. Foram incluídos nascidos vivos no município de Goiânia, entre um de janeiro de 2015 a 
31 de dezembro de 2015. As crianças nascidas vivas com peso inferior a 500 gramas, abortos 
e óbitos fetais foram excluídas deste estudo. Para a obtenção das informações sobre óbitos 
infantis no período neonatal, utilizaram-se os dados secundários, disponíveis no Sistema de 
Mortalidade Infantil (SIM). Foram utilizados os princípios da estatística descritiva para a análise 
dos dados (frequência absoluta e relativa). Resultados: Foram identificados 22.866 nascidos 
vivos no ano de 2015. Destes, 186 óbitos ocorreram no componente neonatal precoce. Destes 
óbitos, aproximadamente 30% eram filhos de mães de baixa escolaridade, aproximadamente 
15% das mães eram adolescentes (< 20 anos) e 58,2% dos óbitos ocorreram em crianças que 
nasceram de parto cesáreo. A proporção de óbitos em recém-nascidos com baixo peso ao 
nascer foi 73,5% Além disso, em 76,0% dos óbitos infantis foram de crianças que nasceram 
com menos de 37 semanas de idade gestacional. Conclusão: Sumarizando o presente estudo 
identificou que a maioria dos óbitos neonatais no município de Goiânia foram crianças com o 
baixo peso ao nascer e a idade gestacional < 37 semanas. É possível caracterizar os óbitos 
infantis no componente neonatal no município de Goiânia como aqueles que ocorreram em 
crianças que nasceram por meio do parto cesáreo, com o peso inferior a 2.500 gramas e, com 
idade gestacional menor que 37 semanas. 
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PERFIL DOS ÓBITOS INFANTIS NO COMPONENTE PÓS-NEONATAL NO MUNICÍPIO DE 
GOIÂNIA-GOIÁS NO ANO DE 2015 

DÉBORAH EVELYN GOMES DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA VIEIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A mortalidade infantil é um importante indicador de saúde, uma vez que indica as 
condições socioeconômicas de uma população. Os fatores que contribuem para Taxa de 
Mortalidade Infantil devem ser avaliados ininterruptamente com vista à melhoria da qualidade 
de vida da criança e da mãe No Brasil, a mortalidade infantil ainda representa um desafio, 
sobretudo nas mortes por causas evitáveis, considerada um grande problema para a saúde 
pública. Objetivo: Descrever o perfil dos óbitos infantis por causas evitáveis no componente 
pós-neonatal no município de Goiânia, Goiás. Método: Trata-se de um estudo descritivo sobre 
o perfil dos óbitos infantis no período neonatal (28 a 365 dias) no município de Goiânia, no 
período de 1 de janeiro de 2015 à 31 de dezembro de 2015. Foram incluídos crianças que 
foram a óbito no município de Goiânia durante o período do estudo As crianças que foram a 
óbito com peso inferior a 500 gramas, abortos e óbitos fetais foram excluídos. Para a obtenção 
das informações sobre óbitos infantis no período neonatal, utilizou-se os dados secundárias, 
disponíveis no Sistema de Mortalidade Infantil (SIM). Resultados: Em 2015 foram registrados 
244 óbitos infantis no componente pós neonatais, de mães residentes do município de Goiânia, 
Goiás. A maioria era do sexo feminino (50,4%) e foram declarados de raça não branca (54,9%) 
e 76,7% de mãe de baixa escolaridade. No presente estudo cerca de 70,2 % dos óbitos infantis 
ocorreram devido a prematuridade. Identificamos que aproximadamente 30% dos óbitos 
ocorreram em crianças com baixo peso ao nascer ( ¿ 2500g). Outro achado importante foi à 
elevada proporção de partos cesáreos (60,2%). Conclusão: Sumarizando, o presente estudo 
concluiu que a maioria das crianças que foram à óbito no período pós-neonatal eram filhos de 
mãe de baixa escolaridade com maior frequência de parto cesáreo. E ainda, foram crianças 
que nasceram pré-termo e de baixo peso. Neste cenário é importante fortalecer ações de 
atenção à saúde da mulher pelos profissionais de saúde que atuam na Estratégia de Saúde da 
Família, bem como o acompanhamento do pré-natal e do Crescimento e Desenvolvimento no 
primeiro ano de vida. 

Palavras-chave: Óbito Infantil, Pós-Neonatal, Estudo Descritivo 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 1157 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

PERFIL E SATISFAÇÃO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS: UMA ANÁLISE GLOBAL 
DAS EMPRESAS PESQUISADAS NOS DISTRITOS INDUSTRIAIS DE APARECIDA DE 

GOIÂNIA - GOIÁS 
WANESSA ROSA MARQUES, TEREZA CRISTINA P DE L OLIVEIRA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Conhecer o Clima de uma organização e o perfil de seus colaboradores, 
principalmente em meio a um mercado extremamente competitivo é muito importante para sua 
sobrevivência. Nesse contexto, a presente pesquisa pretende levantar dados sobre o perfil e a 
percepção dos colaboradores no ambiente de trabalho verificando a sinergia da empresa, 
trabalhando os indicadores: Motivação, Política salarial, Relacionamentos, Comunicação, 
Oportunidade de carreira, Ambiente, Liderança e Remuneração. Objetivo: Analisar 
globalmente o perfil e a satisfação dos colaboradores das indústrias instaladas nos Distritos 
Agro Industriais de Aparecida de Goiânia, por meio da aplicação de questionários estruturados 
em sete indicadores, que medem o clima organizacional e análise de dados. Método: O campo 
da ciência é interdisciplinar, fazendo a integração das várias áreas da ciência. O universo 
pesquisado é composto por sete indústrias de diferentes segmentos situadas no Distrito 
Agroindustrial de Aparecida de Goiânia - GO. A metodologia utilizada é classificada como 
exploratória descritiva com análise quantitativa e qualitativa a partir de um levantamento 
bibliográfico e coleta de dados com aplicação de questionários aos colaboradores. Os 
questionários foram aplicados a fim de mapear o perfil e o nível de satisfação dos 
colaboradores nos indicadores Motivação, Política salarial, Relacionamentos, Comunicação, 
Oportunidade, Ambiente, Remuneração. O critério utilizado para a coleta de dados foi o de 
acessibilidade. Resultados: A coleta de dados foi realizada durante o ano de 2017, por meio 
de visitas às empresas, com a participação das áreas de recursos humanos. Por meio dos 
dados levantados e analisado, foi possível traçar os perfis dos colaboradores das empresas 
bem como medir o nível de satisfação. Pela medição da maioria dos resultados, identifica-se 
que o perfil dos colaboradores, em comum nas empresas, é composto em sua grande maioria 
por homens, casados, com faixa etária entre os trinta anos, possuindo baixa escolaridade, com 
remuneração mensal, de acordo com suas atividades, de até dois mil reais e trabalham na 
empresa entre um e três anos. De acordo com a análise dos indicadores, nota-se uma 
satisfação unânime dos colaboradores com o clima. Conclusão: Conclui-se que os 
funcionários das empresas A, B, E, F, G estão satisfeitos com todos os indicadores avaliados 
pela pesquisa de clima. Registra-se, contudo, maiores problemas nas empresas C e D, com os 
indicadores de comunicação, desenvolvimento profissional, condições de trabalho e 
remuneração, indicando ações efetivas para melhoria desses indicadores. O clima foi 
considerado favorável, ainda que haja necessidade de ajustes e melhorias contínuas nas 
organizações. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE FAMÍLIAS COM CRIANÇAS PORTADORAS DE 
MICROCEFALIA ATENDIDAS EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA 
RAQUEL DE OLIVEIRA PELUSO, ROGERIO JOSE DE ALMEIDA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A microcefalia é uma malformação congênita que apresenta repercussões 
importantes na vida do indivíduo e de sua família. Em 2015, houve um aumento expressivo de 
casos de microcefalia no Brasil, decorrentes da infecção materna pelo vírus Zika. A partir de 
então, surgiu o desafio de acolher, de forma integral, essas crianças e suas famílias. 
Compreender o impacto social gerado e as nuances envolvidas nesse processo é fundamental 
para formulação de políticas públicas voltadas a essa população. Objetivo: Avaliar o perfil 
epidemiológico de famílias com crianças portadoras de microcefalia em um hospital de 
referência. Método: Estudo transversal quantitativo descritivo realizado com questionários 
sociodemográficos respondido por 76 pais de crianças diagnosticadas com microcefalia. Foi 
feito a análise de correlação Pearson entre as variáveis quantitativas e de qui-quadrado entre 
as variáveis qualitativas. Resultados: Observou-se predomínio da participação feminina, a 
maioria com escolaridade de Ensino Médio Completo, renda familiar mensal média de um a 
três salários mínimos, boa parte dos participantes raramente/nunca realizavam atividades 
físicas e de lazer. Apenas 5,3% possuíam acompanhamento regular ao serviço de saúde. Em 
relação a religião, 96% afirmaram que possuem. A maior parte dos participantes obtiveram o 
diagnóstico da microcefalia ainda no período pré-natal (60,5%). Conclusão: Verificou-se que 
não existe uma rede de apoio adequada para o acolhimento das famílias com crianças 
portadoras de microcefalia. Logo, espera-se que este estudo estimule novas pesquisas 
voltadas a construção de uma rede de apoio estruturada que contemple os aspectos médico, 
psicológico, pedagógico, social e político. 
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PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL NAS EMPRESAS DO POLO DE RECICLAGEM 
EM APARECIDA DE GOIÂNIA: ESTUDO DE CASOS MÚLTIPLOS 

GABRIELLA LOPES OLIVEIRA, TEREZA CRISTINA P DE L OLIVEIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A administração estratégica tem sido útil para se pensar na criação e inovação 
dentro das organizações, principalmente acerca da valorização dos seus colaboradores. O 
bem-estar e o bom clima organizacional têm sido foco de grandes discussões, pois a cada dia 
que se passa tem se acreditado mais que estando o empregado motivado ele produzirá mais e 
gerará mais lucro para empresa. Objetivo: A presente pesquisa tem como objetivo realizar 
uma coleta de dados no Polo Industrial de Aparecida de Goiânia para se estudar qual é o perfil 
do colaborador das empresas pertencentes ao Polo e se estão motivados e o grau de 
satisfação. Método: Trata-se de um estudo de caráter descritivo e exploratório com análise 
quanti-qualitativa em sete empresas, através da aplicação de questionários aos funcionários 
com os indicadores: Relacionamentos Internos, Desenvolvimento Profissional, Liderança e 
superiores, Imagem da Empresa, Ambiente Físico de Trabalho, Comunicação e 
Remuneração. Resultados: Após a coleta de dados, analisando o questionário, conclui-se que 
os funcionários das empresas A, B, E, F, G estão satisfeitos com todos os indicadores 
avaliados pela pesquisa de clima. Registra-se, contudo, maiores problemas nas empresas C e 
D, com os indicadores de comunicação, desenvolvimento profissional, condições de trabalho e 
remuneração, indicando ações efetivas para melhoria desses indicadores. Conclusão: Diante 
do exposto nota-se que apesar de um nível favorável do clima organizacional muitas é possível 
projetos de melhorias continuas tendo em vista o dinamismo do mercado, empresas e pessoas. 
Dessa maneira, a realização desse estudo respondeu aos problemas da pesquisa e os 
resultados esperados foram alcançados através dos embasamentos entre teoria e prática, 
ressaltando a importância da gestão de pessoas para a satisfação e motivação dos 
funcionários. 
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PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL: UMA DISCUSSÃO DOS INDICADORES E 
INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

GLEYSSON VIANA COSTA, TEREZA CRISTINA P DE L OLIVEIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Clima organizacional como ferramenta de gestão estratégica para ser totalmente 
satisfatória em seu propósito deve contar com o levantamento de vários indicadores, com base 
nos estudos de clima salienta-se que antes de iniciar uma pesquisa com o intuito de obter um 
quadro geral da empresa na percepção dos empregados. definindo bem os conceitos que se 
pretende avaliar, para isso leva-se em consideração às necessidades da empresa e o objetivo 
para cada aspecto levantado. Objetivo: O objetivo principal desse estudo é analisar o clima 
organizacional e os níveis de satisfação dos colaboradores com o trabalho nas empresas do 
polo indústrial de Aparecida de Goiânia. Método: A pesquisa realizada nesse trabalho é 
classificada como exploratória e descritiva, inicia um processo de sondagem a fim de aprimorar 
idéias, descobrir intuições e, posteriormente, construir hipóteses. É também descritiva pois tem 
como objetivo descrever as características de uma população, de um fenômeno, 
correlacionando a influência do clima organizacional no desempenho geral da empresa. A 
fundamentação teórica será feita por meio de livros, artigos e estudos de internet que 
trabalham a temática ¿pesquisa de clima organizacional e de campo. Resultados: Através dos 
indicadores e aplicação do instrumento correto, fornecer um banco de dados detalhado onde 
possa criar planos de ações para melhoria da satisfação dos colaboradores, 
consequentemente aumentando o desempenho pessoal e produtividade da 
organização. Conclusão: O colaborador dentro de um clima organizacional positivo, onde o 
mesmo possui benefícios como, motivação, carreira, política salarial, oportunidade de 
desenvolvimento e crescimento profissional entre outros, terá mais disposição, 
comprometimento e fidelidade para sua evolução juntamente com a organização. 
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PESQUISA DO CLIMA ORGANIZACIONAL: DESAFIOS, INSTRUMENTOS, ANÁLISE E 
INDICADORES 

GEOVANA CAROLINE GOMES DE MELO, TEREZA CRISTINA P DE L OLIVEIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A Pesquisa do Clima Organizacional estuda o relacionamento entre as empresas 
e seus colaboradores a partir de indicadores como remuneração, relacionamento com a chefia, 
relacionamento com. os colegas, como as pessoas se comportam e fazem as coisas, 
condições de trabalho e qualidade de vida, dentre outras. Sabe-se que o conjunto de valores, 
atitudes, costumes, crenças e expectativas compartilhadas pelo membro da organização, 
resultam o Clima Organizacional. Objetivo: O presente estudo teve por objetivo analisar o 
clima organizacional, e os níveis de satisfação com o trabalho nas empresas pertencentes ao 
Distrito Industrial de Aparecida de Goiânia ¿ GO. Método: Trata-se de um estudo de caráter 
descritivo e exploratório com análise quanti-qualitativa em sete empresas, através da aplicação 
de questionários aos funcionários com os indicadores: Relacionamentos Internos, 
Desenvolvimento Profissional, Liderança e superiores, Imagem da Empresa, Ambiente Físico 
de Trabalho, Comunicação e Remuneração. Resultados: Os resultados indicam 80% de 
concordância no indicador Relacionamentos Internos; Desenvolvimento profissional observa-se 
que todas as empresas concordaram que são motivadas no trabalho; entre 55% a 90% de 
concordância para Liderança e Superiores necessitando de melhoria no processo de 
comunicação; imagem da empresa, sobre ¿trabalho em uma empresa que transmite uma 
imagem positiva¿ houve concordância em 71% a 90%; Ambiente físico de trabalho, ¿na minha 
área de trabalho as instalações físicas estão adequadas¿, 50% a 94% de concordância; 
comunicação no item de receber informações do superior sobre atividades e responsabilidades 
o percentual foi entre 70% a 94% que concordam e por fim, no indicador remuneração, 62% a 
86% de concordância. Conclusão: O estudo apresentado nos mostra a importância dos 
principais indicadores, de Clima Organizacional dentro das organizações e ainda mais se 
tratando de uma pesquisa dentro de um complexo como o Polo industrial de Aparecida de 
Goiânia-GO. Observa-se a forma natural que os empregados responderam os questionários 
observando também, a importância deste estudo para que os mesmos possam estar satisfeitos 
e desempenharem um excelente papel dentro de cada área de sua atuação. 
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PESQUISA PARTICIPANTE DE BASE COMUNITÁRIA: CARACTERIZAÇÃO 
SOCIODEMOGRAFICA DO COMITÊ DE ASSESSORIA COMUNITÁRIA 

ADRIANA LOURENÇO ARRUDA, PAULA CANDIDA DA SILVA DIAS  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A dependência de drogas está presente na sociedade atual, sem distinção de 
classe social, nível sociocultural e socioeconômico, que traz a necessidade de refletir sobre 
novas abordagens e formas de cuidado. O cuidado em relação aos usuários de álcool e outras 
drogas precisa estar centrado na Atenção Básica, para facilitar o acesso para um conjunto de 
ações vinculadas, capazes de promover a visualização do processo do uso de drogas através 
de um olhar amplo e fortalecer novas formas de cuidado. Objetivo: Caracterizar os membros 
do Comitê de Assessoria Comunitária do estudo realizado na comunidade do Jardim 
Tiradentes. Identificar as condições sociodemograficas, condições de vida e de saúde do 
comitê de assessoria comunitária e prevenir evasão de membros do Comitê de Assessoria 
Comunitária. Método: Estudo descritivo guiado pelos princípios da PPBC - pesquisa 
participante de base comunitária (Community-based Participatory Research). Esta abordagem 
foi escolhida por estudar questões da comunidade, interagir com ela, e modificar a relação 
entre os pesquisadores e os participantes da pesquisa. Essa metodologia é compreendida 
como entidade sociocultural e participante ativa, sendo observados e valorizados seus 
recursos. A coleta de dados ocorreu em Junho de 2018 em um município da região 
metropolitana, através de dois encontros com a aplicação de um instrumento de caracterização 
dos participantes de um estudo maior. O questionário foi aplicado para 19 participantes, e 
quatro deles não devolveram o instrumento e um o entregou em branco. Resultados: Os 
resultados revelaram que a maioria dos componentes do CAC são do feminino e que a faixa 
etária dos participantes está entre 30 e 50 anos, (42,9%) são graduados. Os participantes não 
relatam ter problemas de saúde relacionados ao local de trabalho, porem quando questionados 
(64,3%) relatam que já tiveram afastamento do trabalho por motivo de saúde. (42,9 %)realizam 
algum tipo de esporte e tem acesso a mais de duas atividades semanais que lhes dão prazer 
imediato. (42,9%) dos participantes do CAC relatam possuir algum usuário que faz uso de 
drogas na família de forma prejudicial e 28,3% de faz uso de forma 
recreacional. Conclusão: Os integrantes do CAC participaram ativamente do processo de 
pesquisa que compõe o estudo maior sobre o Empoderamento de uma comunidade para os 
fatores de proteção para o uso de drogas. Observou-se a importância da construção de um elo 
forte com os membros do CAC, para os processos participativos na comunidade, para que os 
alunos de graduação reconheçam novas abordagens metodológicas. O respeito a todos os 
envolvidos no processo de pesquisa são premissas para este tipo de estudo. 
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PLANEJAMENTO DE ROTAS PELA APLICAÇÃO DE ALGORITMOS E REDES DE PETRI 
LUCY CORREA RIBEIRO, LEONARDO GUERRA DE R GUEDES  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: o transporte coletivo pode ser realizado por meio de autocarro, ônibus, metrô, 
barco, comboio. Para o planejamento de rotas deve considerar percurso, horário de partida e 
chegada e custos regulados. A análise da disposição de tráfego e intensidade é uma das fases 
necessárias para o planejamento de sistemas roteáveis, através de processos estocásticos 
para geração e escoamento de tráfego. Objetivo: simular o fluxo de x unidades móveis, frente 
à n possíveis rotas e seus entroncamentos, por meio de ferramentas computacionais de 
simulação de eventos estocásticos. Método: simulação e análise de tráfego simples de um 
entroncamento rotatório por meio da programação do Excel em VBA. Estudo da Teoria das 
Probabilidades e Estatística, em que a Função Densidade de Probabilidade (FDP) descreve a 
probabilidade relativa de uma variável aleatória apresentar um determinado valor. O processo 
de simulação foi calibrado segundo a coleta de dados em determinada 
rotatória. Resultados: Os principais resultados que se obteve foram as dispersões entre 
chegadas e dos momentos de escoamento por faixa. Os resultados permaneceram 
semelhantes aos obtidos no primeiro semestre de Iniciação Científica. Dessa forma, sugere-se 
a validação do modelo discreto utilizando-se Excel com VBA. Conclusão: O objetivo de 
identificar ferramentas computacionais de simulação de eventos estocásticos elegíveis para 
este projeto foi atendido. Além do mais, por meio da análise e comparação dos resultados do 
simulador e do modelo calibrado, obtém-se a conclusão de que houve coerência entre o 
modelo e a medição em campo. Assim, valida-se o simulador. 
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PLANOS DIRETORES (1992 E 2007), ÁREAS DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL E 
ADENSAMENTO URBANO EM GOIÂNIA 

LUANA CHAVES VILARINHO, SANDRA CATHARINNE P RESENDE  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A pesquisa tem por enfoque analisar o período de 1992 a 2007, com o objetivo de 
entender quais foram as mudanças ocorridas entre os Planos Diretores, tendo em vista que 
foram os instrumentos municipais desenvolvidos a partir dos princípios da constituinte de 1988, 
que trouxe à tona a discussão sobre a função social da cidade, culminando, em 2001, com o 
Estatuto das Cidades. Partindo dos estudos urbanos, têm-se como objeto de estudo os bairros 
Jd. Goiás, Jd. Atlântico e Parque Amazônia. Objetivo: A partir dos Planos Diretores de 1992 e 
de 2007 pretende-se avaliar a expansão de Goiânia entre esses dois Planos. Avaliar também o 
papel da legislação na reestruturação urbana a partir de 1992, caracterizando a condição 
urbana contemporânea. Método: Estudar textos de fundamentação, assim como fazer 
levantamentos dos documentos existentes nos órgãos públicos a fim de constituir a cartografia 
e historiografia das áreas de estudo. Cartografar as características da condição urbana 
contemporânea com a contribuição dos referidos autores visando, identificar o tempo de cada 
processo de reestruturação urbana, bem como as suas consequências para a produção do 
espaço urbano atual. Elaborar diagramas que revelam cronologicamente os momentos de 
ocupação que incitaram mudanças. Analisar os mapas presentes no diagnóstico dos PDIG de 
1992 e de 2007. Adotou-se o método de análise urbana de Panerai (2006) para que ficassem 
caracterizados os elementos que contém a expansão e aquelas que as 
estimulam. Resultados: O PDIG de 1992, visou o desenvolvimento das funções sociais da 
cidade. Suas diretrizes reforçaram alguns aspectos do PDIG anterior: ocupação da região 
sudoeste e a criação de novas centralidades. Observou-se que a expansão pretendida no 
PDIG de 1969 corroborou para a fragmentação do território. Os bairros Jd. Goiás, Jd. Atlântico 
e Parque Amazônia tiveram atuações relativamente diferentes um dos outros nos quesitos 
expansão, crescimento e densidade durante as décadas de 1990-2010. O PDIG de 2007, 
adotou o modelo de cidade compacta, seguindo os preceitos do Novo Urbanismo, resultando 
no estímulo à verticalização. Tomou os corredores de transporte coletivo como componentes 
estruturantes do modelo de ocupação urbana. Conclusão: As diretrizes do PDIG de 1992, 
reforçaram alguns aspectos do PDIG anterior: ocupação da região sudoeste e a criação de 
novas centralidades. Teve como uma de suas características principais a proposta de 
direcionar o crescimento da malha urbana para a região sudoeste. O PDIG de 2007, indicou a 
necessidade do crescimento urbano estar associado à dinâmica de sua ocupação concêntrica 
em paralelo à sua indução a sudoeste. 
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PRÁTICAS DIDÁTICO PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA A PARTIR DO 
USO DO ATLAS ESCOLAR GEOGRÁFICO, HISTÓRICO, E CULTURAL DO ESTADO DE 

GOIÁS NA REDE ESTADUAL DE GOIÂNIA 
WAGNER DE FÁTIMA BARBOSA JÚNIOR, NICALI BLEYER FERREIRA DOS SANTOS  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: a pesquisa na formação docente bem como o trabalho com a cartografia tem sido 
um dos pontos de estrangulamento do ensino de geografia. nesse sentido se faz necessária a 
compreensão a cerca das práticas didáticas e pedagógicas no ensino de Geografia no Ensino 
Médio, bem como as possibilidades de apreensão de conteúdo e desenvolvimento de 
metodologias, tendo por base a utilização de materiais paradidáticos, como o Atlas Escolar 
Geográfico Histórico e Cultural de Goiás. Objetivo: desenvolver uma pesquisa sobre o uso de 
materiais paradidáticos no ensino de Geografia (se são usados, quais são usados e de que 
forma são trabalhados), bem como uma análise de campo, no Ensino Médio, de modo a 
verificar as reais potencialidades e possibilidades de uso do Atlas Geográfico. Método: estudo 
teórico a respeito do ensino de Geografia, bem como trabalho prático junto a escola campo da 
pesquisa para compreensão da realidade na escola, no que se refere ao ensino de Geografia e 
o uso de materiais paradidáticos e avaliar as possibilidades de uso do Atlas. Resultados: não 
foram identificados materiais paradidáticos para o ensino de Geografia voltados para o Ensino 
Médio, tão pouco foram identificados materiais dessa natureza na escola. O professor tem no 
livro didático a principal ferramenta pedagógica de seu trabalho. O uso do Atlas mostrou-se 
apropriado para o trabalho com alunos do Ensino Médio, principalmente no que se refere a 
apropriação de conteúdos direcionados pelas Diretrizes Curriculares propostos pela SEDUC. 
Ele permite a integração de conteúdos por intermédio de técnicas como Overlay (sobreposição 
de mapas), que amplia o conhecimento do aluno através da articulação de 
conteúdos. Conclusão: embora o uso do Atlas tenha se mostrado possível junto a alunos no 
ensino médio, como a compreensão e o direcionamento dos conteúdos para essa fase 
necessitam de maior aprofundamento, se faz necessário maior apropriação, por parte do 
professor regente, das questões relacionadas a cartografia, para que se possa explorar as 
diferentes possibilidades de trabalho integrado com o Atlas, como sobreposição e 
complementação das informações cartográficas. 
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PRATICAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA A PARTIR DO 
USO DO ATLAS ESCOLAR GEOGRÁFICO, HISTÓRICO, CULTURAL DO ESTADO DE 

GOIAS NA REDE MUNICIPAL DE GOIÂNIA 
ANDRÉ TEODORO DO NASCIMENTO, NICALI BLEYER FERREIRA DOS SANTOS  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: a pesquisa na formação docente bem como o trabalho com a cartografia tem sido 
um dos pontos de estrangulamento do ensino de geografia. nesse sentido se faz necessária a 
compreensão a cerca das práticas didáticas e pedagógicas no ensino de Geografia na Fase I 
do Ensino Fundamental, bem como as possibilidades de apreensão de conteúdo e 
desenvolvimento de metodologias, tendo por base a utilização de materiais paradidáticos, 
como o Atlas Escolar Geográfico Histórico e Cultural de Goiás. Objetivo: desenvolver uma 
pesquisa sobre o uso de materiais paradidáticos no ensino de Geografia (se são usados, quais 
são usados e de que forma são trabalhados), bem como uma análise de campo, no Ensino 
Fundamental II, de modo a verificar as reais potencialidades e possibilidades de uso do Atlas 
Escolar. Método: estudo teórico a respeito do ensino de Geografia, bem como trabalho prático 
junto a escola campo da pesquisa para compreensão da realidade na escola, no que se refere 
ao ensino de Geografia e o uso de materiais paradidáticos e avaliar as possibilidades de uso 
do Atlas. Resultados: praticamente inexistente o uso de materiais para didáticos para o ensino 
de Geografia embora existam materiais para esse fim. o uso do Atlas mostrou-se apropriado 
para o trabalho de conteúdos e praticas metodológicas no 7º ano do Ensino 
Fundamental Conclusão: embora existam materiais paradidáticos para o ensino de Geografia 
é necessário ampliar a discussão a respeito do tema e dar maior visibilidade dos materiais 
existentes junto aos professores da rede. É preciso ampliar o desenvolvimento da pesquisa 
para outras escolas campo de modo a garantir maior sustentação prática a respeito das 
possibilidades de uso do Atlas. 
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PRÁTICAS DISCURSIVAS SOBRE IDENTIDADES NA PSICOLOGIA SOCIAL: A 
CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO EM TRANSFORMAÇÃO 

LARISSA FRAGA DE CARVALHO, LENISE SANTANA BORGES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O constructo Identidade é tópico de amplo interesse nos estudos de Psicologia 
Social, sua importância se mostra, segundo Hall (1992), devido às intensas mudanças na 
modernidade tardia e seu impacto sobre as identidades culturais. Assim, interessou a presente 
pesquisa obter um panorama do debate acadêmico sobre esse conceito, sendo aqui discutido 
a partir da perspectiva socioconstrucionista, que mantém uma posição crítica de reflexibilidade 
(Spink, 2010). Objetivo: Rastrear os caminhos percorridos pelo constructo identidade na 
psicologia social até suas transformações no contexto da psicologia social sócioconstrucionista, 
tomando como base de análise as dissertações e teses do portal da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Método: Foi utilizado o procedimento 
de análise documental nas dissertações e teses disponibilizadas no portal CAPES com o 
auxílio da ferramenta ¿localizar¿ (Ctrl F) para rastrear o constructo Identidade. A 
sistematização e análise dos resultados foram feitas a partir de 5 quadros. O quadro 1 teve por 
objetivo identificar os autores citados em mais de uma publicação e o quadro 2 foi elaborado 
para exemplificar as definições dos autores já citados. O quadro 3 contemplou as autoras 
sócioconstrucionistas e o quadro 4 exemplificou às definições nessa perspectiva. O quadro 5 
indicou quais as Identidades culturais estão em evidência na produção acadêmica pesquisada, 
estas foram encontradas através dos títulos e resumos das publicações 
revisadas. Resultados: Os caminhos percorridos pelas definições do constructo identidade 
encontrou interlocução com diversos autores da área das Ciências Humanas, 
predominantemente da Sociologia e Psicologia Social. Nas publicações revisadas o constructo 
identidade foi considerado majoritariamente como algo processual, fluido, em conexões com o 
âmbito social e apresentando constantes transformações. Nas definições de posição 
construcionista social foi dada uma maior ênfase para o contexto social e para a linguagem na 
construção social das identidades. Foi identificado também que as identidades mais discutidas 
nos trabalhos acadêmicos revisados apresentavam interface com as demandas da atualidade 
tais como: gênero, sexualidade, etnia, entre outros. Conclusão: As definições encontradas 
apontaram a importância dos processos sociais para a formação das identidades, sendo estas 
consideradas fluidas e em contínua construção. Com o advento do Construcionismo Social as 
identidades passam a ser compreendidas como construções sociais dependentes de seu 
contexto. Percebeu-se então uma transformação conceitual em curso, mostrando uma 
coexistência de definições que mesclam diferentes tradições paradigmáticas. 
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PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO NA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
GOIÁS: UMA ANÁLISE DO CURSO DE HISTÓRIA, PARA A BUSCA DE UMA CULTURA DE 

PAZ 
FELIPE SILVA DE FREITAS, THAIS ALVES MARINHO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Esta pesquisa buscou tomar conhecimento do quantitativo e qualitativo dos casos 
de preconceito e discriminação no Curso de História da Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás. Compreende-se que a Universidade é reflexo da sociedade, e portanto, nela também 
está presente as ações preconceituosas e discriminatórias. Com a expansão da Universidade, 
cada vez mais o acesso está ampliando-se, respectivamente, amplia-se as diferenças de quem 
convive no ambiente universitário, ocasionando atritos. Objetivo: A pesquisa teve como por 
objetivo a identificação dos preconceitos e discriminações para tentar promover uma cultura de 
paz na Universidade. A promoção de um ambiente prazeroso para todos, a partir do compadrio 
e respeito uns pelos outros. Método: Para obter ciência do quantitativo e qualitativo dos casos 
de preconceito e discriminação na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, nos apoiamos no 
método quantitativo a partir da aplicação de questionários estruturados que foram aplicados em 
uma amostra de 105 estudantes do curso de História Licenciatura. Após a tabulação dos dados 
dos questionários procuramos portanto realizar a técnica de Grupo Focal como uma forma de 
analisar aqueles que disseram ter sofrido preconceito e discriminação, e apresentar aos 
estudantes o que seria preconceito e discriminação e se os mesmos já teriam sofrido 
preconceito e discriminação. Resultados: Podemos chegar a um resultado, primeiramente com 
os dados quantitativos, que dos 105 estudantes que responderam o questionário, 16 deles 
assumiram ter sido alvo de preconceito e discriminação, e 49 pessoas disseram terem 
presenciado um ato de preconceito ou discriminação no ambiente da Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás. Portanto, o número de pessoas que presenciaram um ato de preconceito ou 
discriminação foi muito alto. Já no grupo focal, que foi realizado com a presença de 8 pessoas, 
pudemos perceber que a maior parte dos estudantes não tinham ciência das variadas formas 
de preconceito e discriminação, e 100% disseram que já visualizaram alguém sofrendo; e 70% 
afirmaram terem sofrido algum tipo de preconceito/discriminação. Conclusão: Concluímos 
portanto, certos da necessidade de criação de políticas institucionais que busquem 
primeiramente combater os atos de preconceito e discriminação e que possam promover a 
cultura de paz entre os que circulam no ambiente universitário. A Universidade tem a cada dia 
se tornado um espaço mais doentio e pouco se tem feito para a mudança desta realidade. 
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PREVALÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE IDEAÇÃO SUICIDA E DOENÇAS 
PSICOSSOMÁTICAS EM TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE 

AMANDA RODRIGUES DE MELO, MARINA DE MORAES E PRADO MORABI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Doenças psicossomáticas ocorrem quando o corpo adoece por absorver o conflito 
vivido no campo social e/ou psicológico e são provocadas principalmente por motivos 
estressores na relação organismo-ambiente. O estresse tem alcançado os trabalhadores 
atingindo intensamente setores incumbidos da responsabilidade de cuidar de outrem, como os 
trabalhadores da área da saúde. Este trabalho pretende pesquisar e destrinchar este tema que 
é hoje um problema de saúde pública e afeta toda a sociedade. Objetivo: Analisar a correlação 
entre ideação suicida e doenças psicossomáticas; possíveis variáveis de adoecimento 
psicossomático que podem se correlacionar à ideação suicida; e o que a literatura científica 
traz sobre a correlação entre ideação suicida e adoecimento psicossomático em profissionais 
de saúde Método: Foi feita pesquisa quanti-qualitativa com profissionais de saúde no seu 
contexto laboral. Critérios de inclusão: ser trabalhador empregado formal, em regime 
estatutário ou celetista, há mais de um ano; ser contatado pelo CEREST Estadual; ler e assinar 
o Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Para a coleta de dados foram usados: a Escala 
de Qualidade de Vida no Trabalho; o Maslach Burnout Inventory-General Survey; os 
Inventários de Beck; a Escala de Assédio Moral no Trabalho; o Roteiro de Entrevista Semi-
estruturada; e o Questionário de Avaliação dos Sinais e Sintomas da Relação Dialética do 
Homem com o Processo de Trabalho. Os dados foram analisados com o programa estatístico 
SPSS-18 e a partir da Análise de Conteúdo proposta por Bardin Resultados: Não se obteve 
dados significativos na Escala de Ideação Suicida de Beck, porém, obteve-se dados 
significativos de desesperança que corresponde a uma variável muito próxima de ideação 
suicida. Com o cruzamento dos dados verifica-se que: quanto maior a desesperança menor o 
adoecimento psicossomático; quanto maior a carga de trabalho maior o adoecimento 
psicossomático; quanto menor sensação de controle maior o adoecimento psicossomático; 
quanto menor a sensação de recompensa maior o adoecimento psicossomático; quanto melhor 
a qualidade de vida menor o adoecimento psicossomático Conclusão: O trabalho atingiu os 
objetivos propostos, percebendo não haver dados diretos de ideação suicida, entretanto, se 
constituindo como uma amostra de como a qualidade de vida é afetada pelas doenças 
psicossomáticas, demonstrando uma necessidade real e gritante de implemento de políticas 
públicas e ações institucionais voltadas para preservar a saúde e a qualidade de vida do 
trabalhador, e consequentemente a sua saúde, suas relações profissionais e pessoais e sua 
perspectiva de longevidade saudável. 

Palavras-chave: Ideação, Psicossomática, Saúde 
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PREVALÊNCIA DE IDEAÇÃO SUICIDA EM MÉDICOS 
THAYS FORTUNATO TAVARES CAMARGO, MARINA DE MORAES E PRADO MORABI  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O suicídio está entre as dez principais causas de mortes, aproximadamente 800 
mil pessoas morrem todos os anos por suicídio em todo o mundo e ocorrem em maior 
quantidade entre médicos do que no restante da população. As ideações suicidas são os 
primeiros sinais, seguidas por tentativas que podem por fim chegar ao suicídio. Estudos 
apresentam correlações entre a desesperança, depressão e ansiedade com as ideações, 
tentativas e até mesmo com o suicídio concretizado. Objetivo: Identificar a ideação suicida em 
médicos goianos, verificando os aspectos de desesperança, depressão e 
ansiedade. Método: Estudo quanti-qualitativo com cinco médicos em seu local de trabalho, 
sendo estes empregados formais e atuantes em regime estatutário ou celetista, há mais de um 
ano em Goiânia. Utilizaram-se os seguintes instrumentos: Escala de Qualidade de Vida no 
Trabalho; Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS); Inventário Ideação Suicida de 
Beck (BSI); Inventário de Depressão de Beck (BDI); Inventário de Ansiedade Beck (BAI); 
Inventário de Desesperança de Beck (BHS); Escala de Assédio Moral no Trabalho (EAMT); 
Roteiro de Entrevista Semiestruturado; Questionário de Avaliação dos Sinais e Sintomas da 
Relação Dialética do Homem com o Processo de Trabalho. Para análise quantitativa utilizou-se 
o Statistical Package for Social Sciences (SPSS-18). Resultados: A proposta deste estudo era 
abranger um número estatisticamente significativo para análises quantitativas mais 
aprofundadas, porém, pela dificuldade de acesso aos profissionais, o número de sujeitos ficou 
reduzido. Realizou-se uma análise de cunho mais qualitativo dos dados, buscando 
compreender, a partir da literatura existente, aspectos gerais sobre o possível adoecimento 
psíquico deste público, enfatizando a impossibilidade de generalização dos dados em 
decorrência do número de sujeitos. Aspectos de desesperança, depressão e ansiedade 
destacaram-se nos participantes, o que segundo a literatura tem uma correlação positiva com a 
ideação suicida. Já na escala que avalia a ideação suicida diretamente os resultados não foram 
significativos. Conclusão: Pode-se dizer que o trabalho atingiu parcialmente seus objetivos, 
visto ter sido possível começar a visualizar os aspectos de adoecimento psíquico desta 
população. Sugerem-se novos estudos com amostragem maior para obter-se dados 
estatisticamente significativos, assim como novos estudos qualitativos, com perguntas abertas 
para acessar os aspectos subjetivos que abrangem a questão, viabilizando o desenvolvimento 
de políticas públicas específicas para atender a essa demanda. 
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PREVALÊNCIA DE SOROLOGIAS MATERNAS POSITIVAS PARA DOENÇAS 
INFECCIOSAS DE TRANSMISSÃO VERTICAL E SEU IMPACTO SOBRE O CRESCIMENTO 

DE RECÉM-NASCIDO EM MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DE GOIÂNIA, VERIFICADO 
PELAS CURVAS DE BATTAGLIA-LUBCHENCO E INTERGROWTH-21 
DÉBORA AMORIM DE BRITO, CRISTIANE SIMOES BENTO DE SOUZA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O Ministério da Saúde incorporou ao pré-natal a triagem sorológica da Sífilis, 
Toxoplasmose, Hepatite B e HIV. Em Goiás, essa triagem foi ampliada com a implementação 
do Teste da Mamãe, permitindo a cobertura de Hepatite C, HTLV, Doença de Chagas, Rubéola 
e citomegalovirose. Estas doenças podem comprometer o crescimento fetal, fazendo-se 
importante conhecer a prevalência delas e seu impacto na antropometria fetal verificado pelas 
curvas de Battaglia e Lubchenco e do projeto Intergrowth-21st. Objetivo: Verificar a 
prevalência de sorologias maternas positivas para doenças infecciosas de transmissão vertical 
em recém-nascidos nos períodos entre agosto e outubro de 2013 e janeiro e dezembro de 
2015, verificando se há associação com alterações de crescimento verificadas pelas curvas de 
crescimento. Método: É um estudo transversal de prevalência baseado em análises de 
prontuários de nascidos vivos no Hospital Materno Infantil de Goiânia, avaliando tanto os 
recém-nascidos (RN) prematuros quanto os nascidos a termo. A equipe de enfermagem, logo 
após o parto, realizam as medidas do peso, comprimento e perímetro cefálico e os registram 
no prontuário do RN. Utilizou-se formulário para coleta de dados como idade materna, 
paridade, realização de pré-natal, grupo sanguíneo, sorologias, presença de fatores de risco 
anteriores ou desenvolvidos durante a gestação e outras variáveis. As análises estatísticas 
serão realizadas após a conclusão da coleta de todos os dados relacionados à pesquisa da 
qual este plano de trabalho constitui um recorte. Resultados: Analisou-se 794 prontuários de 
nascidos vivos, sendo 314 entre agosto e outubro de 2013, 399 no período entre janeiro e 
dezembro de 2015 e 81 prontuários considerados incompletos. Em 2013, 13 mulheres 
soropositivas (4,14%), 46,15% correspondem a sorologia positiva para HIV, 23,07% a 
Toxoplasmose (IgG), 23,07% a HBV (IgG) e 7,7% Chagas, sendo que 69,2% RNT tiveram um 
crescimento AIG. Em 2015, 19 mulheres soropositivas (4,17%), sendo que 47,36% 
correspondiam a sorologia positiva para HIV, 21,05% exclusivamente a Toxoplasmose (IgG) e 
31,57% correspondem, concomitantemente, soropositividade a Toxoplasmose, Rubéola e 
CMV. Não detectaram casos de Chagas e HBV. Destes RN a termo, 36,84% apresentaram um 
crescimento adequado. Conclusão: Os resultados obtidos são semelhantes aos encontrados 
em outros estudos e permitem concluir que o Teste da Mamãe auxilia no controle e detecção 
precoce de comorbidades e melhorando a assistência à gestante soropositiva. É necessário 
continuar a coleta de dados, ampliando a população estudada obtendo mais dados que 
determinem o perfil epidemiológico das infecções congênitas, norteando a assistência à 
gestante e a elaboração e avaliação de políticas públicas de assistência ao binômio mãe-filho. 
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PREVALÊNCIA DO DIAGNÓSTICO DE MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS EM RECÉM-
NASCIDOS EM MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, NA 

REGIÃO CENTRO-OESTE DO BRASIL 
LORENNA NOGUEIRA PACHECO, CRISTIANE SIMOES BENTO DE SOUZA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Malformações congênitas são distúrbios na forma e/ou função de células e/ou 
órgãos surgidas em qualquer fase do desenvolvimento fetal. No Brasil, constituem a segunda 
causa de mortalidade infantil (11,2%) e, em 2010, calculou-se que 0,8% de todos os nascidos 
vivos nasceram com algum tipo de anomalia congênita. Segundo o Ministério da Saúde, as três 
malformações mais frequentes são as relacionadas ao aparelho osteomuscular, ao sistema 
nervoso e aos órgãos genitais. Objetivo: Analisar a prevalência de malformações fetais em 
recém-nascidos no Hospital Materno Infantil de Goiânia (HMI), hospital de referência terciária 
do estado de Goiás, no período de janeiro a dezembro de 2015. Método: Estudo transversal 
de prevalência. A amostra foi composta por 399 crianças nascidas entre janeiro a dezembro de 
2015, no Hospital Materno Infantil de Goiânia, com dados obtidos através de 376 prontuários 
de uma maternidade de referência do município de Goiânia, na região Centro-Oeste do Brasil, 
o Hospital Materno Infantil. Foram coletados dados dos prontuários que respondiam a um 
questionário com 30 questões que abrangiam desde histórias patológicas maternas positivas 
até tipagem sanguínea dos recém-nascidos. Os recém-nascidos com malformações fetais 
foram selecionados para o presente estudo. Resultados: A prevalência de recém-nascidos 
com anomalias foi de 7% (29 crianças), sendo 19 do sexo masculino (65%) e 10 do sexo 
feminino (35%). As anomalias congênitas mais prevalentes foram onfalocele, hidrocefalia e 
malformações cardíacas não especificas, tendo a prevalência de 14% cada do total de defeitos. 
Dentre os recém-nascidos acometidos, dez era a termo (35%) e 19 eram prematuros (65%) Em 
relação as histórias maternas positivas, partos prematuros prévios estiveram presentes em 
45% das mães, seguido de rotura prematura de membranas (ROPREMA) e oligâmnio 
(35%). Conclusão: No presente estudo, a correlação entre a presença de história patológica 
prévia materna e a ocorrência de anomalias fetais é comprovada. Contudo, as sorologias 
maternas não influenciaram neste acontecimento. Houve uma relação entre a prematuridade e 
a ocorrência dos defeitos, além do sexo masculino estar presente em 65% dos casos. 
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PREVALÊNCIA E EVOLUÇÃO DA RESISTÊNCIA DE BACTÉRIAS GRAM NEGATIVAS 
ISOLADAS DE INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO DE ORIGEM COMUNITÁRIA EM 

CRIANÇAS DURANTE O PERÍODO DE 2011 A 2017 
BEATRIZ FERREIRA BUENO, JOSE RODRIGUES DO CARMO FILHO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A infecção do trato urinário (ITU) é definida como colonização por microrganismos, 
seguida de lesão tecidual em algum local do trato urinário, sobrepondo-se a defesa do 
hospedeiro. As ITUs são as infecções mais comuns na infância e são causadas principalmente 
pela Escherichia coli. O aumento de bactérias multirresistentes representa um desafio para o 
tratamento destas infecções necessitando, portanto, conhecer a prevalência dos agentes 
etiológicos e o seu respectivo perfil de susceptibilidade. Objetivo: Descrever a prevalência de 
bactérias gram negativas responsáveis por infecções urinárias de origem comunitária em 
crianças de 0 a 12 anos. Analisar o perfil de susceptibilidade das bactérias gram negativas e 
traçar o crescimento do padrão de resistência aos antimicrobianos. Método: Estudo descritivo, 
transversal. A amostra foi composta por 781 laudos de urocultura positivos de crianças no 
período de janeiro de 2011 a dezembro 2017. Os laudos foram coletados em quatro 
laboratórios de Goiânia, sendo três pertencentes à rede privada e um laboratório escola. O 
fenótipo de resistência foi avaliado para os seguintes antibióticos: Amoxicilina-Clavulanato, 
Ampicilina, Cefalexina, Ceftriaxona, Cefuroxime-Axetil, Ciprofloxacino, Gentamicina, 
Nitrofurantoína, e Sulfametoxazol- Trimetoprima. Os dados coletados foram organizados em 
figuras e/ou tabelas, com a determinação da frequência do patógeno selecionado e de acordo 
com o percentual de resistência a cada um dos antimicrobianos. Resultados: A infecção por E. 
coli foi a mais prevalente (71,2%) para todas as idades, seguido por K. pneumoniae (14,6%) e 
P. mirabilis (14,2%). Além disso, as maiores prevalências das ITU ocorreram nos primeiros 
anos de vida. A Ampicilina apresentou o maior padrão de resistência durante o estudo. Os três 
uropatógenos se mostraram extremamente susceptíveis a Gentaminicina, Ciprofloxacino e 
Ceftriaxona. Altas taxas de resistência à nitrofurantoína ocorreram em 2016, o equivalente a 
18,8% nas infecções por E. coli, 52,4% por K. pneumoniae e 78,9% nas infecções por P. 
mirabilis. A resistência à amoxicilina-clavulanato e sulfametoxazol-trimetropim foi relevante 
principalmente nas infecções por E. coli (16,2% e 24,5%) e P. mirabilis (12,6% e 
27,9%). Conclusão: O aumento da resistência aos diversos antimicrobianos é um problema 
atual e que merece atenção, principalmente na faixa etária pediátrica. A resistência demonstra 
o uso inadequado de antibióticos, o que enfatiza a necessidade da realização de um 
antibiograma antes da prescrição médica. A escolha do antimicrobiano deve ser feita também 
de acordo com a idade e o estado geral da criança. Por isso é de extrema importância 
conscientizar toda a população sobre a dimensão do problema. 
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PREVALÊNCIA E PERFIL DE RESISTÊNCIA DE CEPAS DE KLEBSIELLA SPP. ISOLADAS 
EM CULTURAS BACTERIOLÓGICAS REALIZADAS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES 

CLÍNICAS DA PUC GOIÁS 
NAYTIARA PEREIRA CARNEIRO, ALESSANDRA MARQUES CARDOSO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A Klebsiella spp. é um bastonete Gram negativo capsulado, anaeróbio facultativo, 
pertencente à família Enterobacteriaceae. Compreende cinco espécies: K. pneumoniae, K. 
oxytoca, K. planticola, K. terrigena e K. ornithinolytica Sabe-se que a multirresistência desse 
micro-organismo está intimamente relacionada à produção de enzimas capazes de inativar 
antimicrobianos. Objetivo: Verificar a prevalência e o perfil de suscetibilidade aos 
antimicrobianos de cepas de Klebsiella spp. isoladas a partir de uroculturas realizadas pelo 
Laboratório de Análises Clínicas da PUC Goiás (LAC/PUC Goiás). Método: Trata-se de um 
estudo retrospectivo, com levantamento de dados nos arquivos eletrônicos do LAC/PUC Goiás, 
referentes ao período de janeiro a dezembro/2017. Foram pesquisadas a prevalência e o perfil 
de suscetibilidade frente aos antimicrobianos de cepas de Klebsiella spp. isoladas de 
uroculturas com contagem de colônias acima de 100.000 UFC/mL, bem como a idade e o 
gênero dos pacientes envolvidos. O projeto foi previamente autorizado pelo Comitê de Ética da 
PUC Goiás, conforme o Protocolo N° 82.542. Resultados: Foram realizadas 1.725 uroculturas, 
sendo 384 (10,1%) positivas com contagem de colônias acima de 100.000 UFC/mL. Das 
uroculturas positivas, o gênero Klebsiella spp. foi recuperado em 39 (10,1%) amostras, sendo 
33 (84,6%) K. pneumoniae e seis (15,4%) K. oxytoca. Foram detectadas três cepas de K. 
pneumoniae multirresistentes. Os pacientes foram predominantemente do gênero feminino e 
com idade acima de 60 anos. Conclusão: A crescente resistência aos antimicrobianos destaca 
a importância da detecção laboratorial de cepas comunitárias de K. pneumoniae 
multirresistentes, assim como prevenção e controle de disseminação deste patógeno, e uso 
adequado de antimicrobianos de acordo com o laudo emitido pelo laboratório de Microbiologia. 
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PREVALÊNCIA E SENTIDOS DE IDEAÇÃO SUICIDA EM ENFERMEIROS 
CAROLINA CARDOSO LOUSA, MARINA DE MORAES E PRADO MORABI  
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Introdução: O trabalho dos profissionais da área da saúde está relacionado a duplos 
empregos, cargas horarias excessivas, podendo representar equilíbrio, desenvolvimento e 
satisfação, como também podendo trazer transtornos e adoecimentos aos trabalhadores. A 
enfermagem é abrangente e detém informações sobre todas as áreas de cuidados, gestão e 
organização, sendo assim se fez necessário a pesquisa do quantitativo de profissionais da área 
da saúde que apresentam fatores preocupantes relacionado a sua saúde. Objetivo: O 
presente estudo teve como objetivo identificar e analisar fatores que estão relacionados à 
ideação suicida, e despertar nos profissionais e estudantes da área da saúde a cuidarem da 
sua saúde mental. Método: Para atender aos objetivos foi realizada uma pesquisa quanti-
qualitativa, utilizando os instrumentos: Escala de Qualidade de Vida no Trabalho, Maslach 
Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS), o Inventário de Ideação Suicida de Beck (BSI), 
Inventário de Depressão de Beck (BDI), Inventário de Ansiedade Beck (BAI), Escala de 
Assédio Moral no Trabalho (EAMT), Roteiro de Entrevista Semi-estruturado e Questionário de 
Avaliação dos Sinais e Sintomas da Relação Dialética do Homem com o Processo de Trabalho. 
Utilizou-se o SPSS-18 (Statistical Package for Social Sciences), para análise dos dados 
quantitativos e os dados qualitativos foram analisados a partir da Análise de Conteúdo proposta 
por Bardin. Resultados: Foram analisados os instrumentos aplicados em 220 profissionais da 
enfermagem, na Escala de Ideação Suicida de Beck não houve resultados expressivos 
podendo estar relacionado ao estigma de que o profissional não pode ter esse tipo de 
pensamento, sendo assim optou-se por enfatizar os resultados de depressão e desesperança, 
já que, segundo Beck, Steer, Kovacs e Garrison (1985), a desesperança constitui-se como uma 
ponte entre a depressão e a ideação suicida, e conforme Minkoff et al. (1973), a depressão só 
é significativa para a ideação suicida se houver também desesperança. Conforme Rocha, Boris 
e Moreira (2012, p. 71): ¿Quem tenta contra a própria vida, seguramente, já não encontra valor 
nela¿. Conclusão: Mediante aos dados apresentados, percebe-se a necessidade de melhoria 
nas unidades de saúde em que trabalham os enfermeiros, apresentando local de apoio e 
dependendo do caso ter acompanhamento psicológico disponibilizado pela empresa, e também 
encorajar os profissionais a mudarem estilos e hábitos de vida, não deixando o trabalho se 
tornar árduo, desagradável e/ou insatisfatório. 
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PREVALÊNCIA E SENTIDOS DE IDEAÇÃO SUICIDA EM PROFISSIONAIS DE 
ENFERMAGEM QUE TRABALHAM NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
LEIDY LUANA OLIVEIRA, MARINA DE MORAES E PRADO MORABI  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A equipe de enfermagem da urgência e emergência enfrenta diariamente tensões, 
frustrações e excesso de trabalho, além de acompanhar pacientes graves, consequentemente 
com familiares mais ansiosos e várias atividades que necessitam ser desenvolvidas em um 
curto período de tempo, o que pode desencadear um adoecimento psíquico, levando a ideação 
suicida (BARBOSA et al., 2012; EMILIO, 2013; VALENTE, 2013). Objetivo: Analisar a 
prevalência de ideação suicida em enfermeiros que trabalham no contexto de urgência e 
emergência. Analisar possíveis variáveis de adoecimento psíquico em enfermeiros da urgência 
e emergência que podem se correlacionar à ideação suicida; e a literatura científica 
específica. Método: Foi realizada uma pesquisa quanti-qualitativa. A inserção da pesquisadora 
no ambiente hospitalar está vinculada à autorização formal da instituição, veiculada pelo Centro 
de Referência em Saúde do Trabalhador ¿ CEREST Estadual. Foi utilizado o método de 
seleção de participantes por conveniência. Para a coleta de dados foram utilizados os 
seguintes instrumentos: a Escala de Qualidade de Vida no Trabalho, o Inventário de Ideação 
Suicida de Beck (BSI), o Inventário de Depressão de Beck (BDI), o Inventário de Ansiedade 
Beck (BAI), a Escala de Assédio Moral no Trabalho (EAMT), o Roteiro de Entrevista Semi- 
estruturado e o Questionário de Avaliação dos Sinais e Sintomas da Relação Dialética do 
Homem com o Processo de Trabalho. Resultados: Foram analisados os questionários de 47 
profissionais da equipe de enfermagem lotados em três unidades estaduais de urgência e 
emergência de alta complexidade de Goiás. Não houve resultados estatisticamente 
significativos na Escala de Ideação Suicida de Beck, o que pode ser reflexo do estigma social 
ocupado pelo profissional de saúde, influenciando o aparecimento de respostas socialmente 
aceitas. Percebeu-se uma alta correlação de sintomas psicossomáticos com os aspectos 
ansiosos, assim como de depressão com dores de cabeça e impaciência, refletindo a 
comorbidade relatada na literatura. Conclusão: Este trabalho pôde responder parcialmente 
aos objetivos propostos. Não foram encontradas ideações suicidas, apesar de encontrar dados 
relevantes de adoecimento psicossomático, correlacionado a aspectos de ansiedade e 
depressão. Sugere-se o desenvolvimento de pesquisas qualitativas que aprofundem nas 
queixas de adoecimento psíquico e nas possíveis ideações suicidas não expressas nestes 
profissionais, bem como o desenvolvimento de novas políticas públicas de atenção integral a 
esses sujeitos. 
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PREVALÊNCIA, CONHECIMENTO E CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL EM 
IDOSOS DA COMUNIDADE 

AZENATE LOPES PIRES DUTRA, PRISCILA VALVERDE DE O VITORINO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 
caracterizada por níveis elevados da pressão arterial sistólica (PAS) 140 mmHg e/ou pressão 
arterial diastólica (PAD) 90 mmHg. Apresenta alta prevalência e baixas taxas de controle 
especialmente em idosos. Conhecer a prevalência, o tratamento e o controle da pressão 
arterial em uma determinada população é importante para traçar medidas preventivas 
específicas de monitoramento, capazes de reduzir a morbimortalidade. Objetivo: Identificar a 
prevalência, o conhecimento e o controle da hipertensão arterial em idosos da 
comunidade. Método: Trata-se de um estudo descritivo realizado com idosos de três 
instituições de atendimento à comunidade. Foram coletados dados sociodemográficos, hábitos 
de vida, índice de massa corporal, pressão arterial (PA) e questionário de atividade física (AF). 
Foram considerados hipertensos idosos que auto relataram a doença ou que estavam em uso 
de anti-hipertensivo ou que tiveram a pressão 140/90mmHg. Esta mesma cifra tensional foi 
utilizada para definir a PA controlada ou não controlada. Foram considerados ativos os idosos 
que no questionário informaram prática de atividade física a 150 minutos por semana (atividade 
moderada ou intensa) e sedentários aqueles que não atingiram esta indicação. Este projeto foi 
aprovado pelo CEP da PUC Goiás. Resultados: Foram avaliados 215 idosos, mediana de 
idade de 69 anos, maioria era do sexo feminino. A média da PA foi de 125,5/72 mmHg. 
Relataram ter HAS 58,6%, destes 94,4% utilizavam anti-hipertensivos. A PA estava controlada 
em 63,2% dos hipertensos. Dentre aqueles que estavam utilizando anti-hipertensivos, 61,9% 
estavam com a PA controlada. Responderam o questionário de AF 164 participantes e 73,1% 
foram classificados como ativos. Não houve diferença com relação a PAS (126,5±21,3 e 
130,4±20,7mmHg) e PAD (71,6±11,3 e 71,1±9,6) entre ativos e sedentários, respectivamente. 
Dos 215 idosos, 145 (67,4%) fizeram avaliação do IMC e da circunferência da cintura (CC): 
44,8% estavam com excesso de peso e 179,3% com a CC aumentada ou muito 
aumentada. Conclusão: A taxa de HAS foi semelhante a outros estudos nacionais e 
internacionais. Quase todos os hipertensos faziam uso de anti-hipertensivos, mas muitos não 
estavam com a pressão controlada. Não houve diferença com relação aos valores de pressão 
arterial sistólica e diastólica entre sedentários e ativos. 
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PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL EM CONTEXTO 
ESCOLAR: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA POSITIVA 

DANIELLY MACHADO ALVES ARAÚJO, DANIELA SACRAMENTO ZANINI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A Psicologia Positiva um campo inaugurado recentemente que busca a 
valorização de aspectos positivos do ser humano a fim de compreender seus papeis para a 
promoção de melhor qualidade de vida. Um campo possível de aplicação de seus conceitos 
trata-se da prevenção da violência. Existem diversos efeitos adversos da violência, como a 
depressão, stress pós-traumático, ansiedade, etc. Dessa maneira, é importante que sejam 
estabelecidos modelos preventivos ã violência e que promovam saúde mental. Objetivo: O 
objetivo deste estudo é avaliar a eficácia de um programa de intervenção pautado na 
Psicologia Positiva, para prevenção da violência e promoção da saúde mental em adolescentes 
de escolas públicas da cidade de Goiânia. Método: Utilizaram-se os instrumentos: Juvenille 
Victimization Questionnaire, Escala de Auto eficácia para Situações de Vitimização, Escala de 
Apoio Social, Escala de Afetos Positivos e Negativos Escala Global de Satisfação de Vida para 
Adolescentes e Escala de Autoestima de Rosenberg. Os dados foram analisados no Software 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), no qual utilizou-se o Teste de Wilcoxon 
pareado (p<0,05). Resultados: Os resultados apontaram para diminuição da violência relatada 
no último ano, embora não constituam diferenças estatisticamente significativas. Além disso, 
são observados indicativos de estabelecimento de melhoria na discriminação entre situações 
violentas e fatores de risco para elas. Conclusão: A Psicologia Positiva demonstrou ser um 
campo promissor para embasar programas de prevenção. Sugere-se que estudos futuros 
também avaliem os participantes em um follow-up, a fim de identificar se podem ser 
encontradas diferenças estatisticamente significativas. 
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PREVENÇÃO DE INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA DE SAÚDE NA 
PERSPECTIVA DA SEGURANÇA DO PACIENTE 

MYKAELLA CRISTINA ARAÚJO MARGARIDA, MILCA SEVERINO PEREIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A ocorrência das infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS) constitui 
um grave problema para saúde pública, devido os prejuízos ocasionados aos clientes, assim 
como na economia do sistema de saúde (MS, 2013). Nos países em desenvolvimento, dez 
pacientes para cada cem internados irão desenvolver IRAS (WHO, 2011). Questiona- se, como 
tem sido discutida e implementadas as medidas preventivas para IRAS nos estabelecimentos 
de saúde segundo as literaturas? Objetivo: Analisar os enfoques das produções científicas 
acerca da segurança do paciente relacionada às medidas preventivas das infecções 
relacionadas à assistência de saúde. Método: Revisão integrativa das publicações dos anos 
de 2013 a 2017, mediante levantamento nas seguintes bases de dados: SCIELO, LILACS, 
BIREME/OPAS/OMS, MEDLINE e BVS. A coleta dos artigos ocorreu no mês de setembro de 
2017 a abril de 2018, sendo utilizado o DECS e o MeSH. Os critérios de inclusão consistiram 
em: artigos na íntegra online e nos idiomas inglês, espanhol e português. Foram excluídos: 
revisões, relatos de casos, teses e dissertações. Resultados: Foram selecionadas 57 
publicações que atenderam aos critérios de elegibilidade. Os anos predominantes foram: 2015 
com 14 (24,56%) artigos, seguido de 2016 e 2014 com 13 (22,80%). 63,15% das publicações 
eram em inglês, 28,07% em português e 8,57% em espanhol. 30 publicações (52,63%) eram 
quantitativas e 27 (47,36%) qualitativas. Constatou-se uma predominância do estudo 
descritivo-retrospectivo com 39 (68,42%) publicações; descritivo-exploratório com 11 (19,29%); 
descritivo-prospectivo com 7 (12,28%). Os conteúdos consistiram em: fatores de riscos e 
condições clínicas, em 8 publicações; distribuição das infecções nosocomiais por topografia, 
apenas 11; conhecimentos dos profissionais em 8; e medidas preventivas em 30 
publicações. Conclusão: Notou-se que há vários estudos sobre as medidas preventivas gerais 
e específicas segundo a topografia das infecções. Entre as publicações a prática da higiene de 
mãos teve o maior destaque quantitativo, referenciada em 100% das publicações, sendo ainda 
a medida de menor custo. 
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PREVISÃO E SUPRIMENTO DE FUTURAS DEMANDAS DO TRANSPORTE PÚBLICO DE 
GOIÂNIA 

CHRYSTIAN GABRIEL DA SILVA SOUSA, OLEGARIO CORREA DA SILVA NETO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A urbanização acelerada dos municípios brasileiros, trazem com si diversos 
problemas socioeconômicos, destacando-se aqui a mobilidade urbana, já que esta está 
intimamente ligada a qualidade de vida dos habitantes destes municípios. Para atender 
adequadamente a demanda de transporte público de Goiânia, seria necessário um sistema 
dinâmico e responsivo, que fosse capaz de prever as demandas futuras do serviço e se 
preparar para atende-las antes que as mesmas ocorressem. Objetivo: Criar uma Rede Neural 
capaz de prever a demanda do transporte público e criar um algoritmo capaz de distribuir a 
frota de veículos adequadamente de acordo com a demanda prevista. Método: Foram obtidos 
os dados da linha 001- Eixo Anhanguera junto a CMTC onde obteve-se os dados de 2013 a 
2016 distribuídas em intervalos de um dia. Em um primeiro momento foram definidas classes 
para cada dado que identificaria o dia da semana, se este é ou não um feriado, ou se precede 
ou sucede um feriado, para determinar os pesos destas classes calculou-se o desvio padrão 
entre a média da classe e a média do conjunto. Após os dados foram submetidos a duas 
transformações, sendo elas a normalização e a diferenciação. Para a rede neural os 
parâmetros foram definidos de forma empírica e várias redes foram testadas até encontra ruma 
satisfatória. Logo apos os resultados foram analisados pela U-
THEIL,MAPE,RMSE. Resultados: Ao analisar as métricas e o gráfico obtido pela rede é que 
no escopo geral os resultados obtidos são satisfatórios, porém quando ocorre algum 
comportamento fora do padrão a RNA peca um pouco em sua previsão, prova disso são os 
coeficientes obtidos onde apesar de obter um U-Theil que demonstra que o uso da RNA é 
melhor do que uma previsão trivial, ela é penalizada pelos comportamentos fora do padrão o 
que leva a obter um RMSE próximo de 1, penalizando a rede por essa falta de capacidade de 
prever este tipos de casos. Já o MAPE obtido é satisfatório já que demonstra que mesmo com 
as falhas em alguns pontos o erro geral da rede é em media 4,02% em suas 
previsões. Conclusão: A escolha da rede neural para a previsão obteve resultados 
satisfatórios, porém longe de um nível de erro confiável para implantar a rede no cenário real. 
Foi consumido bastante tempo em testes e analises desse modelo o que não permitiu que a 
segunda parte do trabalho fosse desenvolvida, ou seja, a distribuição da demanda prevista na 
malha de transporte utilizando algoritmos genéticos. Porém uma base teórica solida foi obtida 
acerca de series temporais e previsões com redes neurais. 
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PROCESSAMENTO DE IMAGENS HIPERESPECTRAIS PARA CLASSIFICAÇÃO DE 
BANANAS USANDO ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS 

BRUNNO ARTHUR MONTEIRO SOARES, ARLINDO RODRIGUES GALVAO FILHO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Este trabalho pretende responder a seguinte questão: É possível a classificação 
de imagens hiperespectrais de bananas através da análise por componentes principais? Para 
isso serão utilizadas imagens hiperespectrais de diferentes espécies de banana (prata, maçã) 
providas pela câmera hiperespectral SisuCHEMA ®, buscando reconhecer padrões entre as 
espécies selecionas através da Análise por Componentes Principais (Processing Component 
Analysis) (PCA). Objetivo: Identificar, através das imagens hiperespectrais, a diferença entre a 
polpa e a casca das bananas. Diferenciar as espécies de bananas analisadas, utilizando 
PCA. Método: Neste trabalho será aplicado dois tipos de pesquisas, experimental e 
exploratória. Aplicando a pesquisa experimental, tem-se como objeto de estudo as 
características extraídas de imagens das diferentes espécies de bananas. Com o auxílio do 
Toolbox HT4M, será realizada a PCA para responder à questão de pesquisa. Em posse das 
imagens faz-se necessário uma análise exploratória dos espectros, para fins de classificações 
e possíveis detecções de classes entre as amostras. Um método clássico de análise 
exploratória é a Análise de Componentes Principais que será utilizada como método de 
classificação das amostras. Resultados: Nesta análise, constatou-se que a PCA conseguiu 
identificar a casca da banana e diferenciá-la de uma pequena parte da polpa, como observado. 
No entanto, a análise não conseguiu proporcionar o resultado proposto pelo objetivo 2 desta 
pesquisa, que propunha diferenciar as espécies de bananas. Conclusão: Através da análise 
dos dados obtidos com o processamento realizado, pode-se concluir que para este 
experimento a PCA foi capaz de classificar a polpa diferenciando-a da casca das duas 
espécies selecionadas. No entanto, somente com a PCA não foi possível realizar a 
diferenciação de uma espécie da outra. 
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PROCESSAMENTO DE IMAGENS HIPERESPECTRAIS ULTILIZANDO GPU 
WANDERSOM MOURA VIANA, GUSTAVO SIQUEIRA VINHAL  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: As imagens hiperespectrais utilizadas neste trabalho podem ser vista como uma 
junção de z imagens, cada uma em um diferente espectro de frequência. Cada imagem é 
representada por uma matriz de pixels (GONZALEZ, 2008; PEDRINI, 2008). Assim, a imagem 
final se assemelha a um cubo, representado por uma matriz de dimensões (x, y, z). A filtragem 
de uma imagem é o processo de convoluir um filtro (elemento estruturante) com a imagem 
ruidosa (GONZALEZ, 2008). Objetivo: Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de 
um programa em paralelo utilizando GPGPUs que realize a filtragem das imagens 
hiperespectrais. Esse programa permitirá ao usuário decidir qual filtro se deseja utilizar de 
acordo com o ruído presente na imagem. Espera-se que ele seja capaz de 
fil Método: Programação paralela é uma forma de aproveitar ao máximo os recursos oferecidos 
pelo hardware. Grande parte dos programas são executados sequencialmente. A ideia do 
paralelismo é dividir esse programa em pequenas partes de modo que conseguimos executá-lo 
simultaneamente em unidades de processamento diferentes. Com ajuda de linguagens de 
programação é possível dividir um problema em subproblemas, de modo que a solução destes 
é a solução do problema principal. Esses subproblemas são executados simultaneamente em 
diferentes centrais de processamento. A GPGPU consegue processar paralelamente os dados 
permitindo processar uma grande quantidade de informações simultaneamente ganhando uma 
enorme vantagem de tempo. Resultados: Foi implementado um programa que realiza o 
processo de filtragem de imagens utilizando um filtro de média. Para isso, o programa atribui 
uma thread de cada núcleo à uma posição da imagem. Ou seja, cada pixel da imagem possui 
uma thread atribuída a ele. Em CUDA, as threads são executadas de forma paralela. Ao 
atribuir cada pixel a uma thread e executá-las ao mesmo tempo, o processo de filtragem é 
realizado em apenas um instante de tempo. A filtragem paralela reduziu o tempo de execução 
do processamento em 98% Conclusão: O filtro implementado foi o de média (suavização). A 
sua escolha se deve pelo fato de ser bastante utilizado para redução de pequenos ruídos que 
podem interferir na análise dos dados. Foi desenvolvido um programa utilizando GPGPUs para 
realizar o processo de filtragem de forma paralela. Utilizando o conceito de uma thread por 
pixel, o tempo de execução do programa foi reduzido em 98%, em média, em relação a 
execução sequencial da filtragem. 
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PROCESSAMENTO DE IMAGENS HIPERESPECTRAIS UTILIZANDO FPGA 
ALEXSSANDER COSTA SOUSA, GUSTAVO SIQUEIRA VINHAL  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A manifestação do melanoma é feita por nevos, no qual são pequenos pigmentos 
na pele, conhecidos popularmente como pintas e verrugas. Nevos também são lesões na pele 
no qual possui diversos aspectos cancerígenos em relação ao câncer de pele e se referência 
pela cor, tamanho, relevo, superfície e presença ou ausência de pelos no local. Eles podem ter 
mudanças em sua forma, tanto na sua característica quanto na sua forma ao decorrer dos 
anos, e assim podendo causar um grande risco tornando-se mali Objetivo: Este trabalho tem 
como objetivo o desenvolvimento do filtro de média para o processamento de imagens 
utilizando FPGA aplicados a imagens hiperespectrais no contexto de detecção de 
melanomas. Método: Imagens podem conter ruídos que dificultam a análise dos dados, 
ocasionando até mesmo em falsos resultados. A remoção desses ruídos é de fundamental 
importância para análise e outras etapas de processamento de imagens. Para o 
desenvolvimento deste trabalho foi implementado o filtro de média utilizado uma FPGA modelo 
DE2-115 da ALTERA. Resultados: A arquitetura do FPGA é formada por um banco de 
registradores divididos em duas partes. A primeira é um conjunto de 9 registradores dispostos 
em uma matriz 3x3. Estes registradores representam a máscara (filtro). Os outros registradores 
são dispostos em formas de duas filas. A saída da arquitetura corresponde a operação do filtro 
(média dos pixels). Os pixels que já foram processados são sobrescritos, uma vez que não há 
necessidade dos seus valores. Devido a insuficiência do tempo e dificuldade de aprendizagem 
da linguagem HDL, não foi possível implementar a arquitetura utilizando o 
FPGA. Conclusão: Este trabalho teve como objetivo a implementação de um filtro para 
processamento de imagens hiperespectrais utilizando FPGA, aplicado a imagens de 
melanoma. Para isso, foram apresentados conceitos de processamento de imagens e 
hardware reconfiguráveis (FPGA). Infelizmente, por questões de dificuldade na aprendizagem 
de uma nova linguagem de programação, o tempo foi insuficiente para realizar a 
implementação física da arquitetura desenvolvida. 
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PRODUÇÃO DE CONCRETO ARMADO DE ELEVADO DESEMPENHO (CAED) COM 
ADIÇÃO DE MICROFIBRAS METÁLICAS (CONCRETO FLEXÍVEL) – EXPERIMENTAL 
MURILO SANTIAGO DE MATOS COSTA, PAULO SERGIO DE OLIVEIRA RESENDE  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O concreto de alta resistência foi lentamente introduzido no mercado dos edifícios 
de grande altura e como ele então espalhou-se através do mundo veio a ser definido como 
concreto de alto desempenho. Sendo usado na maior parte do mundo". (AITCIN, 2000) 
Segundo FIGUEIREDO (2005), por possuir um alto módulo de elasticidade, elevada resistência 
à tração e ductilidade, as fibras de aço proporcionam melhora à sua resistência ao impacto e a 
fadiga, contribuindo para o aumento da durabilidade. Objetivo: O ensaio com agregado 
realizados de acordo com a NBR - 9776 - Agregados - Determinação da massa específica 
Chapman. O estudo de empacotamento de partículas foi realizado com o método sugerido por 
ALFRED. Para a moldagem dos corpos de provas normatizados, foi projetado e fabricamos um 
molde metálico Método: O ensaio com agregado realizados de acordo com a NBR - 9776 - 
Agregados - Determinação da massa específica Chapman. O estudo de empacotamento de 
partículas foi realizado com o método sugerido por ALFRED. Para a moldagem dos corpos de 
provas normatizados, foi projetado e fabricamos um molde metálicos para satisfazendo a 
norma ASTM C39/ C39M - 16 Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical 
Concrete Specimens. Foram moldados corpos de provas de 125 cm³ de volume e formato 
cúbico com variação menor que 0,12 milímetros em qualquer dimensão. Realizados ensaios 
submetidos a tensões de compressão para avaliação de resultados. Resultados: De acordo 
com a ABNT NBR 5739:2007, o valor de resistência a ser considerado deve ser o maior obtido 
nos rompimentos de cada idade. Portanto, os valores de resistência obtidos para o traço 1 
(CPV ARI MAX) foram: 58,6 MPa, 80 MPa, 109,1 MPa, 133 MPa e 144,4 MPa. E os valores de 
resistência obtidos para o traço 2 (CPV ARI RS) foram: 57,8 MPa, 85,5 MPa, 107,9 MPa, 141,7 
MPa e 112,4. MPa. Sendo as respectivas idades: 1, 3, 7, 28 e 63 dias. Foi realizado em um 
laboratório terceirizado, que possui certificado do Inmetro. Apenas um dos 3 ensaios realizados 
obteve sucesso, sendo utilizado extensômetro de milésimo de milímetro. A carga aplicada para 
romper foi de 230 Kgf e a flecha 0,487 milímetros. Conclusão: A principal característica do 
concreto, foi atingida. Sendo tão importante como a resistência final a inicial também foi muito 
satisfatória, sendo elas respectivamente, 123,4 MPa e 48,8 MPa. O valor de flecha obtido no 
ensaio de flexão pura (0,487 milímetros), pode ser considerado que houve ganho de 
ductilidade considerável, já que o concreto não armado é um material muito frágil, com baixa 
resistência à tração, o que provoca ruptura com deformação praticamente nula. 
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PRODUÇÃO DO CÓDIGO SIMILAR AO METAR PARA ANÁLISE DO TEMPO A PARTIR DA 
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA WMR200 DA PUC GOIÁS 

MIKE FRAN MACHADO DOS SANTOS, ANNA PAULA BECHEPECHE, TAMMYSE ARAUJO 
DA SILVA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O informe meteorológico METAR, é constantemente utilizado no planejamento de 
voo por um piloto. A adequada análise desse informe meteorológico pode ser decisiva no que 
tange a segurança de voo. Ao produzir um informe similar a este para posterior análise das 
condições atmosféricas local, entende-se o tempo e torna possível uma tomada de decisão 
adequada e segura. Objetivo: Produzir um código meteorológico, similar ao METAR, com o 
auxílio de uma estação digital de superfície. Os dados coletados pela estação servirão como 
base para a execução desse boletim atmosférico e posterior análise. Método: A produção do 
código análogo ao METAR foi realizada através das informações obtidas da coleta de dados da 
Estação Meteorológica WMR200 (PUCGO). Posteriormente, codificação dos dados para a 
produção do informe meteorológico similar. Foi utilizado o método descritivo como abordagem 
geral, o bibliográfico como procedimento e o comparativo como produção de dados. A 
similaridade corresponde a mesma quantidade de dados presente no METAR, estrutura, ordem 
e codificação. Como a Estação Meteorológica armazena dados a cada 15 minutos, foram 
arquivados, em uma hora, quatro informações diferentes dos parâmetros atmosféricos. Todos 
esses dados reservados foram utilizados na análise das condições atmosféricas locais no 
período de um ano. Resultados: Com a produção do código similar ao METAR, foi possível 
realizar uma análise das condições atmosféricas reinantes. Através da observação e 
interpretação desses códigos meteorológicos, o piloto pode tomar uma atitude apropriada e 
eficiente. A média obtida ao longo de tempo das informações foram de respectivamente: 
temperatura média 27,8°C; umidade média do ar de 41%; temperatura média do ponto de 
orvalho de 14°C; velocidade máxima do vento de 16 nós e média de 2; e pressão no nível do 
mar de 1006 hPa. A codificação do METAR segue os padrões estabelecidos na FCA 105-3, do 
Comando da Aeronáutica. Conclusão: Com a pesquisa foi possível identificar na prática a 
importância de se analisar o tempo atmosférico em tempo real, entendendo a dinâmica da 
meteorologia. Diante dos avanços na segurança aérea, a observação e análise meteorológica, 
torna-se um dos seus principais instrumentos para a atividade aérea e tomada de decisão. O 
piloto é o principal responsável pelo planejamento e julgamento das condições meteorológicas. 
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PRODUÇÃO DOS PROGRAMAS STRICTO SENSU EM PSICOLOGIA NO ESTADO DO 
PARÁ, NA PERSPECTIVA DE VIGOTSKI NAS CATEGORIAS: IDADES DA VIDA E 

AFETIVIDADE 
ELAINE MORAIS DA SILVA, DIVINO DE JESUS DA S RODRIGUES  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Este trabalho integra a pesquisa: As Idades da Vida e a Afetividade na Obra de 
Vigotski e sua Apropriação Pela Produção da Pós-Graduação em Psicologia. Investigou como 
as idades da vida: infância, adolescência, adulta/juventude, velhice e afetividade aparecem na 
Pós-Graduação, no Estado do Pará a partir da teoria sócio-histórica. Objetivo: Sistematizar, 
analisar e compreender o modo como às idades da vida e afetividade têm sido tratadas em 
produções acadêmicas dos programas Stricto Sensu em Psicologia no Estado do Pará entre os 
anos 2013 a 2015 . Método: Pesquisa qualitativa e bibliográfica alicerçou-se pelo método 
materialismo histórico dialético. Orientou-se nos seguintes procedimentos: Coleta de dados: 
marcado pela procura por produções acadêmicas de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Psicologia, segundo a perspectiva Sócio-Histórica. O principal meio utilizado foi o site Portal 
Capes - Sucupira, e os próprios sites das instituições do Estado do Pará. Sistematização dos 
dados: Ocorreu pela organização dos dados coletados e pelos resumos das produções 
localizadas sobre as idades da vida e categoria ¿afetividade¿, na seguinte sequencia: nome, 
data, titulo e instituição. Análise dos dados: foram analisadas as informações coletadas 
segundo os objetivos estabelecidos. Resultados: Constatou-se a inexistência de produções na 
perspectiva proposta, porém foram descritas outras linhas de pesquisa. A linha de Pesquisa 
que mais contabilizou produções foi à linha Comportamental, somando 111 teses e 
dissertações num total de 168 apurações gerais. Além da linha Teoria e Pesquisa do 
Comportamento, foram encontradas mais duas com produções computadas, sendo elas, 
Psicanálise: Teoria e Clínica e Psicologia Sociedade e Saúde. Todos da Universidade Federal 
do Pará. Segundo o site do Programa de Pós- Graduação em Psicologia (PPGP) da 
Universidade Federal do Pará que foi criado em 2005, único do Estado, as linhas de pesquisa 
oferecidas, são: Fenomenologia; Psicologia, sociedade e saúde e 
Psicanálise. Conclusão: Diante da congruência com os procedimentos metodológicos 
adotados, constatou-se que o Estado do Pará possui um Programa de Pós- Graduação Stricto 
Sensu em Psicologia relativamente novo, com áreas de concentração e linhas de pesquisas 
em construção. Os dados encontrados foram de extrema importância para compreender o 
desenvolvimento do Programa e que apesar de ainda não ter elementos referentes à 
Psicologia Sócio- histórica, espera-se um crescimento que contemple esta área de 
concentração. 
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PRODUÇÕES ACADÊMICAS DOS PROGRAMAS EM PSICOLOGIA SCRICTO SENSU 
SOBRE AS IDADES DA VIDA E AFETIVIDADE NA PERSPECTIVA SÓCIO HISTÓRICA NO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NOS ANOS 2010 E 2011 
MATHEUS DE ARAÚJO CRUZ, DIVINO DE JESUS DA S RODRIGUES  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O presente trabalho se refere à pesquisa: ¿As Idades da Vida e a Afetividade na 
Obra de Vigotski e sua Apropriação pela Pós-Graduação em Psicologia¿. O qual tem como 
finalidade identificar e analisar como as fases da vida e a afetividade são propostas nas obras 
vigotskianas. Visto que tais temáticas são sempre abordadas nesta perspectiva, e mesmo 
assim o conceito destas se mostram ainda divergentes na maioria dos trabalhos. Tendo assim 
como objetivo compreender tais categorias. Objetivo: Pesquisar as produções acadêmicas nos 
programas de pós-graduação Stricto Senso em Psicologia no Estado do Rio Grande do Sul nos 
anos de 2010 e 2011, que tenham referência epistemológicas da teoria sócio-histórica sobre as 
idades da vida e a categoria afetividade. Método: Método: Pesquisa qualitativa e bibliográfica 
alicerçou-se pelo método materialismo histórico dialético. Orientou-se nos seguintes 
procedimentos: Coleta de dados: marcado pela procura por produções acadêmicas de Pós-
Graduação Stricto Sensu em Psicologia, segundo a perspectiva Sócio-Histórica. 
Sistematização dos dados: Consiste na organização dos dados coletados nas plataformas de 
pesquisas e pelos resumos das produções localizadas sobre as idades da vida e categoria 
¿afetividade¿. Análise dos dados: foram analisadas as informações coletadas segundo os 
objetivos estabelecidos. Resultados: Resultados: Como orientado, utilizou-se de primeira 
instancia a plataforma CAPES, porém está só disponibilizava teses e dissertações do ano de 
2013 adiante, impossibilitando a busca, que contempla os anos de 2010 e 2011. Procurei em 
outras plataformas como BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações), o qual 
não foi encontrado nenhum resultado referente ao estado do Rio Grande do Sul. Porém na 
plataforma LUME (www.lume.ufrgs.br), encontrou-se 269 quando pesquisada nos nomes 
[Vigotsky (24), Vygotsky (107), Vigotski (20), Vygotski (18)], e na plataforma TEDE 
(httptede2.pucrs.brtede2), foram encontradas 59 sendo elas também nos nomes [Vygotsky = 
Vygotski (43), Vigotski = Vigotsky (16)], totalizando assim 328. Conclusão: Conclusão: A partir 
das buscas foram localizadas 10 teses e dissertações encontradas nos programas em 
Psicologia Scricto Sensu sobre as idades da vida e afetividade na Perspectiva Sócio Histórica 
no Estado do Espirito Santo. No período de 2010 e 2011. 
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PROFISSIONALIZAÇÃO DA EMPRESA FAMILIAR: TREINAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO 

ROBSON FERREIRA MACIEL, IRENE REIS  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Esta pesquisa tem como finalidade elaborar um estudo do processo de sucessão 
familiar nas empresas, no que tange o treinamento e desenvolvimento. Bem como, verificar 
quais são os principais projetos desenvolvidos na administração de gestão de pessoas, com 
foco nos programas de treinamento e desenvolvimento dos sucessores a partir da terceira 
geração. Objetivo: Desenvolver estudos relacionados às contribuições que o trinamento e 
desenvolvimento dos sucessores poderá influenciar de forma positiva e minimizar o impacto 
negativo na gestão das empresas familiares. Método: Este estudo pretende desenvolver uma 
pesquisa de caráter exploratório e descritivo de natureza qualitativa, visto que seu objetivo é 
elaborar estudos relacionados às contribuições que o treinamento e desenvolvimento dos 
sucessores geram nas empresas familiares. A pesquisa descritivo-exploratória aplica-se, por 
buscar descrever as principais dificuldades enfrentadas na gestão familiar e estabelecer 
relação entre as variáveis, possibilitando a descoberta de novas ideias e insights, permitindo 
que o pesquisador compreenda melhor os aspectos envolvidos na questão em 
foco. Resultados: Por meio da revisão teórica foi possível identificar a relação entre o 
processo sucessório e o planejamento sucessório em uma empresa familiar, tratando dentro 
deste contexto, o planejamento sucessório, as etapas do processo sucessório, as barreiras do 
processo de sucessão e a importância do planejamento sucessório nas empresas familiares. 
Desta forma, com base na pesquisa teórica realizada, percebe-se que um considerável 
percentual das empresas familiares não realiza um planejamento de sucessão formal e 
estruturado, como recomendado por profissionais da área. Conclusão: A futura geração 
possui um papel vital para a sobrevivência e renovação do negócio e da família. Assim, com a 
capacitação e o apoio a nova geração conseguirá manter unidos os três eixos principais de 
uma empresa familiar: família, propriedade e empresa. Com isso, conclui-se que é essencial 
pensarmos de forma positiva sobre a empresa familiar, deixando definitivamente o paradigma 
que ela possui propensão maior para o fracasso, por sua característica, do que ao sucesso. 

Palavras-chave: Empresa familiar, Treinamento e Desenvolvimento, sucessão 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 1189 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

PROJETO COMPUTACIONAL DE UMA RESIDÊNCIA VISANDO OTIMIZAÇÃO DO 
CONSUMO DE ENERGIA 

DANIEL YUSEI OZAWA, FABRICIA NERES BORGES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O conhecimento sobre domótica é limitado. As pessoas geralmente entendem 
esse conceito como "um conjunto de dispositivos caros que tornam a casa inteligente", e 
muitas pessoas acham que a domótica não é essencial. Mas na verdade, ela é um conjunto de 
tecnologias que auxiliam na manutenção e execução de tarefas domésticas. E seu objetivo de 
utilização é proporcionar um maior nível de conforto, segurança, gestão do conforto, 
segurança, gestão do consumo de energia e comodidade. Objetivo: Realizar a otimização das 
instalações elétricas de uma residência sustentável, elaborar um protótipo, para simulação do 
software de controle dos pontos de energia. E a pesquisa de um módulo de medição e controle 
do consumo de energia em eletrodomésticos. Método: Realizou-se pesquisas bibliográficas 
dos seguintes tópicos:a)Software CAD, para o desenvolvimento da planta baixa e normas 
relacionadas a projeto técnico; b)Projetos de Instalações Elétricas, com ênfase nas normas de 
segurança; c)Automação Residencial (AR), para conceituar e justificar o trabalho de pesquisa; 
d)Microcontroladores e sensores de Efeito Hall, para levantar modelos com requisitos 
favoráveis a pesquisa e seu estudo de aplicabilidade no projeto. Baseado na pesquisa 
bibliográfica foi produzida a maquete, na qual na estrutura da casa foram ilustradas as cargas 
encontradas e outros objetos. Para que fossem feitos testes com o software de controle e a 
comunicação do estado das cargas, demonstrados a partir do liga/desliga dos 
LED¿s. Resultados: Uma maquete foi produzida como protótipo para demonstração da 
automatização que desenvolvida a partir do estudo de eficiência dos equipamentos 
eletrodomésticos e do software de controle. Baseados na pesquisa bibliográfica e em testes em 
laboratório foram levantadas as vantagens no uso do modelo ACS712 baseadas nas 
características a seguir: (a) Segurança; (b) Simplicidade; (c) Linearidade; (d) 
Versatilidade. Conclusão: Foram realizadas o desenvolvimento de uma planta baixa, com as 
adaptações necessárias para construção de uma maquete, a qual demonstra a automatização 
de equipamentos que estariam presentes em uma residência, os quais foram representados 
por LEDs e suas respectivas ilustrações. Com base no estudo de eficiência energética e em 
otimização de instalações elétricas. A pesquisa e teste de sensores compatíveis com a 
aplicação de monitoramento e controle dos eletrodomésticos selecionados. 
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PROMETEU ACORRENTADO: TRANSFORMAÇÕES E CONDICIONALISMOS NA ATENAS 
DO SÉCULO V AEC 

MATHEUS DE PAULA CAMPOS, IVAN VIEIRA NETO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O século V antes da nossa era foi o período de intensas transformações na cidade 
de Atenas, especialmente culturais, políticas e religiosas. Neste sentido a tragédia grega 
clássica foi um fenômeno deste contexto, sendo Prometeu acorrentado, do tragediógrafo 
Ésquilo, uma das obras apresentadas naquele momento. Objetivo: Analisar, através de uma 
leitura crítica e analítica, a obra Prometeu acorrentado, do tragediógrafo 
Ésquilo. Método: Seleção da fonte primária, realizando leitura e crítica interna, buscando 
autores do período que trataram das tragédias e realizando coleta de referenciais teóricos na 
bibliografia levantada. Foi realizado também o método comparativo com outras fontes do 
período, buscando extrair os fenômenos culturais e políticos registrados na 
tragédia. Resultados: Ésquilo trouxe ao palco o drama do titã que, por amor à humanidade, 
transgrediu ordenações divinas, dando aos mortais o fogo que não se restringe ao seu sentido 
literal, mas simboliza a capacidade racional. O autor percebeu que os novos tempos colocavam 
em xeque a herança homérica, questionando o pensamento mítico e dessa forma os seres 
humanos daquele período deveriam buscar novas explicações e soluções para seus 
conflitos. Conclusão: Observa-se, na tragédia, como o autor colocou Zeus como governante 
tirano e Prometeu como benfeitor da humanidade, ilustrando os sentidos de mudanças que 
Atenas vivia no momento: transformações de um tempo passado pautado na desordem a um 
ordenamento baseado na justiça. 
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PROMOÇÃO DA SAÚDE RELACIONADA AO AUTOCUIDADO À SEGURANÇA DO 
PACIENTE RENAL CRÔNICO HEMODIÁLISE 

THAIS COSTA PEREIRA SANTANA, MARIA MADALENA DEL DUQUI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Segundo QUEIROZ, et al. 2008, o aparecimento de doenças crônicas é 
desencadeado por diversos fatores e caracterizado por algumas patologias, como hipertensão 
arterial e diabetes que requerem intervenções de autocuidado, prevenção de incapacidades 
futuras, suporte para melhorar a qualidade de vida realizando precocemente condutas 
necessárias para reduzir danos mais graves. De acordo com QUEIROZ, et al. 2008, a doença 
renal crônica surge como um relevante problema de saúde pública mundial. Objetivo: Analisar 
na produção literária em relação ao autocuidado e a promoção da saúde de pacientes em 
hemodiálise com vistas a atender as seis metas de segurança do paciente. Método: 3.1 Tipo 
de estudo: Estudo descritivo de revisão integrativa realizada na base de dados PUBMED. 
3.2Local de estudo: o estudo foi desenvolvido no programa de Iniciação Científica da PUC-GO, 
do curso de enfermagem. 3.3Participantes: artigos publicados acerca do tema na base de 
dados PUBMED, no período de 2013 a 2017 3.4 A apresentação e análise dos dados foi 
descritiva, por meio de uma tabela. Resultados: Os resultados disponibilizados em tabelas e 
gráficos. Discutidos entre eles. Tabela 1: Distribuição de artigos selecionados a partir dos 
descritores na base de dados PUBMED, 2018. Descritores Sem filtros Com filtros Artigos 
selecionados Health promotion and patient safety 925 (100%) 330 (35,6%) 17 (1,8%) Tabela 2: 
Distribuição de artigos selecionados a partir dos descritores na base de dados PUBMED, 2018. 
Descritores Sem filtros Com filtros Artigos selecionados Health promotion and hemodialysis 
units, hospital 08 (100%) 03 (37,5%) 3 (37,5%) Conclusão: Desenvolver estratégias que 
possam cumprir as seis metas internacionais de segurança do paciente em hemodiálise implica 
em maior segurança à todos, garantindo qualidade da assistência e melhorando a qualidade de 
vida de pessoas renais crônicas nessa modalidade de tratamento. A equipe de enfermagem 
tem papel relevante nesse contexto, tanto em relação a atividade de gerência como 
assistencial. Profissionais médicos também contribuem para atingir essas metas de segurança. 
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PROPAGAÇÃO VEGETATIVA IN VITRO DE EUGENIA DYSENTERICA DC 
LADY KEVILIN QUIRINO DOS SANTOS, ANDREA MARA DE OLIVEIRA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A Eugenia dysenterica Mart. ex D.C, cagaiteira, trata-se de uma árvore heliófita, 
seletiva xerófita, nativa do Bioma Cerrado, pertencente à família das Myrtaceaes. Possui 
multiutilidades, nos aspectos alimentício, medicinais fitoterápicos, tanífero, ornamental e 
melífero. A micropropagação e a cultura de tecidos vegetais tornam-se uma boa ferramenta, 
para futuros melhoramentos genéticos e domesticação da espécie, bem como na conservação 
de germoplasma da mesma por ter sementes recalcitrantes. Objetivo: Obtenção de plantas da 
espécie Eugenia dysenterica Mart. ex D.C, a partir da caracterização e a comparação de três 
lotes de sementes , sobre diferentes concentrações do fitormonio GA3, visando um possível 
protocolo de germinação de sementes in vitro e emissão de plântulas in vitro. E 
cauligênese. Método: Estudaram-se três lotes de sementes de cagaiteira, sobre diferentes 
concentrações de fitormônio GA3; Controle e T1 ao T6 (0,5mL/L; 1,0mL/L; 1,5mL/L; 2,0mL/L; 
2,5mL/L e 3,0mL/L), em meio MS básico, tanto em sementes CT quanto em sementes ST. 
Visando protocolos voltados a germinação de sementes e emissão de plântulas in vitro em 70 
dias. Outro experimento foi realizado, objetivando protocolos para cauligênese na espécie, a 
partir de plântulas originadas in vitro, testando os tratamentos Controle; T1 (0,5mL/L de BAP e 
0,25mL/L de AIA); T2 (1,0mL/L de BAP e 0,25mL/L de AIA); T3 (0,5mL/L de BAP e 0,25mL/L 
de ANA); T4 (1,0mL/L de BAP e 0,25mL/L de ANA); T5 (1,5mL/L de BAP e 0,25mL/L de AIA) e 
T6 (1,5mL/L de BAP e 0,25mL/L de ANA) em meio ½ MS) Resultados: Após 70 dias para 
todos os tratamentos e lotes de sementes trabalhados, considerando a soma da germinação 
total geral dos três lotes de sementes trabalhados; P1 (54,5%), P2 (67,9%) e P3 (52,6%), 
resultaram na porcentagem de germinação de 58,3% para sementes ST. E no mesmo período 
de análise teve-se para sementes CT; P1 (21,4%), P2 (13,3%) E P3 (10%), com o percentual 
de 14,9% de germinação. O lote de sementes que apresentou melhor germinação; 67,9% de 
sementes germinadas foi o lote P2, já para sementes inoculadas CT, o melhor lote de 
sementes avaliado foi o lote P1, com 21,4% de germinação. Verifica-se uma baixa emissão de 
plântulas em 70 dias. Metade dos nutrientes do meio MS e sem fitorregulador têm-se boa 
promoção de brotos(cauligênese) Conclusão: O tratamento Controle, sem a suplementação 
de fitoreguladores é suficiente nos três experimentos para a obtenção de mudas da espécie 
Eugenia dysenterica Mart. ex D.C, o que os tornam mais viáveis em termos de custo. Sendo o 
melhor lote (P2) para sementes sem tegumento, e o lote (P1) para sementes com tegumento. 
Com os tratamentos Controle e T1 os melhores no vigor de plântulas e para germinação de 
sementes in vitro, e o teste T1 para brotações. 

Palavras-chave: Micropropagação. Cauligênese, Fitormonio. Cultura de tecidos vegetais, 
Organogênese. 
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PROPOSIÇÃO DO ESPECTRO DE ATIVIDADE BIOLÓGICA DA RUTAECARPINA 
ATRAVÉS DE MODELAGEM MOLECULAR 

SARA MARINA SORES RIBEIRO, VINICIUS BARRETO DA SILVA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A Hortia oreadica é uma espécie vegetal pertencente ao gênero neotropical Hortia 
da família Rutaceae e vem sendo empregada popularmente para tratar dores e febre. Um dos 
marcadores encontrado nas folhas da espécie vegetal é a rutaecarpina. Como é um dos 
alcaloides com propriedades bioativas da espécie vegetal, torna-se relevante mapear seu 
potencial biológico para que evidências científicas sejam criadas para estabelecimento da 
eficácia e segurança do uso terapêutico da planta. Objetivo: Mapear o potencial biológico da 
rutaecarpina, um alcaloide encontrado nas folhas da espécie vegetal Hortia oreadica 
(Rutaceae), por meio de estudos de relação estrutura-atividade através do emprego de 
métodos in silico, compreendendo simulações de triagem de bioatividade e detecção 
farmacofórica. Método: A etapa de triagem de atividade biológica foi realizada com os 
servidores web Molinspiration, SwissTargetPredicition e SEA tendo como arquivo de entrada 
inicial o modelo 2D da estrutura da rutaecarpina. A etapa de detecção farmacofórica foi 
realizada com o servidor web Pharmagist, tendo como entrada um arquivo no formato Mol2 
contendo as estruturas 3D da rutaecarpina e de outros treze agentes anti-inflamatórios 
inibidores da COX-2. Os cálculos foram realizados com os pesos de carcaterísticas 
estabelecidos em 3 para anéis aromáticos, 1 para cátions e ânions, 1,5 para doadores e 
aceptores de ligação de hidrogênio e 0,3 para grupos hidrofóbicos e o modelo com o 
alinhamento do maior número de moléculas com a rutaecarpina foi 
selecionado. Resultados: Foi possível identificar que a atividade anti-inflamatória, através da 
possível inibição da COX-2, foi o maior consenso nas predições. Em vista disso, 13 fármacos 
inibidores da COX-2 foram selecionados para comparação farmacofórica com a rutaecarpina. 
Os dois anéis aromáticos descritos como características farmacofóricas compartilhadas entre 
rutaecarpina e inibidores da COX-2 fazem uma gama de contatos hidrofóbicos com vários 
resíduos da enzima, bem como o grupo aceptor capaz de realizar ligação de hidrogênio com 
uma tirosina do sítio ativo da enzima. Assim, as três características farmacofóricas 
compartilhadas entre rutaecarpina e inibidores da COX-2 são relevantes para que a 
rutaecarpina possa exercer a inibição do alvo. Conclusão: A rutaecarpina é um marcador 
vegetal com enorme potencial terapêutico. O destaque maior pode ser evidenciado pela 
potencial capacidade do marcador em atuar como agente anti-inflamatório via inibição da COX-
2. Ao menos três das características espaciais requeridas para inibição da COX-2 estão 
presentes na estrutura química da rutaecarpina, o que ajuda a criar evidências científicas para 
a confirmação do potencial terapêutico da Hortia oreadica para tratamento de dor e febre. 

Palavras-chave: Hortia oreadica, COX-2, anti-inflamatório 
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PROTOCOLOS DE CITOGENÉTICA CONVENCIONAL E BANDEAMENTOS 
CROMOSSÔMICOS UTILIZANDO BANDAS Q, G, R E C PARA OVINOS 

HERIDA SAMAYA GONÇALVES DE SOUSA, ALEX SILVA DA CRUZ, JALLYS HENRIQUE DA 
COSTA, JULIA WOCH RODRIGUÊS, DAMIANA MIRIAN DA CRUZ E CUNHA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A citogenética é o campo da genética que envolve o estudo dos cromossomos. 
em relação a sua morfologia e detecção de alterações que possa estar interferindo no 
desempenho do animal. Os ovinos foram uma das primeiras espécies domesticadas pelo 
homem pois possuem uma alta adaptabilidade e produtividade. Sua criação pode ser por 
interesse econômico, através da carne, leite e lã. Existe uma perspectiva promissora para a 
ovinocultura devido o aumento demográfico de consumidores. Objetivo: Promover uma 
adaptação e de uma descrição detalhada das técnicas e protocolos de citogenética (culturas de 
Linfócitos em curto prazo) e de técnicas de bandeamento cromossômico Q, R, G e C para 
ovinos. Método: As coletas foram realizadas no campus II Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás, em seguida foram levados ao Núcleo de Pesquisa Replicon da PUC Goiás para 
realização das análises. Realizou-se a coleta utilizando seringa heparinizada para todas as 
culturas seguiu-se o protocolo de culturas de linfócitos T em curto prazo que é o protocolo 
modificado no Núcleo de Pesquisa Replicon. O cultivo ocorreu na estufa de CO2, por 47 horas. 
Após esse tempo adicionou-se 75¼L de Colchicina. Após a centrifugação e retirada do 
sobrenadante foi adicionada a solução hipotônica. E passado o tempo necessário adicionado o 
carnoy. As lavagens foram realizadas até a solução ficar transparente. Guardado em local 
refrigerado até fazer as lâminas. Resultados: Foram realizados 5 testes. Seguindo o protocolo, 
foram realizadas algumas adaptações como o aumento da temperatura da estufa CO2 para 
38°C, adição de penicilina. Para os testes não foram observados a presença de cromossomos 
metafásicos. Essa condição inviabilizou a execução dos protocolos de bandeamentos 
cromossômicos propostos por este estudo. Estes resultados poderiam ter sofrido interferência 
de agentes externos. A fim de verificar a hipótese de uma possivel interferência 
medicamentosa foi realizado um teste com um ovino macho de Bela Vista de Goiás submetido 
ao protocolo padrão para cultura de linfócitos T em curto prazo. O resultado apresentado foi 
positivo para a presença de metáfase apresentando notação cariotípica de 
2n=54,XY. Conclusão: O uso indiscriminado de medicamentos é tradicionalmente apontado 
como inibidor para a cultura de linfócitos em cultura de células humanas, mas dados em 
Ovinos são escassos e em animais de produção. A falta de resultado positivo para a presença 
de mitoses nas culturas testadas sugere (hipótese) a administração de medicamentos da forma 
repostada de modo informal, poderia estar interferindo na resposta das células durante a 
cultura celular. 
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PSICOLOGIA ESCOLAR: A PERCEPÇÃO DOS GESTORES DE ESCOLAS PÚBLICAS 
ANNA CAROLYNA ARAÚJO DE JESUS, ALBA CRISTHIANE SANTANA DA MATA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A Psicologia se fez cúmplice da educação numa ideologia em que o processo 
educativo assume uma característica naturalizante do indivíduo. O resultado dessa 
cumplicidade foi uma concepção de educação como um processo cultural de desenvolvimento 
das potencialidades dos indivíduos. A Psicologia Escolar carece de uma sistematização na sua 
construção teórica, mostrando a necessidade da ressignificação no âmbito da educação, 
visando a cumplicidade de todos os profissionais da educação. Objetivo: Compreender os 
significados que os gestores de escolas públicas de Goiânia atribuem à psicologia escolar, 
identificando desafios e possibilidades para a atuação do psicólogo nas 
escolas. Método: Pesquisa qualitativa de abordagem crítica sociohistórica. Foram feitas 
entrevistas semiestruturadas com cinco gestores de escolas públicas de Goiânia, sendo três 
coordenadores pedagógicos e dois de núcleos livres, priorizando compreender a percepção de 
cada participante em relação à Psicologia Escolar, seus desafios e possibilidades de atuação. 
Os contextos de pesquisa foram duas escolas públicas estaduais e uma federal. Na pesquisa 
incluiu estudos bibliográficos, seleção das escolas e dos participantes, elaboração do roteiro de 
entrevista, realização das entrevistas e análise das informações construídas. A seleção das 
escolas foi feita de forma aleatória com um único critério de que tivessem algum contato com 
psicólogos. Resultados: A percepção dos gestores foram organizadas em duas categorias, 
sendo: percepção de gestores de escolas públicas sobre a psicologia escolar; e desafios e 
possibilidades para a atuação do psicólogo escolar. As percepções dos gestores foram 
classificadas em perspectiva tradicional e emergencial da atuação do psicólogo. A perspectiva 
tradicional envolve um olhar para a atuação focada no indivíduo e na solução de problemas 
individuais e que envolve a aprendizagem. Já a perspectiva emergencial tem um olhar de 
buscar compreender o indivíduo no seu contexto social e trabalhar com o coletivo. A 
perspectiva mais recorrente foi a tradicional. Conclusão: A pesquisa respondeu aos seus 
objetivos e conseguiu esclarecer que a Psicologia Escolar em Goiânia precisa investir na 
compreensão dos profissionais da educação acerca de sua atuação. Vale ressaltar a 
importância de um maior contato com uma perspectiva crítica em Psicologia Escolar na 
formação de qualquer profissional da educação, para que fortaleça o papel do psicólogo 
escolar e que abra possibilidades de atuação em conjunto com todos da comunidade escolar. 
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QUAL A SIGNIFICANCIA DO PROGRAMA PILOTO BRASILEIRO DAS PATENTES VERDES 
SIMONE PEREIRA CIANCA LIMA, NIVALDO DOS SANTOS  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O meio ambiente não consegue se recuperar naturalmente quando comparado 
com à velocidade das mudanças da natureza e a adaptação humana. Sendo assim um grande 
percentual dos problemas ambientais existentes se resultam dos nossos meios de 
sobrevivência, e a falta de conhecimento dos resultados da esgotabilidade dos recursos 
naturais, com hábitos consumistas, a ignorância no manejo do próprio lixo e desrespeito ao 
meio ambiente. Objetivo: Elaborar um estudo sobre Patentes Verdes que envolve Programa 
Piloto de Patentes Verdes no âmbito do Brasil. Método: Efetuado pesquisas descritivas e 
exploratórias junto a internet, jornais, revistas técnicas, publicações independentes, palestras, 
entrevistas com objetivo de levantar dados, informações, opiniões que tratam do assunto tema 
deste trabalho. Quanto as bibliografias (livros) ¿ pesquisadas e embasadas nas 
doutrinas. Resultados: Patentes Verdes são tecnologias inovadoras no Brasil. Em 2012 o INPI 
implantou o Programa Piloto de Patentes Verdes brasileiro e efetivou em 2013. O tempo 
utilizado para concessão do pedido 131 dias, entre o depósito e a concessão da carta-patente. 
Após a análise dos 52 pedidos deferidos de Patentes Verdes pela autarquia federal, 
verificamos que o tempo mínimo para concessão de uma carta-patente para os integrantes do 
PPPV do INPI foi de 4 meses e o prazo máximo de 2,8 meses. O objetivo atual do INPI é 
encurtar o prazo do exame de tecnologias verdes para 2 anos. Nos E.U.A. e UE, números de 
patentes verdes concedidas são 2.674 inovações e o prazo médio para concessão é 12 meses. 
A concessão acelerada de uma patente é fundamental. Conclusão: Patentes Verdes são 
Títulos de propriedade temporário outorgado pelo Estado ao inventor ou à pessoa legitimada, 
que permitem que terceiros sejam excluídos de atos relativos à matéria protegida. Com a 
funcionalidade e contribuição ao combate às mudanças climáticas globais, deu-se inicio pelo 
INPI em 17 de abril de 2012. Visando a aceleração das análises dos pedidos das patentes 
conforme as categorias baseada no Inventário verde da OMPI - Organização Mundial da 
Propriedade Industrial. 
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QUAL O SENTIDO E SIGNIFICADO QUE O ADOLESCENTE DÁ AO ATO INFRACIONAL 
JOSÉ RAFAEL COSTA DOS SANTOS, ROGERIO ARAUJO DA SILVA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A sociedade moderna está regida de complexos problemas sociais, o Brasil não 
escapou. Enquanto a isso, um dos problemas com maior destaque e um dos que mais reflete o 
processo histórico do país, é o incessante aumento da criminalidade, e junto vem o crescente 
índice de violência praticada por adolescentes. O presente projeto propôs entender quais são 
os sentidos e significados dos jovens que cometem o ato infracional, e as questões que ele 
forma, e que o formam em seu contexto social. Objetivo: Compreender os sentidos e 
significados atribuídos ao ato infracional pelos adolescentes; buscar similaridades nas 
entrevistas com os adolescentes e estabelecer padrões que os levaram a cometer o ato 
infracional; compreender o perfil do adolescente que cometeu o ato infracional. Método: A 
presente pesquisa foi dividida em dois momentos, sendo o primeiro momento, no primeiro 
semestre da Iniciação Científica, uma abordagem mais quantitativa, com aplicação de 
questionários, e no segundo semestre, uma abordagem mais qualitativa, com o foco exclusivo 
nas entrevistas com os sujeitos de pesquisa. Os questionários foram aplicados sobre os 
prontuários dos adolescentes que passavam pelo Plantão Interinstitucional, sendo coletados de 
forma aleatória. Foram aplicados ao todo 300 questionários A pesquisa qualitativa propiciou 
uma análise mais profunda do adolescente, para tornar essa análise possível foi utilizada a 
entrevista semiestruturada, com um roteiro base para nortear a entrevista. Resultados: Os 
resultados mais relevantes, e que ajudam a compreender o perfil sócio histórico desses 
adolescentes, foram: maioria dos adolescentes são do sexo masculino, com percentual de 
86,3%. Outro dado relevante é a identificação étnica, maioria sendo a maioria de pardos, com 
frequência 45,7% da amostra, e em segundo lugar ficam os brancos, com 28,7%. Em relação à 
situação familiar do adolescente, 57.7% dos casos os adolescentes possuem pais separados. 
No âmbito escolar, obteve-se os dados de que 57,67% estava estudando no momento do 
primeiro ato infracional. Esses são alguns dos dados que dão uma base para se pensar o perfil 
sócio histórico dos adolescentes que cometeram atos infracionais. Conclusão: Os sentidos e 
significados foram coletados, foram ouvidos, cada um com seus atos, e suas palavras com um 
sentido e um significado que lhe são únicos. Os padrões obtidos nas entrevistas revelam outros 
lados do debate, uma carência do Estado para com eles, uma carência financeira e emocional, 
dados precisos e válidos que apontam para um perfil específico de vulnerabilidades, que os 
influenciaram a cometer atos infracionais 
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QUALIDADE DE VIDA DE ADOLESCENTES COM PARALISIA CEREBRAL: 
COMPARAÇÃO DO AUTORRELATO DOS ADOLESCENTES E DOS SEUS CUIDADORES 

NAYARA APARECIDA ALVES FIGUEIRA, MAYSA FERREIRA MARTINS RIBEIRO, 
THAINARA LEÃO CARVELLO, CEJANE OLIVEIRA MARTINS PRUDENTE, TÁTILA PEREIRA 

DA SILVA SANTOS  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Estima-se que a cada 1.000 nascidos vivos 2,11 possuem paralisia cerebral. 
Pessoas com paralisia cerebral apresentam desordens do tônus e do movimento, além de 
problemas associados, devido a um acometimento no sistema nervoso central, que 
comprometem a funcionalidade e geram limitações das atividades cotidianas afetando a sua 
qualidade de vida. Objetivo: Comparar o autorrelato dos adolescentes com paralisia cerebral e 
o relato dos seus cuidadores quanto à qualidade de vida dos adolescentes, foco nos domínios 
social e escolar. Método: Estudo transversal e descritivo, aprovado pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa da PUC-GO. Amostra composta por adolescentes com idade entre 10 a 19 anos e 
seus cuidadores que frequentam as instituições públicas de atendimento em reabilitação 
localizadas em Goiânia. Foram aplicados aos adolescentes e seus cuidadores os questionários 
sociodemográfico e o Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL 4.0 módulo 
genérico). Resultados: Participaram 27 adolescentes e 27 cuidadores. Dentre os adolescentes 
51,7% eram do sexo feminino, 77,7% entre 14 e 19 anos. A maioria com tônus espástico. No 
PedsQL 4.0 o escore total no autorrelato do adolescente foi 54,34 e no relato do cuidador 
47,82. O escore saúde física foi 53,12 no autorrelato do adolescente e 40,62 no relato do 
cuidador. O escore saúde psicossocial foi 53,33 no autorrelato do adolescente e 55,00 no 
relato do cuidador. Os maiores escores no autorrelato do adolescente foram atividade social e 
atividade escolar. No relato do cuidador os maiores escores foram aspecto emocional e 
atividade social. Não houve diferença significativa ao comparar escores do PedsQL 4.0 do 
autorrelato do adolescente com o relato do cuidador. Conclusão: Os resultados relacionados à 
percepção do adolescente e do cuidador possibilitam direcionamento para estratégias de 
intervenções que contribuam para melhorar a qualidade de vida de adolescentes com paralisia 
cerebral. Aspectos relacionados à melhora da capacidade física, apoio emocional e suporte 
para desempenho de atividades funcionais que viabilizem o desempenho escolar e 
participação social devem ser aprimorados. 
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QUALIDADE DE VIDA E FADIGA EM ADOLESCENTES COM PARALISIA CEREBRAL 
TÁTILA PEREIRA DA SILVA SANTOS, MAYSA FERREIRA MARTINS RIBEIRO, NAYARA 

APARECIDA ALVES FIGUEIRA, THAINARA LEÃO CARVELLO, CEJANE OLIVEIRA 
MARTINS PRUDENTE  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Paralisia cerebral é uma desordem permanente do movimento, do tônus e da 
postura, causando limitações nas atividades funcionais, atribuídas a uma lesão que ocorre no 
desenvolvimento do cérebro, é a principal causa de deficiência da infância, com repercussões 
por toda a vida. Esse trabalho tem relevância por avaliar a qualidade de vida autorrelatada pelo 
adolescente. Os resultados permitirão aos profissionais e aos familiares ajustar estratégias 
para melhora da qualidade de vida dessa população. Objetivo: Avaliar a qualidade de vida e 
fadiga em adolescentes com paralisia cerebral na sua própria percepção. Método: Trata-se de 
um estudo transversal e descritivo. A amostra foi composta por 27 adolescentes com paralisia 
cerebral, de ambos os sexos com idade entre 10 e 19 anos, o estudo foi realizado em cinco 
instituições públicas de reabilitação de Goiânia. Foi aplicada uma ficha estruturada de dados 
Sociodemográficos, que foi respondida somente pelo cuidador. Os adolescentes foram 
classificados segundo o Gross Motor Function Classification System e divididos nos cincos 
níveis. Para avaliar qualidade de vida das crianças foi utilizado Pediatric Quality of Life 
Inventory (PedsQL 3.0 módulo Paralisia cerebral), a avaliação da fadiga autorreferida foi 
medida pela Multidimensional Fatigue Scale (PedsQL 2.0 ¿ Escala de Fadiga 
Multidimensional). Resultados: Na avaliação da qualidade de vida o domínio ¿dor¿ foi o 
menos comprometido já os domínios: ¿atividades escolares¿, ¿fadiga¿ e ¿alimentação¿ foram 
os mais comprometidos segundo o autorrelato dos adolescentes. Em relação à fadiga, o 
domínio ¿fadiga do sono¿ foi o mais comprometido. O último item do domínio alimentação 
revela que a ¿dificuldade em cortar seu próprio alimento¿ é a questões que mais compromete 
a qualidade de vida dos adolescentes no quesito alimentação. Conclusão: Os adolescentes 
com paralisia cerebral apresentam percepção prejudicada da sua qualidade de vida. Os 
domínios mais comprometidos foram: ¿atividades escolares¿, ¿fadiga¿ e ¿alimentação¿ 
apresentando menores pontuações. Em relação à percepção de fadiga o domínio que 
apresentou menor pontuação foi 'fadiga do sono' apontando maior comprometimento da 
qualidade de vida dos adolescentes com paralisia cerebral. 
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RECOMBINAÇÃO DE REPERTÓRIOS E COOPERAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RESOLUÇÃO 
DE PROBLEMAS 

LEONARDO MURILO LEÃO, LORISMARIO ERNESTO SIMONASSI, DIOGO DE PAULA 
SOUSA, JÚLIO CÉSAR ABDALA FILHO, HERNANDO BORGES NEVES FILHO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Recombinação de repertórios é um dos processos de estudo do que é 
considerado como criatividade em análise do comportamento. Problemas, em uma perspectiva 
analítica comportamental, são assim definidos pela ausência de repertórios específicos, frente 
a uma situação específica. Para a resolução de problemas se faz necessária a manipulação de 
variáveis do ambiente. Cooperação diz respeito a uma contingência na qual as parte devem 
trabalhar juntas para acesso ao reforçador equitativo. Objetivo: 1) Avaliar se treinos de 
repertórios prévios, em dois sujeitos experimentais distintos, implicou em menor tempo para a 
resolução de problemas em um contexto de cooperação. 2) O jogo Portal 2 se mostrou uma 
ferramenta pertinente para a realização de atividades de cunho 
científico. Método: Participaram do experimento dez pessoas, com idades entre dezoito a trinta 
anos, sem experiência prévia em situações experimentais e com baixa ou nenhuma frequência 
de contato com jogos virtuais. Para a realização do experimento foram utilizados dois 
computadores com o jogo Portal 2, instruções básicas e um questionário que avaliava o 
contato com jogos. O ambiente de coleta foi em cabines experimentais com iluminação e 
ventilação artificiais. Dois grupos, (A) e (B), Grupo A com seis participantes e Grupo B com 
quatro, onde (A) não foram expostos ao treino dos repertórios prévios, sendo diretamente 
expostos a condição de teste e (B) onde os dois participantes foram expostos ao treino de dois 
repertórios prévios e depois na condição de teste. Resultados: A soma dos tempos das três 
duplas do Grupo A, na Fase 3, foi de 2.136 seg. No Grupo B, o tempo total de duas duplas, 
também na Fase 3, foi de 560 seg. Em decorrência da impossibilidade de coleta de todos os 
dados foi inviável a possibilidade de qualquer conclusão sobre o estudo. Conclusão: Em 
decorrência da impossibilidade de coleta de todos os dados foi inviável para o presente 
experimento a possibilidade de qualquer conclusão e fomento de discussão sobre os objetivos 
previamente definidos. 

Palavras-chave: recombinação de repertórios, cooperação, videogame 
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RECOMBINAÇÃO DE REPERTÓRIOS EM HUMANOS UTILIZANDO VIDEOGAME 
ISABELLA TEREZA RODRIGUES PIRES, LORISMARIO ERNESTO SIMONASSI  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Estudos sobre a criatividade tem sido bastante discutidos e controversos durante 
os anos. A Psicologia vem tentando compreender esse fenômeno desde o início do século XX. 
A Análise do Comportamento tem contribuído de forma significativa no estudo desse tema a 
partir da análise de diferentes respostas aprendidas e a origem de um novo comportamento 
(Neves Filho, 2016). Objetivo: Esta pesquisa tem o objetivo de estudar a ocorrência da 
recombinação de repertórios (criatividade) em humanos. Método: Participaram dessa pesquisa 
4 sujeitos experimentais humanos. Para a coleta de dados foram criadas 4 salas no jogo Portal 
2.0. Cada participante passou por 5 condições, sendo elas Linha de Base, Habituação, Treino 
1, Treino 2 e Teste de Recombinação (idem Linha de Base). O objetivo do jogo era sair da 
sala. Primeiramente os participantes foram expostos a sala da Linha de Base para verificar se 
eles conseguiam ou não resolver o problema. Após a verificação, os participantes passaram 
por condições de treino (Treino 1 e Treino 2) para depois serem expostos a mesma sala da 
Linha de Base para o Teste de Recombinação verificando se o participante aprendeu um novo 
comportamento. Resultados: Os participantes não resolveram o problema na Linha de Base 
em 240 segundos. Após a exposição aos treinos, todos conseguiram resolver o problema no 
Teste de Recombinação. O Participante 1 (PP1) conseguiu resolver o problema no Teste de 
Recombinação em 97 segundos, o Participante 2(PP2) resolveu em 68 segundos, o 
Participante 3(PP3) resolveu em 133 segundos e o Participante 4(PP4) resolveu em 49 
segundos. Conclusão: Todos os participantes (PP1, PP2, PP3, PP4) passaram por condições 
que demonstraram uma exposição a repertórios que resultaram na aprendizagem de um 
comportamento novo (Neves Filho, 2016) demonstrando a aquisição de um repertório que eles 
não possuíam anteriormente. 
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RECONHECIMENTO DE OBJETOS EM IMAGEM HIPERESPECTRAL EMPREGANDO 
ANÁLISE DISCRIMINANTE QUADRÁTICA 

THALIA FRANÇA VAZ, CLARIMAR JOSE COELHO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: o reconhecimento de objeto é uma parte importante do processamento de 
imagens e visão computacional, pois tem muitas aplicações no campo do reconhecimento de 
imagem médica, inspeção industrial, entre outros. No contexto de imagem hiperespectral 
(HyperSpectral, HSI), envolve a classificação espectral, e a QDA (Análise Discriminante 
quadrática) é compatível com a análise HSI porque isola ou segmenta as partes da imagem de 
interesse e depois identifica regiões dos espectros susceptíveis à 
previsão Objetivo: desenvolver um algoritmo para o reconhecimento de objetos em imagem 
Hiperespectral empregando a análise discriminante quadrática (Quadratic Discriminat Analysis, 
QDA) Método: A função classify() do software MATLAB, permite classificar utilizando a QDA. E 
o reconhecimento dos objetos a partir das classificações, são extraídas de grupos testes que 
são de imagens HSI de banana maça, prata e nanica, e a partir dos grupos foi definido classes 
como conjuntos de treinamento para treinar o classificador. A técnica utilizada para 
classificação são de comprimentos de ondas chaves do espectro do fundo de uma imagem HSI 
e de uma região de interesse dessa mesma imagem HSI Resultados: as regiões classificadas 
em cada imagem HSI da banana prata, banana maça e banana nanica, através dos 
comprimentos de onda chave, com base no conjunto de treinamento, possuem como 
observações através do reconhecimento dos objetos, a classe 1 que é o fundo da imagem, e a 
classe 2 que é a poupa da banana. Conclusão: o reconhecimento de objetos em imagens HSI 
utilizando o método QDA (Análise Discriminante Quadrática), possibilitou caracterizar dois 
grupos em diversas regiões das imagens HSI testadas, possuindo uma distribuição espacial de 
classificações mais ampla. 
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RECONHECIMENTO DE PADRÕES EM IMAGEM EMPREGANDO APRENDIZAGEM 
PROFUNDA 

JESSICA ALVES EVANGELISTA, CLARIMAR JOSE COELHO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O diagnóstico médico é uma das áreas de maior importância em que os 
procedimentos de processamento de imagem são aplicados atualmente. O processamento em 
tempo real de imagem pode ser aplicado em campos de detecção de tumor/câncer. O 
desenvolvimento de uma técnica capaz de acelerar o processo em um diagnóstico médico 
pode auxiliar na qualidade de vida do paciente. Objetivo: Desenvolver algoritmos para o 
reconhecimento de padrões em imagens empregando redes neurais 
convolucionais. Método: A rede neural é um algoritmo que recebe um conjunto de dados de 
entrada com a categoria à qual cada dado particular pertence. Em seguida, apresentam-se 
novos dados com suas categorias ainda desconhecidas pela rede. O objetivo da rede neural, 
portanto, é classificar estes novos dados corretamente. A Rede Neural Convolucional (RNC) é 
uma rede neural de aprendizagem profunda pois possui múltiplas camadas internas que são de 
três tipos: camadas convolucionais, agrupamento de camadas e camadas totalmente 
conectadas. No trabalho, foi desenvolvida uma RNC com um pipeline de múltiplos estágios. 
Imagens são utilizadas como dados de entrada na RNC e sua resposta é a probabilidade de 
que a imagem contenha o objeto de interesse (tumor, tecido saudável) Resultados: Realizou-
se a implementação das camadas convolucionais, pooling e camadas totalmente conectadas. 
As aplicações da convolução e, também, do pooling foram realizadas em Imagens 
Hiperespectrais (HSI). As HSI utilizadas foram as imagens digitalizadas da polpa da banana, 
cujas espécies são: nanica, prata e maçã. Com a aplicação das camadas convolucionais e do 
pooling destacou-se as informações mais importantes das imagens sendo possível notar 
diferentes características presente em cada uma das polpas. Conclusão: A aplicação da 
aprendizagem profunda no reconhecimento de padrões em imagem, possibilitou a obtenção de 
características mais precisas de uma grande quantidade de dados de entrada (imagens). 
Dessa forma, foi possível extrair um maior número de características, melhorando a 
performance e a confiabilidade nos resultados esperados. 
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RECONSTRUÇÃO PALEOAMBIENTAL NA ÁREA DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS DA 
REGIÃO DE SERRANOPOLIS/GO E ESTABELECIMENTO DE POSSÍVEIS CORRELAÇÕES 

COM ATIVIDADES ANTRÓPICAS 
RAMON CARLOS ARAÚJO SOARES, MAIRA BARBERI  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A análise palinológica constitui uma ferramenta importante auxiliando em variadas 
áreas do conhecimento voltadas a caracterização dos biomas brasileiros. O estabelecimento 
da evolução da paisagem, as mudanças do clima e os registros da ocorrência de incêndios são 
aspectos importantes no entendimento dos processos atuantes no decorrer do Quaternário, 
auxiliando na compreensão da dinâmica da paisagem e na composição da biodiversidade 
principalmente em terras baixas tropicais. Objetivo: Estabelecer, a partir da análise 
palinológica de sedimentos provenientes de depósitos de turfas estratificadas, a evolução da 
paisagem no decorrer do Pleistoceno tardio da área de sítios arqueológicos de 
Serranópolis/GO na região sudoeste do estado de Goiás. Método: O pólen, os esporos de 
Pteridófitas e os outros palinomorfos que estão contidos nos sedimentos estão normalmente 
diluídos na matriz, tornando necessário, para a obtenção de dados passíveis de uma 
interpretação paleoecológica, a coleta e o tratamento de sedimentos que possibilitem a 
concentração e a preservação destes palinomorfos. Os sedimentos coletados em campo foram 
descritos e as amostras que correspondem à sequência pleistocênica foram preparadas 
conforme os procedimentos padrões estabelecidos para sedimentos do Quaternário. O material 
resultante foi incluído em um meio de montagem com leitura de lâminas e a identificação das 
partículas de carvão de diferentes dimensões, caracterizando os eventos de 
queimadas. Resultados: Os dados obtidos foram processados no programa Tilia e os 
diagramas de concentração de partículas de carvão evidenciaram mudanças nos eventos de 
queimadas nos diferentes níveis analisados situados no decorrer do Pleistoceno tardio. Essas 
mudanças ocorreram tanto em relação à quantidade de eventos de queimadas quanto ao tipo 
de evento considerando se o mesmo representava queimadas de ocorrência local ou regional. 
Considerando que os eventos ocorreram no Pleistoceno tardio os mesmos não apresentaram 
correlação com os processos culturais das populações pré-históricas que utilizavam o fogo 
como técnica de caçada e que ocuparam a região a partir do Holoceno. Conclusão: O registro 
de eventos de queimadas no decorrer do Pleistoceno tardio constitui uma evidência importante 
de que o fogo constitui um aspecto ecológico natural da dinâmica de áreas de cerrados. As 
modificações na concentração dos registros de incêndios sugerem mudanças climáticas com 
oscilações na umidade e as variações nos registros de queimadas locais ou regionais podem 
estar associadas à interferência de parâmetros físicos, biológicos e climáticos na dinâmica das 
fitofisionomias do Cerrado. 
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RECURSOS NATURAIS ASSOCIADOS AO RIO VERDE ATUAL E PRETÉRITO NA 
PERSPECTIVA DO SITIO ARQUEOLÓGICO GO-JA-02, SERRANÓPOLIS, GOIÁS 

ELIEZER BOTELHO DA SILVA, JULIO CEZAR RUBIN DE RUBIN  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O Sítio GO-JA-02 localizado à 4 Km da margem esquerda do rio Verde, município 
de Serranópolis, foi identificado pelas pesquisas desenvolvidas na região na década de 1975 
pelo Programa Arqueológico de Goiás, Projeto Paranaíba. A proximidade do sítio arqueológico 
com o rio Verde favoreceu o desenvolvimento de uma abordagem relacionada à 
geoarqueologia fluvial (KASHIMOTO e MARTINS, 2005; RUBIN 2003; BROWN, 
1997). Objetivo: Caracterizar as alterações no traçado do canal do rio Verde e correlacionar 
com o sítio GO-JA-02, abordando as possíveis interferências dos grupos pré-coloniais na 
paisagem (apropriação e construção da paisagem), com ênfase na obtenção de recursos 
naturais. Método: Segundo RUBIN (2003), Geoarqueologia fluvial é a junção de 
conhecimentos oriundo das ciências da terra com o conhecimento arqueológico com ênfase 
fluvial. Foram utilizadas imagens de satélite pelo Google Earth para a análise de padrões 
fluviais do comportamento do rio Verde atual e pretérito contido em um raio de 10 km do sítio 
arqueológico GO-JA-02. A área total, 48km de planície aluvial, foi subdivida em oito partes 
visando a reconstituição dos traçados do rio, principalmente paleocanais, meandros 
abandonados e demais feições relacionadas com a dinâmica do rio Verde, procedimento que 
permitiu a produção de dados e informações que subsidiaram as discussões relacionadas com 
a ocupação pré-colonial da área e a utilização do rio. Resultados: Os resultados indicam 
padrões de meandros abandonados ao longo da planície aluvial, compatíveis com a dinâmica 
fluvial, entretanto, algumas feições permitem levantar a hipótese de que talvez resultem da 
atividade humana. Neste caso, a investigação também deve considerar a possibilidade de ação 
antrópica posterior aos grupos pré-coloniais. Esses resultados não são conclusivos, mas tem 
um caráter de formular hipóteses para compreender como viviam estes grupos pretéritos que 
habitavam a região, como distribuíam sua espacialidade bem como a interação que possuíam 
com o rio Verde e seus afluentes. O rio Verde foi um ¿lugar¿ extensivo do abrigo? (TUAN, 
1930). Conclusão: Uma das grandes dificuldades no desenvolvimento do tema é a falta de 
evidências relacionadas com a origem antrópica das feições discutidas. Até o momento não 
foram encontrados vestígios culturais próximos a meandros abandonados ou a paleocanais na 
região que reforcem as hipóteses. Nesse sentido, sugere-se a utilização de técnicas de 
prospecção específicas para a planície aluvial, como o vibrocore, utilizado por diversos autores 
como Rubin (2003). 
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REDESENHANDO A CIDADE DE GOIÂNIA- RESGATE DO PLANO ORIGINAL DE ATTILIO 
CORRÊA LIMA UTILIZANDO FERRAMENATAS TECNOLÓGICAS 

PEDRO HENRIQUE RAMOS LIMA, ANAMARIA DINIZ BATISTA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Redesenhar através de fontes primárias, os projetos originais de Attilio Corrêa 
Lima para Goiânia, em uma matriz vetorial utilizando o software AutoCAD. Resgatar o traçado 
urbano elaborado por Attilio Corrêa Lima para a cidade de Goiânia.Estudar o plano da cidade 
idealizado pelo urbanista Corrêa Lima: Goiânia entre 1932 a 1935 ¿ O Plano Original através 
do desenho em 2D utilizando o AUTOCAD. Objetivo: Através do resgate realizado pela Drª 
Anamaria Diniz, pegamos á planta original que foi desenvolvida por Attilio Corrêa Lima em 
1932 para a capital de Goiás. Através da análise do Plano Diretor, cartas e resenhas 
realizamos a produção do arquivo digital como base no documento da planta 
original. Método: O redesenho da cidade em AUTOCAD permitirá a realização de uma matriz 
do mapa da cidade, serão destacados as vias, praças, parques, zoneamento e equipamentos 
urbanos e arquitetônicos projetados por Corrêa Lima. Resultados: o setor oeste foi 
redesenhado permitindo assim ter um contato com principais áreas, como o parque dos buritis 
com suas grandes áreas verdes, seus equipamentos públicos que permitiam a prática de 
esportes, espaço que posteriormente sofreu uma alteração graças a especulação imobiliária 
reduzindo assim como consequência o tamanho do parque, suas áreas verdes e reparcelando 
os lotes residenciais propostos originalmente.O uso da ferramenta tecnológica - software 
AUTOCAD se faz presente proporcionando uma matriz vetorial para desenvolvimento da 
maquete eletrônica do desenho original do acervo de Correa Lima, permitindo assim futuras 
pesquisas sobre esse determinado assunto tão importante para a história da Capital de 
Goiânia. Conclusão: Através do estudo da Biografia de Attilio Corrêa Lima, compreendi a sua 
importância para a cidade em que sou residente. Sua formação na Escola Nacional de Belas 
Artes, no Instituto de Urbanismo na Universidade de Paris, suas influências diretas com outros 
urbanistas, pude compreender o seu Plano para cidade de Goiânia. 
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REDESENHANDO A CIDADE PLANEJADA: GOIÂNIA DE ATTILIO CORRÊA LIMA 
NATHANA ELOARA GONCALVES SILVA, ANAMARIA DINIZ BATISTA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O trabalho de pesquisa pretende investigar e compreender os projetos originais de 
Attilio C. Lima para a capital de Goiás, Goiânia a partir de fontes primárias, do acervo da família 
Corrêa Lima. A pesquisa é relevante pois trata-se de um resgate dos planos originais do 
urbanista Attilio C. Lima, utilizando uma matriz em AUTOCAD ¿ 2D, para redesenhar a cidade 
de Goiânia no período de implantação. Objetivo: Objetivo geral Registrar e resgatar através de 
fontes primárias, os projetos originais de Attilio Corrêa Lima para Goiânia, em uma matriz 
vetorial utilizando o software AutoCAD. Método: A metodologia utilizada para a produção da 
pesquisa foi a realização de leituras e resenhas de referências teóricas, a interpretação e 
análises de imagens e mapas, e a realização de estudos dos projetos originais da cidade de 
Goiânia, produzido por Attilio Corrêa Lima. A elaboração do desenho da cidade foi utilizada 
ferramenta tecnológica: AUTOCAD 2D, software de aplicação em projetos urbanísticos. O 
redesenho da cidade em AUTOCAD permitiu a realização de uma matriz do mapa da 
cidade. Resultados: O produto mais importante dessa pesquisa é o redesenho do desenho 
urbano original do plano de Attilio C. Lima que além de revelador de suas intenções, esclarece 
muito mitos, além de tudo será base para outras pesquisas futuras. Conclusão: Conforme os 
resultados produzidos pela pesquisa é possível contrariar a ¿história oficial¿ do planejamento 
da capital, tal como a comissão técnica da escolha do local, um "encenação política", pois o 
local já tinha sido escolhido antes mesmo do resultado final da comissão. Ao analisar o plano 
diretor e redesenhar a planta urbana da capital foi possível contrariar a velha história de que 
Goiânia não foi projetada pensando no crescimento da cidade, sendo assim projetada só para 
50 mil pessoas. 
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REFLEXO DA VIOLÊNCIA SIMBÓLICA NO COMPORTAMENTO DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES EM APARECIDA DE GOIÂNIA 

DANIELA RODRIGUES DE CASTRO, CLEUDES MARIA TAVARES ROSA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: É no seio doméstico que damos nossos primeiros passos e também é o lugar que 
aprendemos a falar, nos comunicar e, de forma didática, nos é passado muitos conceitos de 
moral e ética. Todavia, muitas famílias, por conta da falta sustento, caem nos trabalhos 
informais e ilícitos, como por exemplo, no tráfico de drogas. Crianças e adolescentes que 
nascem nesse contexto ficam marcadas por problemas sociais e que consequentemente 
crescem em um ambiente impróprio para seu aprendizado. Objetivo: Analisar como que a 
educação familiar e a escolar influenciam, inibindo ou estimulando, a inserção da criança no 
mundo violento Método: Utilização de questionário com crianças de escola pública inserida no 
Programa Mais Educação. Realização da coleta em escolas de Goiânia e Aparecida de 
Goiânia. Aplicação de 30 questionários em cada escola, em um total de 60 
questionários Resultados: A pesquisa ainda não foi finalizada devido a atrasos para se 
cadastrar a pesquisa na Plataforma Brasil e obter autorização das Secretarias de Educação. 
Dessa forma, as coletas de dados, bem como sua análise ainda estão sendo 
executadas Conclusão: Em razão dos inúmeros problemas para prosseguir a pesquisa de 
campo, não obtivemos conclusões a respeito dos objetivos levantados. Porém, a leitura 
bibliográfica já está quase concluída. Neste sentido, já debatemos a influência que as famílias 
podem vir a exercer sob seus filhos, os estigmas como resultado de tal fenômeno e as 
violências da rua. 

Palavras-chave: Educação, Violência, Criança 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 1209 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

REFLEXÕES SOBRE DIREITOS HUMANOS A PARTIR DA PERCEPÇÃO DE 
UNIVERSITÁRIOS SOBRE O EXERCÍCIO DA SEXUALIDADE NA TERCEIRA IDADE 

JHENNYFER KALI FERNANDES DA CRUZ, MARIA ELIANE LIEGIO MATAO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A sexualidade é um processo vital, vivido de maneira diferente em cada fase da 
vida. Integra uma das necessidades humanas básicas, não se restringindo ao ato sexual, mas 
também o afeto, intimidade e aspectos subjetivos, que fazendo parte das dimensões biológica, 
psicológica, social, cultural, religiosa, ideológica e histórica. A vivência da sexualidade na 
velhice esbarra em padrões preconceituosos criados pela sociedade. Objetivo: Discutir os 
direitos humanos a partir da percepção de universitários sobre o exercício da sexualidade na 
terceira idade. Método: Estudo exploratório, descritivo, com abordagem qualitativa, realizado a 
partir de pesquisa de campo, realizada no âmbito Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 
junto a acadêmicos matriculados nos diferentes cursos da Graduação. Utilizou-se questionário 
com perguntas abertas e fechadas, cuja análise foi realizada a partir da organização das 
frequências absoluta e relativa para as perguntas fechadas. As respostas à questão de 
evocação foram processadas no software EVOC que emitiu um quadro de quatro casas, o que 
permitiu para a análise estrutural das representações do estudo. Foram feitas perguntas 
conforme escala de Likert com previsão de respostas abertas, as quais foram analisadas sob o 
aspecto qualitativo. Resultados: Foram aplicados 200 instrumentos de pesquisa, cujo com 
perfil que caracteriza o grupo de universitários é maioria de mulheres, jovens, solteiras, cristãs 
e heterossexuais. As evocações obtidas ao termo indutor sexualidade na terceira idade revela 
que acreditam na inexistência desse exercício nessa fase da vida, mas reconhecem a reversão 
pelo uso de medicamento. As justificativas estão focadas no senso comum, com muitos tabus e 
associado à percepção de que os idosos são pessoas assexuadas. Apesar disso, a maioria 
concorda que é direito do idoso a liberdade de expressar sua sexualidade, entretanto, 
acreditam que não é praticado. Conversar com idosos sobre sua sexualidade aparece como 
algo restrito devido aos obstáculos de cunho pessoal. Conclusão: A percepção dos 
acadêmicos para com o exercício da sexualidade por idosos, é arraigada em preconceitos e 
estigmas, influenciados por visão errônea, cujo indivíduo é percebido como assexuado nesta 
fase da vida. As representações sociais emitidas são semelhantes ao que existe no senso 
comum, o que pode dificultar o atendimento respeitoso e com qualidade por parte de futuros 
profissionais, ou seja, livre de preconceitos e estigmas, portanto com restrições aos direitos 
pautados à classe idosa. 

Palavras-chave: sexualidade, idosos, acadêmicos 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 1210 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

RELAÇÃO DE VÍNCULO FRATERNAL: A RELAÇÃO DO INDIVÍDUO COM SÍNDROME DE 
DOWN E O IRMÃO COM DESENVOLVIMENTO ESPERADO 

ISABELLA GONÇALVES DE MEDEIROS CASTILHO DE SOUZA, JULIANA SANTOS DE 
SOUZA HANNUM  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: As relações fraternais são as principais fontes de apoio, companheirismo, 
cooperativismo e ajuda para os irmãos, mesmo que este relacionamento seja permeado por 
sentimentos como ciúmes e competição. A presença de sentimentos conflitantes é comum em 
qualquer relacionamento entre irmãos, diante de uma deficiência esses sentimentos se 
intensificam. A relação fraternal, iniciada com o nascimento de um irmão, é uma das relações 
mais intrínsecas e permanentes na vida de um indivíduo. Objetivo: Analisar o relacionamento 
fraternal entre o indivíduo com Síndrome de Down e o(s) irmão(s) com desenvolvimento 
esperado. Método: Foi feito um levantamento bibliográfico sobre o tema, grupo de estudo 
sobre o assunto, análise do roteiro de entrevista, organização e sistematização do material 
colhido, entrevista estruturada, transcrição e análise dos dados. A entrevista foi feita com uma 
mãe biológica de uma criança de 10 anos, do sexo masculino, com Síndrome de Down, e de 
uma filha de desenvolvimento esperado, de 12 anos de idade. O exame dos resultados foi feito 
a partir de recortes temáticos norteando as categorias a serem exploradas no 
trabalho. Resultados: A partir dos relatos da entrevistada, percebeu-se um relacionamento 
fraternal próximo entre esses irmãos. Porém, permeado de ciúmes, a mãe, relata durante a 
entrevista, que a filha queria fazer as mesmas terapias que o irmão para poder receber o 
mesmo tipo de atenção. Outro sentimento que foi observado através da fala da mãe foi o de 
proteção, a irmã protege o irmão com Síndrome de Down do preconceito que este sofre. O 
afeto e o carinho foram bastante pontuados pela mãe durante a entrevista, revelando que a 
relação dos irmãos é de muito carinho e amor. Conclusão: A partir dos relatos da entrevistas 
compreendemos que o relacionamento entre esses irmãos é permeado de sentimentos 
positivos como o afeto, carinho, proteção, mas também possui sentimentos negativos, como o 
ciúme. Este estudo mostrou que a relação entre o irmão com desenvolvimento esperado e o 
irmão com Síndrome de Down envolve sentimentos de espectros distintos, podendo ser 
positivos e negativos, prevalecendo os sentimentos positivos. 
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RELAÇÃO ENTRE O AMBIENTE LABORAL E PROBLEMAS OSTEOMUSCULARES: UM 
ESTUDO COM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM UM HOSPITAL ESCOLA 

NATÁLIA COSTA RESENDE CUNHA, ROGERIO JOSE DE ALMEIDA, VANESSA COTIAN 
OLIVEIRA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho são lesões causadas ou 
exacerbadas por várias formas de exposição dentro do ambiente de trabalho. Os profissionais 
de enfermagem configuram-se como um dos trabalhadores mais acometidos por estes 
distúrbios, uma vez que estão expostos a estresses físicos e emocionais inerentes ao manejo 
de pacientes, à carga horária extensa e turnos que desorganizam o ritmo 
circadiano. Objetivo: Analisar a relação entre ambiente organizacional com os problemas 
osteomusculares em profissionais de enfermagem em um hospital escola. Método: Trata-se de 
um estudo transversal analítico com abordagem quantitativa. Do total de 240 trabalhadores de 
enfermagem, 70 foram excluídos após aplicar os critérios de inclusão e exclusão. A amostra 
final foi constituída de 119 profissionais de enfermagem ao utilizar um nível de confiança de 
95% e margem de erro de 5%. Os profissionais responderam questionários sociodemográficos, 
de informações laborais e o Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares 
(QSNO). Resultados: Dos 119 profissionais, 97,5% eram do sexo feminino, a faixa etária 
predominante foi de 20 a 35 anos e 63% relataram ter filho. Um total de 103 pessoas relataram 
algum sintoma osteomuscular, sendo a região lombar a mais acometida nos últimos 12 meses 
(60,5%) e nos últimos 7 dias (43,7%). A análise dos dados mostrou que aqueles que relataram 
algum sintoma nos últimos 12 meses também consideravam que o seu ambiente de trabalho 
trazia algum risco à saúde (p=0,02) e que as pessoas que possuíam filhos se afastaram mais 
do trabalho do que aquelas que não possuíam filhos (p=0,03). Além disso, aqueles que 
relataram que ¿costumavam se cansar¿ apresentaram algum sintoma osteomuscular nos 
últimos 12 meses (p<0,01) e nos últimos sete dias (p=0,02). Conclusão: Analisando os dados 
este estudo mostrou que a percepção de risco à saúde no ambiente de trabalho e sentimento 
de cansaço ou fadiga foram os fatores implicados em mais sintomas, enquanto que a 
satisfação no trabalho esteve relacionada a menos queixas álgicas. 
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REPRESENTAÇÃO SOCIAL DOS FAMILIARES DE DOADORES CADÁVERES DE 
ÓRGÃOS 

HEVELLYN DAYANNE BORGES, PEDRO ANTONIO CHAGAS CACERES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A doação de órgãos embora seja ainda um tabu, além da difícil aceitação da 
perda durante o luto, existem várias intercorrências que levam os familiares a optarem por não 
doar, a dificuldade e burocracia durante o processo, é um dos fatores que contribuem para 
esse problema. Os familiares de doadores que decidem pela doação de órgãos sentem alguns 
desconfortos pelos motivos supracitados, mas o ato de doar na maioria dos relatos é uma 
forma de confortar a dor da perda do ente querido. Objetivo: Compreender as dificuldades 
encontradas pelos familiares de doadores cadáveres de órgãos, entender o processo de 
doação de órgãos, suas necessidades, burocracias na tentativa de colaborar para um melhor 
entendimento nesse aspecto. Método: Foram usados como fonte de pesquisa alguns artigos e 
depoimentos relacionados ao tema abordado, tendo em vista que há um grande deficit de 
informações atualizadas acerca deste tema. O método quantitativo teve como fonte a 
Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO). Os dados qualitativos, foram 
utilizados através de pesquisas utilizando artigos científicos, depoimentos de familiares que já 
tiveram uma experiência de doação de órgãos ou tecidos. Resultados: Aumento do número de 
pessoas conscientizadas, detentoras das informações necessárias para esse processo, 
entendendo que mesmo na dor há possibilidade de ajudar a contribuir para a melhora de outras 
pessoas, trazendo mais de um beneficiado com aqueles órgãos, que poderão salvar outras 
vidas. Revisão bibliográfica para obtenção de dados que possam dar mais ênfase e agregar 
informações relevantes a este trabalho, buscando aprimorar e entender o processo, desde a 
retirada do potencial doador até o possível receptor. Observar como os profissionais lidam com 
esses familiares e como as questões culturais e éticas são tratadas neste 
ambiente. Conclusão: A doação de órgãos é entendida como um ato ou vontade de doar 
determinadas partes do seu corpo após sua morte, trazendo uma possibilidade de vida para 
um ou mais receptores. A verdade é que na maioria das vezes os doadores cadáveres se 
negam durante vida a ser um doador, ficando responsável pela decisão a família após sua 
morte. Neste contexto, a família encontra maior dificuldade no processo de doação pelo fato da 
burocracia, o processo e a demora do mesmo causa grande impacto na decisão final 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: ANÁLISE DO INSTITUTO DA GUARDA COMPARTILHADA 
SOB A ÓTICA DOS USUÁRIOS DOS NÚCLEOS DE PRÁTICA JURÍDICA DO CURSO DE 

DIREITO DA CIDADE DE GOIÂNIA E REGIÃO METROPOLITANA 
JÉSSICA LORRAYNE DE SOUZA FERREIRA, HUMBERTO CESAR MACHADO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Diante das profundas transformações vivenciadas, sobretudo na área do Direito 
das Famílias, concepções que, por muito tempo, foram presentes nos lares brasileiros, abriram 
espaço para novas formas de organização familiar, de modo que o instituto da Guarda 
Compartilhada surge como regra no ordenamento jurídico brasileiro, motivo pelo qual analisá-
lo, sob o prisma das Representações Sociais, se reveste de importante caminho para 
demonstrar as concepções dos usuários dos Núcleos de Prática 
Jurídica Objetivo: Compreender a Representação Social do instituto da Guarda Compartilhada 
e as principais dúvidas que afetam a população da cidade de Goiânia e região 
metropolitana. Método: Foi utilizado o método de associação livre de palavras, empreendido 
por Verges, em 1992, o qual se caracteriza pelo uso de uma expressão indutora que, na 
presente pesquisa, foi ¿Guarda Compartilhada¿, a fim de instigar os participantes a evocarem 
palavras ou expressões que designem o objeto representado. Deste modo, a amostra foi 
composta por 77 usuários, todos maiores de 18 anos de idade, sem distinção de gênero. Os 
dados obtidos na coleta foram submetidos a um software denominado EVOC, o qual cumpre 
com a função de apresentar uma tabela com quatro quadrantes, por meio da qual é possível 
analisar o provável núcleo central do instituto, bem como os denominados sistemas 
periféricos. Resultados: A questão de evocação utilizada foi ¿quando você escuta a expressão 
¿Guarda Compartilhada¿, quais são as cinco palavras ou expressões que vêm, imediatamente, 
à sua cabeça?¿, de modo que, após tratamento dos dados angariados no software EVOC, 
verificou-se que os elementos ¿casamento¿, ¿crianças¿, ¿divórcio¿, ¿pais¿ e ¿tempo¿ 
apareceram com um total de 173 evocações, razão pela qual podem ser tidos como os mais 
prováveis constituintes do núcleo central da Representação Social da Guarda Compartilhada. 
Por outro lado, verificou-se que os elementos ¿casa¿, ¿convivência¿, ¿divisão¿, ¿família¿, 
¿justiça¿, ¿pensão¿, tiveram alta frequência, totalizando 108 evocações, porém com ordem 
média (rang), superior a 3,0, constituindo a primeira periferia. Conclusão: A partir dos dados 
obtidos pelo questionário aplicado, foi possível perceber que as Representações Sociais que 
abarcam os usuários dos NPJs acerca da Guarda Compartilhada estão centradas nos 
elementos ¿casamento¿, ¿crianças¿, ¿divórcio¿, ¿pais¿ e ¿tempo¿, de modo que é possível 
auferir que tais sujeitos possuem como crença, por exemplo, a ideia de que o tempo de 
convívio da criança será dividido entre os genitores, sendo que é, a partir de tais concepções, 
que surgem as resistências ao instituto 
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RESPOSTAS DA TIMPANOMETRIA COM DIFERENTES TONS SODA EM RECÉM-
NASCIDOS E LACTENTES COM INDICADORES DE RISCO PARA PERDA AUDITIVA 

(IRPA) 
ADRIANA KAROLINE DOS SANTOS SERRA, LUCIANA MARTINS ZULIANI  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A perda auditiva pode ser congênita ou adquirida em alguma etapa da vida. Os 
indicadores de risco para seu surgimento estão relacionados com baixo peso ao nascimento 
(inferior 1500g), consanguinidade, aumento da bilirrubina, infecções congênitas, como: rubéola, 
toxoplasmose, citomegalovírus, sífilis, entre outros (JCIH,2007). A triagem auditiva neonatal 
sinaliza possíveis alterações auditivas, é a timpanométria é um procedimento que ajuda a 
identificar alterações na orelha média. Objetivo: Identificar os resultados e mudança na 
avaliação timpanométrica Comparar os resultados deste estudo com a literatura especializada 
consultada Método: Prospectivo, transversal, experimental, de abordagem quantitativa. 
Participaram da amostra aqueles cujos responsáveis aceitaram participar da pesquisa e 
assinaram o TCLE. A amostra foi composta por 110 crianças sendo 69 com indicadores de 
risco. O procedimento foi realizado na Clínica escola de Fonoaudiologia da PUCGO. Foi 
aplicado uma anamnese e realizado a meatoscopia, em seguida a timpanometria com intuito 
de verificar se havia alterações da orelha média. Resultados: Na pesquisa foi observado uma 
equivalência de resultados na primeira avaliação com 79 crianças foi 92,4% curva 
timpanométrica tipo A orelha direita em 226Hz e 94,6% em 1000Hz, na OE 93,7% em 226Hz e 
96,4% na sonda de 1000Hz e na segunda avaliação na orelha direita e esquerda o resultado foi 
50% com ambos tons sonda. Conclusão: A partir das análises é possível obter dados da 
avaliação timpanométrica com tons sonda de 226Hz e 1000Hz em lactentes e recém-nascidos 
com IRPAs. Não há diferença expressivo ao considerar os resultados obtidos na avaliação com 
tons sonda de 226 e 1000 Hz. 
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RESPOSTAS DAS EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS POR ESTÍMULO PRODUTO 
DISTORÇÃO EM RECÉM NASCIDOS OU LACTANTES COM INDICADOR DE RISCO PARA 

PERDA AUDITIVA 
VICTÓRIA VIEIRA DE MORAES, LUCIANA MARTINS ZULIANI  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Um dos sentidos mais complexos que o ser humano apresenta é a audição. Esta 
se constitui em ferramenta importante para a aquisição da fala, linguagem, desenvolvimento 
emocional, convívio social e escolar. (ISAAC; MANFREDI, 2005). Nesta direção, a detecção de 
alterações precoces neste sistema se torna essencial, principalmente em recém-nascidos que 
apresentam indicador de risco para perda auditiva (IRPA). Objetivo: Acompanhar as respostas 
das Emissões Otoacústicas Evocadas por estímulo Produto Distorção em Recém Nascidos ou 
lactantes com Indicador de Risco para perda auditiva. Método: O estudo foi Prospectivo, 
experimental, transversal de abordagem quantitativa. A amostra foi constituída em primeira 
avaliação por 110 crianças, destas, 79 com IRPA e 31 sem IRPA. Foi realizado no setor de 
Audiologia da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, entre agosto de 2017 e agosto de 
2018. Em primeira avaliação, foi aplicado protocolo de anamnese para identificação do(os) 
IRPA(s), em seguida higienização para colocação do eletrodo, meatoscopia, Emissões 
Otoacústicas Evocadas Transientes e Produto Distorção, PEATE triagem (30dB), 
Timpanometria (226hz e 1000Hz). No acompanhamento, foram avaliadas 8 crianças, nas 
quais, repetiram os testes e realizaram a avaliação comportamental Resultados: Após a 
primeira avaliação, das 79 crianças avaliadas com IRPA, 72 apresentaram resultados 
satisfatórios e 7 falharam. As crianças que falharam na tinham como IRPA, Sequência de 
Pierre Robin, baixo peso, apgar 1 no primeiro minuto e 3 no quinto minuto e 18 dias de 
permanência na UTI e a mãe era tabagista. Os IRPA¿s mais prevalentes nesta amostra foram 
baixo peso (<2500), hiperbilirrubinemia, prematuridade, infecções congênitas (TORCHS-A), 
seguida de permanência em UTI. A média do estímulo, ruído e sinal\ruído foi satisfatória para 
as frequências avaliadas de 2000, 3000, 4000, 5000 e 6000Hz, o que, possibilitou a 
interpretação dos resultados mesmo na utilização de diferentes equipamentos. Conclusão: É 
possível identificar crianças que falharam na triagem auditiva e que devem participar de um 
programa de monitoramento audiológico. É Possível levantar os indicadores de risco para 
perda auditiva e associá-los com os resultados obtidos no exame e analisar o estímulo, ruído e 
a relação sinal/ruído das EOAPD. 
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RESPOSTAS DAS EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES EM RECÉM-
NASCIDOS E LACTENTES COM INDICADOR DE RISCO PARA PERDA AUDITIVA 

ROGER SHIAMON RODRIGUES DE OLIVEIRA, LUCIANA MARTINS ZULIANI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A integridade auditiva nos primeiros anos de vida é fundamental para a aquisição 
e desenvolvimento da linguagem, pois, é a partir da atenção, discriminação, localização e 
detecção sonora que a criança é capaz de reconhecer e compreender a fala, permitindo, 
assim, a construção da linguagem (ISAAC; MANFREDI, 2005) Objetivo: realizar o teste das 
Emissões Otoacústicas Evocadas Transientes nesses neonatos e lactentes com IRPA, assim 
como, relacionar os resultados dos exames e compará-los os identificados na literatura 
pertinente ao tema. Método: O estudo foi prospectivo, experimental, transversal de abordagem 
quantitativa, realizado na Clínica Escola de Fonoaudiologia da PUC GO, entre agosto de 2017 
e julho de 2018. A amostra foi constituída de 110 crianças, porém foram elegíveis 79 por 
apresentarem IRPA. Em primeira avaliação, foi aplicado protocolo de anamnese para 
identificação do(os) IRPA(s) utilizado no serviço, em seguida, procedeu-se a realização dos 
testes de Emissões Otoacústicas Evocadas Transientes e Produto Distorção no equipamento 
Madsen Accuscreen Otometrics, PEATE-T (30dB), Timpanometria (226e 1000Hz), RCP e 
PEATE diagnóstico. Para o momento da segunda avaliação as EOATs foram realizadas no 
equipamento Otoread Interacoustics. Resultados: Foram avaliadas inicialmente, 79 crianças 
com IRPA, 72 apresentaram resultados satisfatórios na primeira avaliaçãoe 7 falharam. Estas 
tinham como IRPA, apgar 1 no 1ª minuto e 3 no 5ª e 18 dias de permanência na UTI, 
Sequencia de Pierre Robin, Toxoplasmose congênita, peso inferior a 1.500g e álcool e fumo 
materno. O IRPA mais prevalente nesta amostra foi a prematuridade, seguida de baixo peso e 
hiperbilirrubinemia, ototoxicidade, sífilis, permanência na UTI e uso de drogas Conclusão: É 
possível a partir do teste das EOATs relacionar os resultados dos exames realizados em 
recém-nascidos e lactentes comparando com os achados na literatura. A prevalência de 
respostas alteradas nas EOATs foi maior do que a apontada nas referências compiladas. É 
possível analisar o estímulo, ruído e a relação sinal/ruído das EOATs. 

Palavras-chave: Perda da audição, Indicador de Risco, Recém-Nascido 
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RESPOSTAS DO REFLEXO CÓCLEO-PALPEBRAL (RCP) EM RECÉM-NASCIDOS E 
LACTENTES COM INDICADORES DE RISCO PARA PERDA AUDITIVA (IRPA) 

GIOVANNA BARROS DE LIMA, LUCIANA MARTINS ZULIANI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O diagnóstico tardio da perda auditiva traz graves prejuízos para os lactentes, não 
apenas pelo atraso no desenvolvimento da linguagem e da fala, mas também no 
desenvolvimento educacional, social, psicológico, cognitivo e emocional. Assim, a detecção 
precoce das perdas auditivas é de suma importância para o desenvolvimento integral das 
crianças. Objetivo: Acompanhar as respostas comportamentais motoras, nas diferentes 
situações, por meio do Reflexo Cócleo-Palpebral e comparar os resultados obtidos no exame 
com a literatura especializada consultada. Método: O estudo foi prospectivo, experimental, 
transversal de abordagem quantitativa, realizado na Clínica Escola de Fonoaudiologia da PUC 
GO, entre agosto de 2017 e julho de 2018. A amostra foi constituída de 79 crianças com IRPA. 
Em primeira avaliação, foi aplicado protocolo de anamnese para identificação do(os) IRPA(s), 
em seguida, procedeu-se a realização dos testes de EOAs no equipamento Accuscreen 
Madsen, PEATE-T (30dB), Timpanometria (226e 1000Hz) e RCP (agogô, campânula grande). 
No acompanhamento, as crianças foram reavaliadas, acrescentando-se a avaliação 
comportamental auditiva e PEATE-D (observar maturação da via auditiva). Para o momento da 
segunda avaliação as EOATs foram realizadas no equipamento Otoread 
Interacoustics. Resultados: Foram avaliadas para análise das respostas do RCP, no primeiro 
momento de avaliação, 79 crianças, 46 do gênero masculino e 33 do feminino, com faixa etária 
entre 0 a 6 meses de vida. Das crianças avaliadas, 76 apresentaram resultados satisfatórios na 
primeira avaliação e 4 não. Das crianças que não apresentaram resultado satisfatório os IRPAs 
eram permanência na UTI, ventilação mecânica, uso de ototóxicos, hiperbilirrubinemia, peso 
inferior a 2500g, prematuridade, perímetro encefálico reduzido e meningite neonatal e 
sequência de Pierre Robin. Conclusão: É possível acompanhar as respostas comportamentais 
motoras de recém-nascidos e lactantes, nas diferentes situações, por meio do Reflexo Cócleo-
Palpebral e os resultados obtidos sugerem que a ausência de RCP deve ser considerada 
mesmo quando os demais exames mostram-se normais. 

Palavras-chave: Recém-Nascido, Indicador de Risco, Perda Auditiva 
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RESPOSTAS DOS POTENCIAIS EVOCADOS AUDITIVOS DE TRONCO ENCEFÁLICO EM 
RECÉM-NASCIDOS OU LACTENTES COM INDICADORES DE RISCOS PARA PERDAS 

AUDITIVAS 
LARYSSA ALVES TEIXEIRA, LUCIANA MARTINS ZULIANI  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O PEATE é um método simples e objetivo. É um teste que detecta perdas 
auditivas leves a profundas, unilaterais ou bilaterais Além dessas informações também fornece 
dados sobre a condução do estimulo apresentado, avaliando a maturidade neurológica dos 
neonatos pelo tempo de latência das respostas obtidas fornece informações complementares 
as otoemissões permitindo determinar o limiar auditivo eletrofisiológico que corresponde à 
menor intensidade sonora na qual a onda V é claramente identificada. Objetivo: Identificar as 
respostas eletrofisiológicas por meio do exame de Potenciais Evocados Auditivos de Tronco 
Encefálico, Comparar os números de indicadores de risco encontrados, Comparar os 
indicadores de risco que mais frequentes; Método: A pesquisa realizada foi do tipo transversal, 
com análise qualitativa dos dados, de abordagem em campo. Realizou-se entrevista 
semiestruturada para identificação dos indicadores de risco para perda auditiva. Foi realizada 
inspeção visual do meato acústico externo (MAE) com uso do otoscópio, para verificar a 
integridade do MAE como também da membrana timpânica, timpanometria, Emissões 
otoacusticas produto distorção e transiente, Potencial evocado auditivo de tronco encefálico, 
reflexo cócleo-palpebral. Resultados: O número de indicadores de risco encontrado nesta 
amostra foi de 15 e os indicadores de risco mais prevalentes foram peso inferior a 1.500 
gramas (21,6%) seguido de nascimento pré termo (19,5%) e medicamentos ototoxico(19%) . 
Foram triados por meio do PEATE-T 79 neonatos e falharam na triagem inicial 4, porém não 
compareceram ao segundo momento da avaliação. Dos 15 (18,9%) participantes que 
retornaram, todos apresentaram respostas satisfatórias e latências absolutas preservadas, 
sugerindo integridade da via auditiva. Conclusão: É possível a partir dos exames realizados 
identificar crianças que falharam na triagem auditiva e que devem participar de um programa 
de monitoramento audiológico. Os 15 participantes avaliados com PEATE- modo diagnóstico 
apresentaram resultados satisfatórios. 

Palavras-chave: Audição, Perda Auditiva, Potenciais evocados auditivos de tronco encefálico. 
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RESSURGÊNCIA COMPORTAMENTAL E EXTINÇÃO 
STÊFFANY MONTEIRO DA SILVA, LORISMARIO ERNESTO SIMONASSI  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O estudo sobre ressurgência comportamental teve seu inicio ligado à psicologia 
clinica, onde se evidenciava o ressurgimento de comportamentos em situações presentes. O 
fenômeno da ressurgência consiste no ressurgimento de uma resposta (R1) anteriormente 
reforçada, perante a extinção de uma resposta alternativa (R2). Objetivo: O presente estudo 
teve como objetivo verificar o efeito da extinção no fenômeno da ressurgência comportamental 
e propor a realização da Linha de Base antes das fases de treino para se obtiver parâmetros 
avaliativos para o fenômeno da ressurgência. Método: Realizou-se o Experimento 1 e o 
Experimento 2 com participação de três sujeitos em cada experimento, experimentalmente 
ingênuos. O Experimento 1 visou observar o efeito da ressurgência na condição de extinção, 
passando por um procedimento de Linha de Base, Treino 1, Extinção 1, Treino 2 e Extinção 2. 
O Experimento 2 visou observar o efeito da ressurgência na condição de extinção, a partir do 
procedimento de Linha de Base, Treino 1, Treino 2 e Extinção 1. Para os dois experimentos no 
TR1 era treinado o elo de menor frequência na LB. No treino 2 era treinado uma resposta 
alternativa (R2) e na EXT 2 para o experimento 2 e EXT 1 para o experimento 2 era observado 
o efeito da ressurgência em relação a reposta controle e a condição de LB. Resultados: Nos 
resultados observou-se níveis de resposta ressurgentes nos dois experimentos levando ¿se 
em consideração o parâmetro da condição de LB e Extinção 2 (Experimento 1) e LB e Extinção 
1 (Experimento 2), além do critério proposto em estudos anteriores em relação a resposta 
controle. Conclusão: Conclui-se que ainda se faz necessário novos estudos para que critérios 
de análise se estabeleçam. A partir disso o presente estudo apresenta a condição de Linha de 
Base como um critério a ser utilizado na medida de ressurgência comportamental, para que 
tenha-se parâmetros reais. 

Palavras-chave: Ressurgência Comportamental, Análise do Comportamento, Linha de Base 
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RESTAURO DIGITAL ARQUITETÔNICO DO GRANDE HOTEL: O PRIMEIRO EDIFÍCIO 
IMPLANTADO NA NOVA CAPITAL 

JÉSSICA FELTER, ANAMARIA DINIZ BATISTA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Attilio C. Lima realizou o projeto arquitetônico do Grande Hotel, a primeira 
edificação construída na capital, na principal avenida, a Avenida Pedro Ludovico, atual Avenida 
Goiás. Sua construção a introduziu técnicas construtivas até então desconhecidas na região. 
Corrêa Lima aplicou seus conhecimentos adquiridos em sua formação acadêmica e 
profissional, e empregou os preceitos da arquitetura moderna divulgados por Le Corbusier ¿ os 
conceitos da Nova Arquitetura. Objetivo: Restaurar digitalmente a partir de fontes primárias, 
dos projetos originais de Attilio Corrêa Lima, o Grande Hotel, em um modelo 
TRIDIMENSIONAL utilizando-se do software Revit. Compreender como o Grande Hotel foi 
elaborado e identificar as alterações realizadas no projeto original. Método: A partir de 
imagens dos projetos originais do Grande Hotel elaborado por Attilio C. Lima (acervo família 
Corrêa Lima), foram elaboradas plantas em 2D no software AutoCAD. Com todos os dados e 
dimensões foi gerado o modelo tridimensional: uma maquete, utilizando o software Revit. 
Foram desenvolvidas plantas em 2D no software AutoCAD do projeto atual do Grande Hotel 
apresentando as modificações a partir do projeto original elaborado por Attilio C. Lima. 
Ilustrações a partir de pesquisas e visitas ao local auxiliam a pesquisa. Resultados: O projeto 
foi modificado durante sua execução. Foram inseridas platibandas que escondem a telha de 
barro, os planos de vidro foram substituídos por janelas com estrutura de madeira, adornos 
foram acrescentados a sua volumetria, como as marquises, o letreiro do Grande Hotel e a 
estrutura na entrada principal. Atualmente mantém os quartos do segundo e terceiro pavimento 
e as fachadas. No primeiro pavimento só foi preservado o hall principal, dois banheiros, e a 
passagem localizada ao fundo. O estacionamento se estende da garagem original e os outros 
ambientes foram modificados seguindo novas funções. O resultado é uma arquitetura 
improvisada que não seguiu as técnicas modernas originais. Conclusão: O Grande Hotel foi 
deixado em fase inacabada pelo arquiteto e urbanista Attilio C. Lima, e que as alterações foram 
feitas para conclusão da obra de acordo com as condições técnicas e de mão-de-obra locais. A 
falta de materiais e mão de obra especializada em Goiânia pode ter influenciado nas 
modificações na execução do Grande Hotel, uma vez que as técnicas propostas estavam 
chegando pela primeira vez na região. O edifício está atualmente com a fachada original e 
possui diferentes usos. 

Palavras-chave: Goiânia, Grande Hotel, Attilio Corrêa Lima 
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RESTAURO DIGITAL ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO DOS EDIFÍCIOS DA PRAÇA 
CÍVICA DE GOIÂNIA PLANEJADOS POR ATTILIO CORRÊA LIMA 

LETICIA TEIXEIRA GREGORIO, ANAMARIA DINIZ BATISTA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A partir dos projetos originais de Attilio Corrêa Lima foi feita a reconstrução e 
restauração de forma digital e virtual a Praça Cívica e seus edifícios, analisou-se as técnicas 
construtivas propostas, as características arquitetônicas, a sua implantação na malha urbana 
da nova capital, os materiais empregados, entre outros aspectos. Objetivo: Restaurar 
digitalmente a partir de fontes primárias, dos projetos originais de Attilio Corrêa Lima, a Praça 
Cívica e seus edifícios públicos em um modelo TRIDIMENSIONAL utilizando-se dos softwares: 
Google Skcketup e Revit. Método: A partir dos projetos originais da Praça Cívica e de seus 
edifícios públicos realizados por Attilio C. Lima, foram elaboradas plantas em 2D em Autocad e 
Revit. Com todos os dados, dimensões geraram o modelo tridimensional: uma maquete, 
utilizando o Google Sketchup e Revit. Resultados: Foram desenvolvidas as seguintes 
atividades: leituras, resenhas, fichamentos, leituras de documentos, análises técnicas de 
mapas e projetos, desenhos e superposição de projetos, tratamentos de imagens, relatórios e 
elaboração de textos orientados pelo coordenador do projeto, visitas ao centro de Goiânia, para 
melhor compreensão do funcionamento atual da cidade e comparação do projeto idealizado 
por Atillio Corrêa Lima. Foram feitas plantas, através do Autocad do centro de Goiânia. Foram 
realizadas analises especificas dos edifícios da praça cívica, para a reprodução dos mesmos 
no programa Revit. Conclusão: Concluí-se que além das diferenças no traçado do Centro 
Cívico, é possível visualizar que os projetos dos edifícios públicos não foram implantados, e 
que estes, não comunicam de forma adequada com entorno, tornando-se barreiras para a 
visualização da praça. 

Palavras-chave: Goiânia, Attilio Corrêa Lima, Modernismo 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE A ACT (TERAPIA DE ACEITAÇÃO E COMPROMISSO) 
E IMPLICAÇÕES NA APLICAÇÃO NO TRATAMENTO DE EXCESSO DE PESO 

CARLA CAROLINA RODRIGUES DE MELO, SONIA MARIA MELLO NEVES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A obesidade é reconhecida como uma doença universal e, já em caráter 
epidêmico, é o maior problema de saúde pública na sociedade moderna. Com o aumento da 
quantidade de pessoas obesas, aumenta-se também a oferta de soluções "milagrosas" como 
tratamento para essas pessoas. São oferecidos dietas e programas que na maioria das vezas 
não têm um efeito comprovado e duradouro. A TCC, neste contexto, mostra-se vantajosa ante 
outras técnicas e abordagens da psicologia, mas sem efeitos duradoudos. Objetivo: O objetivo 
desse de trabalho foi ampliar os conhecimentos sobre a ACT, através de uma revisão da 
literatura e o uso dessa abordagem no tratamento do sobrepeso e da 
obesidade. Método: Inicialmente foi feita uma busca na plataforma Portal Capes, no Scielo e 
Google Acadêmico dos principais artigos publicados em português, alguns em inglês, sobre a 
ACT, nos últimos 5 anos. Além da identificação de livros, teses e dissertações sobre o tema 
que contribuíram para essa revisão. A principal referência discutida para a construção do 
protocolo, o livro ¿A armadilha das dietas - aprenda a lidar com as suas emoções e acabe com 
a batalha contra a balança.¿ Após o estudo da literatura procedeu a construção de um 
protocolo de intervenção para pessoas obesas baseado na Terapia de Aceitação e 
Compromisso. Resultados: Como produto da leitura, análise e reflexão do conteúdo sobre a 
ACT, foi desenvolvido o protocolo que consiste de 13 sessões de 120 minutos que será 
aplicado em oito mulheres com idade acima de 18 anos, que estão acima do peso, com 
histórico de insucesso em dietas e que não possuem psicopatologias graves. O protocolo 
pretende ensinar a redução da esquiva experiencial e o aumento de ações valorizadas que 
reflitam na diminuição do peso e na manutenção desse resultado. Os resultados serão 
discutidos a luz da literatura e avaliada a eficácia da intervenção como uma proposta de 
intervenção no tratamento da obesidade. Conclusão: O presente trabalho apresenta uma 
intervenção clínica inovadora dentre as propostas para o tratamento da obesidade que 
necessita ser avaliada quanto a sua eficácia a curto e a longo prazo, podendo assim contribuir 
para o desenvolvimento da ciência da Psicologia e do bem estar dos indivíduos acima do peso. 
O protocolo destaca a importância da aplicação dos princípios da ACT em detrimento de 
intervenções que visam a restrição alimentar, além de atentar para o controle do peso e o 
comer compulsivo. 
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REVISÃO INTEGRATIVA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS NACIONAIS SOBRE O TEMA 
PSICOPATOLOGIA, NO PERÍODO DE 2012 A 2016 

THALIA GABRIELLA DE SOUSA, FABIO JESUS MIRANDA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A palavra psicopatologia se compõe de três palavras gregas: psychê, pathos e 
logos, sendo um saber sobre a paixão da alma. Na modernidade, o pathos foi transformado em 
um radical que liga à concepção de doença médica, sendo este o único sentido tomado de 
valor. Porém, o pathos vai além: é uma dimensão humana essencial. Objetivo: O objetivo 
desta pesquisa foi realizar busca e revisão integrativa de artigos científicos conceituais sobre 
psicopatologia dentro da psicologia brasileira, para compreender o que tem sido dito sobre a 
temática no período de 2012 a 2016. Método: É um estudo de cunho qualitativo, tendo como 
metodologia a revisão integrativa de literatura. Foram utilizadas três bases de dados, sendo 
elas o Portal de Periódicos CAPES, Scielo e Biblioteca Virtual de Saúde. Nessas bases de 
dados, encontrou-se 772 artigos, e foram selecionados 13 artigos para revisão a partir dos 
critérios empregados. Resultados: Os resultados indicaram uma compreensão semelhante 
entre as teorias do que seria o fenômeno psicopatológico, entendido como uma vivência 
individual, particular e que considera o sujeito, não se submetendo a categorias objetivantes. O 
pathos foi concebido enquanto o que determina subjetivamente o indivíduo, uma disposição 
inerente do homem. Abordou-se também as noções de normal e patológico, que são 
construídas a partir do contexto social, em que ambos os aspectos fazem parte de um 
continuum no interior da organização estrutural do sujeito. Conclusão: Desta forma, concluiu-
se que a psicopatologia possui múltiplas formas de compreensão partindo de uma mesma 
essência, e, apesar de ser área difundida em aspectos práticos clínicos, é pouco teorizada 
conceitualmente. 
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SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
THIAGO HENRIQUE TEIXEIRA FERNANDES, LUCIANE MARTINS DE ARAUJO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Entende-se por saneamento o conjunto de medidas que visam preservar ou 
modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a 
saúde, melhorar a qualidade de vida da população e à produtividade do indivíduo e facilitar a 
atividade econômica. Por isso, a pesquisa buscou entender algum instrumento que possa 
auxiliar num avanço maior do saneamento, bem como compreender os aspectos que podem 
ser impactados pela universalização do saneamento. Objetivo: Investigar e conhecer a 
contribuição que o avanço na prestação do serviço de saneamento básico tem para o 
desenvolvimento da humanidade, apontando alguns desses. Método: Para embasamento da 
pesquisa, foi realizada pesquisa bibliográfica, análise de documentos, artigos, publicações em 
revistas, entrevistas, julgamentos de Tribunais, pesquisas, estatísticas. Foram analisadas 
diversas normas, a começar da Constituição Federal, passando por diversas leis, decretos, 
regulamentos, dentre outros documentos que se fizeram necessários ao longo da 
pesquisa. Resultados: Se chegou ao resultado de alguns aspectos importantes para o 
saneamento como sua inserção no ordenamento jurídico brasileiro, formas contratuais para 
prestação desse serviço, seus princípios e formas de remuneração por conta da prestação 
desse serviço público. Também pôde ser apreendido que, com o advento da Lei 11.445/2007, 
se observou um grande aumento no número de domicílios atendidos pelos serviços de 
saneamento, o que trouxe uma série de avanços para o país. Mas que, infelizmente, ainda é 
preciso fazer muito mais se realmente for de interesse levar esse serviço à toda população 
brasileira de uma maneira sustentável. Conclusão: Desenvolvimento sustentável no 
saneamento pode trazer melhoria em diversos aspectos, como nos indicadores educacionais, 
valorização imobiliária, valorização do turismo, geração de emprego e redução de doenças. 
Isso reforça o quão importante é que se invista ainda mais nesta forma de promoção de saúde 
à população. Em síntese, investir em saneamento é investir em saúde, em desenvolvimento e 
também no meio ambiente, pois este é um dos maiores tesouros do ser humano. 
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SCREENING DE PACIENTES VIVENDO COM HIV/AIDS EM IMUNOSSUPRESSÃO GRAVE 
E SUA CORRELAÇÃO COM A PREVALÊNCIA DO ANTÍGENO CRIPTOCÓCICO EM UM 

HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM INFECTOLOGIA 
ISABELA SILVÉRIO MOREIRA, JOAO ALVES DE ARAUJO FILHO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A criptococose é uma infecção fúngica sistêmica oportunista. Suas manifestações 
clínicas são inespecíficas. Geralmente é diagnosticada tardiamente como meningoencefalite, o 
que acarreta maiores complicações aos pacientes e de gastos na saúde pública. É frequente 
em pacientes imunodeprimidos, particularmente os infectados pelo HIV, onde a prevalência 
varia de 2,9 a 13,3% e representa uma importante causa de 
morbimortalidade. Objetivo: Determinar a prevalência da detecção do antígeno criptococócico 
em pacientes previamente convocados em nível ambulatorial, infectados pelo HIV com CD4 
menor que 200 células/mm3 atendidos em um Hospital de referência em infectologia em 
Goiás. Método: Estudo observacional prospectivo com projeto vinculado à Rede Criptococose 
Brasil (RCB). A amostra foi composta por pacientes em acompanhamento ambulatorial, de 
ambos os sexos, ¿ 18 anos, com diagnóstico de infecção pelo HIV, segundo o algoritmo do 
Ministério da Saúde do Brasil; e com CD4 < 200 células/mm3. Excluímos aqueles com história 
prévia de criptococose e os que não concordaram em participar do estudo. Projeto aprovado no 
CEP-HDT/HAA. Utilizamos o kit de LFA da Immuno-Mycologics Inc, Norman, Oklahoma. Os 
casos positivos foram comunicados às equipes que assistem os pacientes. Dados coletados 
foram avaliados utilizando o programa Epiinfo 7.1. Consideramos estatisticamente significativos 
valores de p< 0,05. Resultados: 271 pacientes foram convocados, destes 163 (60,1%) 
compareceram (39,9% de absenteísmo). 56/163 (34,4%) foram excluídos, ou por terem sidos 
convocados mais de uma vez, ou por haver erros de convocação (pacientes previamente 
infectados pelo Criptococcus sp). Os 107/163 (65,6%) restantes compuseram o grupo de 
estudo. A média da idade foi de 40,62 anos, variando de 18 a 78. 77 (71,9%) do sexo 
masculino e 30 (28,1%) do feminino. Em relação ao objetivo maior do estudo que é o resultado 
da testagem, 14 dos 107 (13,1%) tiveram resultado positivo para o antígeno criptocócico no 
soro. Ultrapassando a estimativa global de 6,0% entre pessoas infectadas pelo HIV com CD4 
<100 células/mm3 e 2,0% entre aqueles com contagem de CD4 de 100-200 
células/mm3. Conclusão: Na amostra avaliada houve 13,1% de positividade na testagem 
criptocócica do soro. Tal achado justifica a implantação segundo a proposta do Guideline de 
Diagnóstico, Prevenção e Gestão da Doença Criptocócica da OMS de Março de 2018, a 
testagem do antígeno criptocócico universal a todos os pacientes HIV positivos com contagem 
de CD4 ¿ 200 células/mm3, devido à sua custo-efetividade tanto na diminuição da 
morbimortalidade quanto na redução de gastos públicos. 
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SEGURANÇA EM UM SERVIÇO DE HIDROTERAPIA: ESTUDO OBSERVACIONAL. 
CRISTINA FERREIRA DO CARMO, ALESSANDRA MARQUES CARDOSO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O termo hidroterapia engloba todas as formas de uso da água com finalidade 
terapêutica, incluindo a hidro cinesioterapia ou fisioterapia aquática. O controle de infecções, 
acidentes e demais riscos em um serviço de hidroterapia são temas importantes, porém pouco 
debatidos. Nesse contexto, a segurança é uma área relativamente nova, porém trata-se de um 
campo de crescente importância, sendo suas normas cada vez mais 
difundidas. Objetivo: Observar e relatar aspectos ligados à segurança no serviço de 
hidroterapia da Clínica Escola Vida (CEV) da PUC Goiás durante o estágio obrigatório do curso 
de Fisioterapia. Método: Durante o período compreendido entre agosto/2017 e dezembro/2017 
foram observados qualitativamente aspectos de segurança, como estrutura do local, perigo, 
precauções e acessibilidade adotadas durante o estágio obrigatório do curso de Fisioterapia, 
realizado na CEV da PUC Goiás. Realizou-se uma revisão da literatura em busca de artigos 
científicos, abrangendo a literatura nacional e internacional, artigos originais gratuitos e 
disponíveis na integra, sendo utilizados como descritores: padrões da hidroterapia; 
biossegurança; risco; contraindicações; perigo; precauções. Foram também consultadas 
normas técnicas brasileiras e livros disponíveis na Biblioteca da PUC Goiás. Resultados: De 
31 itens levantados na literatura e observados neste estudo, 04 (12,9%) não puderam ser 
avaliados, 14 (45,2%) atenderam aos padrões e recomendações e 13 (41,9%) apresentaram 
necessidade de reflexão e melhoria, uma vez que não atenderam às exigências apresentadas 
nas normas vigentes. Conclusão: Com esta pesquisa, conclui-se que o serviço observado, 
precisa adotar algumas medidas de segurança. Assim, recomenda-se um olhar mais cuidadoso 
frente ao assunto e um esforço coletivo no sentido de ampliar a discussão sobre segurança na 
área de hidroterapia a fim de formar profissionais conscientes de seus atos e do pleno 
atendimento às normas técnicas vigentes. 
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SELEÇÃO DE VARIÁVEIS EM IMAGENS HIPERESPECTRAIS PARA DIAGNÓSTICO DE 
CÂNCER DE PELE 

JOSÉ DIAS CARNEIRO NETO, CLARIMAR JOSE COELHO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A detecção clínica de lesões cutâneas precoces e malignas não é simples devido 
a possibilidade de confusão com lesões benignas comuns. O exame tradicional de câncer de 
pele é baseado em inspeção visual de todo o corpo, se uma lesão suspeita é notada, é 
necessário um exame com biópsia. Para superar os problemas do exame visual, cada vez mais 
é usado o diagnóstico automático empregando o processamento e análise de imagem para a 
investigação e diagnóstico do câncer de pele e outros diagnósticos. Objetivo: A proposta deste 
plano de trabalho é desenvolver uma ferramenta de apoio para o diagnóstico médico de câncer 
de pele empregando imagem hiperespectral e adaptar algoritmos para a seleção das melhores 
variáveis para apoiar o diagnóstico de câncer de pele a partir de tais imagens. Método: Foram 
criados três subconjuntos da amostra para treino, calibração e teste a partir de dados de casca 
e polpa de banana, uma população de 100 indivíduos e 50 gerações . Foram realizadas 
passagens por funções do toolbox ht4m-master, para que fosse possível a integração com o 
algoritmo NSGA II no sentido de redimensionamento, de um cubo de dados (típico de imagens 
hiperespectrais) para dados bidimensionais. Resultados: Obteve-se uma seleção de 19 
variáveis, obtidas a partir do decisor multiobjetivo, das 230 disponíveis no conjunto de dados 
original com RMSEP DE 0,54 do conjunto de predição. Resultados ilustrados por matriz de 
confusão apontam uma acurácia total do método em 93,6%. Conclusão: Dos resultados 
obtidos, podemos avaliar positivamente a eficácia do algoritmo para seleção de variáveis, as 
adaptações suficientes para a integração do toolbox ht4m-master e o NSGA II e a habituação 
com a manipulação de imagens hiperespectrais. Proposta futuras como a análise com 
diferentes populações, a classificação e reconhecimento das variáveis agora no contexto das 
imagens com melanoma serão discutidas posteriormente. 
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SENTIDOS CIRCULANTES ACERCA DA BISSEXUALIDADE NA CINEMATOGRAFIA 
RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA GUIMARÃES, ADRIANA BERNARDES PEREIRA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A bissexualidade vêm sido caracterizada de diversas maneiras ao longo do 
tempo, possuindo assim diversas classificações. A mídia e suas redes influenciam diretamente 
sobre a construção dos sentidos e na subjetividade dos indivíduos. Na modernidade líquida 
tudo está em constante mudança, e a internet hoje permite o acesso à informações ilimitadas, 
sendo assim as mídias vinculadas nela influenciadora também da construção de 
subjetividades. Objetivo: Identificar os sentidos circulantes acerca do tipo social bissexual na 
cinematografia a partir de conceitualizações já existentes na literatura e verificar como eles são 
visibilizados pela mídia cinematográfica. Método: A partir de uma categorização de filmes com 
a tag "Bisexual" no website IMDb se conseguiu uma amostra de 697 filmes, dos quais 556 
filmes foram analisados de forma geral, destes, 436 filmes foram analisados a partir de suas 
sinopses, uma vez que eles possuíam elas postadas no portal online Filmow. As análises 
qualitativas foram feitas a partir do software Iramuteq, enquanto as quantitativas foram feitas no 
Excel Resultados: Nos resultados foi possível observar uma grande maioria dos filmes 
possuindo a categoria cinematográfica drama, e a maioria dos filmes produzidos se 
encontravam entre os anos de 2000 a 2009, sendo a maioria produzidos nos Estados Unidos 
sozinho ou em conjunto com outros países. Nos filmes em que as sinopses foram analisadas 
os dados quantitativos eram os mesmos da amostra geral. A partir das análises do Iramuteq se 
destacam com sendo as 5 mais frequentes formas ativas nas sinopses: ¿vida¿, ¿jovem¿, 
¿não¿, ¿ano¿ e ¿quando¿, sendo cada forma desta relacionada com um 
contexto. Conclusão: Das 12 definições trabalhadas, nas sinopses estudadas foi possível 
observar 7 delas a partir do detalhamento das formas ativas, que pode ser influenciada pelo 
contexto cultural dos Estados Unidos e pela categoria cinematográfica predominante (drama) 
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SER-NO-MUNDO DE MULHERES NO CONTEXTO PRESIDIÁRIO: UM OLHAR 
FENOMENOLÓGICO 

ANA ELISE FERRO MAIA, VIRGINIA ELIZABETH SUASSUNA MARTINS COSTA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Recentemente o Depen divulgou em uma pesquisa o aumento de 567% da 
população penitenciária feminina no Brasil. Diante de um aumento tão denso, o presente 
estudo buscou compreender os aspectos do ser-no-mundo de mulheres em contexto 
presidiário, alicerçando no referencial teórico do existencialismo sobretudo Heideggeriano, a 
fim de complementar os dados já levantados e dar corpo e forma ao estudo da referida 
temática, contribuindo assim para implementação de novas políticas 
públicas. Objetivo: Compreender e descrever com base no método fenomenológico o ser-no-
mundo de mulheres em contexto presidiário. Método: Participaram deste estudo quatro 
mulheres detidas no 14º DP de Goiânia, com idade entre 21 e 36 anos. Os dados foram 
coletados por meio de quatro perguntas disparadoras sendo elas: 1. Você pode me falar um 
pouco da sua história de vida que lhe trouxe até aqui? 2. Como você vivencia o passar do 
tempo no seu cotidiano aqui? 3. Como é para você estar aqui neste lugar? 4. Como você 
visualiza seu futuro? A análise dos dados qualitativos foi feita com base no método 
fenomenológico proposto por Giorgi (1985). Resultados: As unidades de significado obtidas 
por meio da redução fenomenológica baseada no método de Giorgi foram as seguintes: 
Primeira pergunta as unidades de significado foram: impessoalidade do ser-no-mundo, 
presença objetivada e autenticidade, consideração e paciência com o vivido e ser-com o filho. 
Na segunda pergunta, as unidades de significado obtidas foram: temporalidade e consideração 
com o vivido. Para a terceira pergunta: as unidades obtidas foram: impessoal com o meio, 
esperança não identificada, ser-com o filho, modo deficiente de ser-no-mundo e ser-no-mundo-
com. Para a quarta pergunta: impessoal no passado, presente e futuro, cuidado, consideração 
com o vivido, ressignificação e resgate da autenticidade Conclusão: De um modo geral, os 
resultados da pesquisa corroboram com os dados obtidos em pesquisas cujos objetivos se 
baseiam em aspectos quantitativos. A análise qualitativa pelo método de Giorgi trouxe a luz 
aspectos tanto individuais quanto comuns das vivências do ser-no-mundo das mulheres 
investigadas. Evidenciou-se por meio dos dados obtidos a forma como as participantes 
assumiram ou delegaram suas escolhas existenciais além da influência do mundo humano. 
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SIG E ÁLGEBRA DE MAPAS NA ELABORAÇÃO DE UM MAPA DE SUSCEPTIBILIDADE 
DE EROSÃO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS ALMAS EM PIRENÓPOLIS, GOIÁS 

PEDRO AUGUSTO GONZAGA MOREIRA, MAIRA BARBERI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A erosão é um processo natural que ocorre na superfície terrestre. Entretanto, a 
necessidade de ocupar e intensificar o uso do solo para suprir as demandas da população traz 
consigo práticas que aceleram esse fenômeno natural causando impactos negativos ao meio. 
Diante disso, pesquisadores vem utilizando modelagem de dados por meio de ferramentas 
computacionais auxiliadas pelos Sistemas de Informações Geográficas para identificar e 
mapear áreas com maior suscetibilidade à erosão. Objetivo: Elaborar mapa de suscetibilidade 
à erosão na bacia hidrográfica do rio das Almas, localizada no município de Pirenópolis, Goiás, 
utilizando, análise de multicritério associadas a ferramentas SIG¿s e metodologia AHP, 
baseada nos principais parâmetros que influenciam o processo erosivo. Método: A 
metodologia foi dividida em três principais etapas. Inicialmente, realizou-se pesquisa 
bibliográfica em periódicos, dissertações e teses, buscando identificar e caracterizar as 
principais variáveis que influenciam a suscetibilidade de erosão e definir quais dados 
geográficos seriam necessários para a elaboração da base cartográfica da área de estudo. Na 
segunda etapa elaborou-se os mapas de suscetibilidade erosiva a partir da metodologia de 
análise de multicritério e Analytic Hierarchy Process (AHP) por fim os mapas elaborados foram 
analisados. Resultados: A utilização do método AHP se mostrou satisfatória tendo em vista 
que o mesmo possibilita não só a análise e a ponderação de diversos parâmetros como 
também a avaliação dessa análise, buscando assim determinar uma maior qualidade para o 
produto final gerado. Os resultados demonstram que o maior percentual de suscetibilidade à 
erosão engloba as classes moderada, ocupando 34,83% da área de estudo, seguido da classe 
baixa e alta com 33,80 e 31,37% respectivamente, sendo que as suscetibilidades estão 
correlacionadas à todos os parâmetros analisados com maior destaque para a cobertura 
vegetal (uso do solo e índice de vegetação) e tipos de solos. Conclusão: A utilização dos 
Sistemas de Informações Geográficas neste estudo se mostrou essencial para a análise e 
principalmente para a integração dos diversos parâmetros que influenciam no processo 
erosivo. Consequentemente conclui-se que o uso de sistema de informação geográfica 
associado ao método AHP, são ferramentas importantes que possibilitam nortear ações 
mitigadoras nas áreas mais vulneráveis pelos tomadores de decisões. 

Palavras-chave: Análise Multicritério, Processos Erosivos, rio das Almas 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 1231 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

SIMULAÇÃO URBANÍSTICA VIRTUAL COMPARATIVA DO PLANO ORIGINAL DE GOIÂNIA 
DE ATTÍLIO CORRÊA LIMA DE 1932 A 1935 E O PLANO IMPLANTADO 

JOSÉ FERNANDES DA CUNHA, ANAMARIA DINIZ BATISTA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Através de fontes primárias dos planos originais de Attilio Corrêa Lima para 
Goiânia, do Plano Diretor apresentado em 1935, foi desenvolvido um modelo virtual utilizando 
ferramentas tecnológicas simulando a cidade planejada pelo urbanista, e a partir deste traçou-
se comparações entre o plano idealizado, o executado e as alterações ao longo dos anos. 
Foram desenvolvidos dois modelos virtuais urbanísticos de Goiânia que incluem em ambos os 
setores: Central, Sul, Oeste e Campinas Objetivo: Traçar comparações entre o plano 
idealizado por Attílio Corrêa Lima e o efetivamente realizado pelos irmãos Jerônimo e e 
Abelardo Coimbra Bueno, assessorados pelo engenheiro Armando de Godoy de modo a 
determinar qual plano é mais eficiente. Método: Foram desenvolvidos dois modelos virtuais 
urbanísticos de Goiânia que incluem em ambos os setores :Central, Sul e Oeste, além de um 
núcleo urbano afastado, sendo este o antigo município de Campinas. O primeiro modelo é 
baseado nos planos originais de Attilio Corrêa Lima, assim como seu conjunto de políticas 
públicas, são baseadas no Plano Diretor de sua autoria. O segundo modelo é baseado no que 
foi efetivamente realizado, incluindo todas as alterações realizadas no Plano Original. Este 
modelo servirá de controle para determinar as diferenças entre a realidade e o modelo da 
ferramenta utilizada, sendo que suas discrepâncias com a realidade serão tomadas durante a 
análise do modelo do plano original. Resultados: Ao serem comparados os dados das 
simulações dos planos observa-se que, mesmo o Plano de Attilio C. Lima ter ocupado uma 
área 10% maior, os índices de qualidade de vida e satisfação da população foram superiores 
aos alcançados pelo Plano Executado. Apesar do índice geral de tráfego do Plano Executado 
ser um pouco melhor do apresentado pelo Plano de Attilio C. Lima, ao serem comparados os 
gráficos, o tráfego do Plano Executado apresenta maior quantidade de áreas com 
estrangulamento, com intensidade inferior aos do Plano de Attilio C. Lima, sendo que este 
apresenta menos pontos de estrangulamento, problema que é corrigido com o prolongamento 
da avenida Oeste da Pata de Ganso do Setor Oeste conectando a mesma com 
Campinas Conclusão: Após realizadas as simulações e comparados os dados fornecidos, 
pode-se concluir que o Plano de Attilio Corrêa Lima, em face dos números obtidos, é mais 
eficiente no que se refere ao bem-estar da população ali residente. Conclui-se então que, 
quando o planejamento urbano é regido primeiramente pelo aspecto humano e social e 
posteriormente o econômico a cidade oferece aos seus moradores e usuários melhor qualidade 
de vida e um ambiente mais agradável para se viver. 
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SOFRIMENTO PSÍQUICO EM HOSPITAIS: DEPRESSÃO E IDEAÇÃO SUICIDA NOS 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

JURANDIR PAULO DA SILVA JUNIOR, MARINA DE MORAES E PRADO MORABI  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O trabalho na área da saúde tem um custo para os profissionais, os quais podem 
apresentar sofrimento psíquico em decorrência dos diversos fatores vivenciados no ambiente 
hospitalar, tais como as condições de trabalho, a dor, a morte e seus silenciamentos. A equipe 
de saúde também está sujeita a adoecer, apresentando sintomas como a depressão e a 
ideação suicida, vivendo sob o estigma social envolto na ideia que não podem 
adoecer. Objetivo: O trabalho buscou verificar a relação entre a ideação suicida e a depressão 
e, a partir disso, investigar os fatores que levam à depressão; investigar os fatores que levam à 
ideação suicida (e se a depressão é um deles); e averiguar se a submissão às regras e 
hierarquias levam à ideação suicida. Método: Foi realizada uma pesquisa quantitativa, com 
400 profissionais da saúde, no seu contexto de trabalho, escolhidos por conveniência. Para a 
coleta de dados foram utilizados a Escala de Qualidade de Vida no Trabalho; o Maslach 
Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS); os Inventários de Ideação Suicida (BSI), 
Depressão (BDI) e Ansiedade (BAI) de Beck; a Escala de Assédio Moral no Trabalho (EAMT). 
Após a coleta, os dados foram analisados com o programa estatístico SPSS-18 (Statistical 
Package for Social Sciences), a partir dos objetivos deste trabalho. Resultados: Não houve 
resultados expressivos na BSI de Beck, optando por enfatizar os resultados de depressão e 
desesperança, sendo este um conceito fronteiriço entre a depressão e a ideação suicida. As 
correlações de Pearson aplicada entre as escalas mostraram uma relação inversamente 
proporcional (-,125), ressaltando que talvez outras variáveis intervenientes (relacionadas à 
aplicação, ao conteúdo dos itens da escala de desesperança e o estigma social diante do 
adoecimento do cuidador) estivessem por trás de tais resultados. Além disso, o controle 
exercido sobre os profissionais da saúde se mostrou como uma variável que influenciou na 
manifestação da desesperança, sendo o menor grau de autonomia gerador de maiores níveis 
de desesperança. Conclusão: O objetivo geral foi parcialmente verificado. Os dois primeiros 
objetivos específicos não foram averiguados devido as variáveis intervenientes que 
atravessaram a feitura do trabalho; ao passo que o último específico pôde ser aprofundado, 
devido a correlação existente entre o controle e a desesperança. É de suma importância 
atentar-se para a saúde dos profissionais da saúde a partir de estudos que delineiem áreas 
específicas, que permitam diferençar as variáveis envolvidas no adoecimento. 
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SOFTWARE PARA O SISTEMA DE SUPERVISÃO DO CONSUMO DE ENERGIA EM 
MORADIAS 

ARIADNE SARTIN CARNEIRO, FABRICIA NERES BORGES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O termo automação residencial, pode ser denominado ¿domótica¿, que é 
largamente empregado na Europa. Segundo a Associación Española de Domótica (Cedom) , a 
automatização e o controle aplicado à residência, que é realizada mediante de um 
equipamento que permite a comunicação interativa do usuário com seus equipamento 
eletrônicos disposto no lar. Objetivo: Desenvolver um sistema para o acesso do usuário com o 
intuito de interagir com o sistema domótico, permitindo a comunicação do morador com o 
sistema por meio de um layout agradável e de fácil usabilidade. Método: Foi realizado um 
estudo sobre softwares dedicados para automação residencial. Foi verificado a necessidade de 
elaborar uma solução para automatizar uma casa por meio de um dispositivo móvel. Fazendo-
se necessário a utilização do NodeRed e o Home Assistant. Resultados: Os resultados 
obtidos durante a segunda fase do projeto foi a integração do NodeRed que configurou a 
comunicação Mqtt , e permitiu enviar e receber dados do NodeMcu, por ser uma plataforma 
que permite criar fluxos de controle por meio de nós. Em sua biblioteca possui um layout, que 
vincula com o Home Assitan , permitindo se ter uma interface do software. Desta forma , é 
possível ter a melhor experiência para a usabilidade do programa. Modelagem do banco de 
dados, que consiste em uma estrutura responsável por arquivar os dados caso tenha uma 
inclusão de novas informações, exclusão ou alteração. E a publicação no CONIC (Congresso 
Nacional de Iniciação Científica), que foi publicada em outubro de 2017 em seu 
portal. Conclusão: Em suma, foi possível disponibilizar uma interação com o usuário do 
sistema da casa. O baco de dados modelado poderá ser implementado em futuros trabalhos 
podendo ser vinculado com o sistema automatizado 
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SOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DE SCHROEDINGER PARA UMA PARTÍCULA CONFINADA EM 
UM POÇO DE POTENCIAL FINITO 

WESLEY SILVA OLIVEIRA, CLOVES GONCALVES RODRIGUES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A equação de Schroedinger é de extrema importância na física moderna. Sua 
aplicação relacionada a semicondutores permitiu o desenvolvimento de computadores, leds, 
diodos e os mais variados aparelhos eletrônicos; equipamentos que permitiram o avanço 
tecnológico do século XX até os dias atuais. Este trabalho consiste na solução analítica da 
equação de Schroedinger independente do tempo para o poço de potencial finito, obtendo 
autofunções, autovalores e valores para energia ligada de cada sistema. Objetivo: Este 
trabalho tem como objetivo resolver a equação de Schroedinger independente do tempo para 
um poço de potencial quadrado finito, obtendo as autofunções, os autovalores e valores de 
energia do sistema. Método: A equação de Schroedinger independente do tempo será 
resolvida através de métodos utilizados para resolver equações diferenciais. Primeiramente 
será tratado o caso em que o potencial V(x) = 0. Será resolvido o potencial degrau para o caso 
em que a energia da partícula é menor que a barreira de potencial, o potencial degrau quando 
a energia da partícula é maior que a barreira de potencial e, finalmente, o poço de potencial 
finito. Para o último caso serão obtidas equações analíticas cujas soluções serão obtidas 
através de métodos gráficos. Resultados: Usando-se o método gráfico para determinar os 
possíveis valores de energia de uma partícula no poço finito, os valores encontrados para a 
solução do tipo foram 0,096 V0, 0,38 V0 e 0,82 V0, onde V0 é o valor para a altura da barreira 
de potencial. Neste trabalho foi adotado V0 = 2,4 eV, um valor típico para sistemas 
nanométricos. Ainda para o poço de potencial quadrado finito com a energia da partícula menor 
que a barreira de potencial foram normalizadas as autofunções do tipo determinando-se os 
valores da amplitude de onda. Conclusão: Resolvendo-se analiticamente a equação de 
Schroedinger independente do tempo foi possível determinar os valores de energia possíveis 
para o confinamento de uma partícula em um poço de potencial quadrado finito. 
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SONDAGEM DO USO DE INVERTEBRADOS NA ALIMENTAÇÃO DE ATHENE 
CUNICULARIA NO CAMPUS DOIS DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIAS, 

COM BASE EM REMANESCENTES EM EGAGRÓPILAS 
ALINE LUCIANO PEREIRA, MATHEUS GODOY PIRES, KALLIMAN PAIVA LIRA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: As corujas são aves da ordem Strigiformes, divididas em duas famílias: a 
Tytonidae e Strigidae. Dentre as espécies da família Strigidae, Athene cunicularia, 
popularmente conhecida como coruja-buraqueira, de hábito campestre, que se alimenta de 
animais vertebrados e invertebrados. O presente trabalho visa avaliar sua alimentação no 
quesito invertebrados. O que torna o presente plano de trabalho particularmente interessante, 
por se tratar de uma prospecção em ambiente periurbano de cerrado. Objetivo: Identificar a 
diversidade e quantificar os invertebrados na dieta de A. cunicularia em ambiente periurbano 
com base em remanescentes corpóreos encontrados em egagrópilas, observadas a 
sazonalidade da disponibilidade das presas e estágio reprodutivo da espécie em 
estudo. Método: Foi realizado o georeferenciamento do nichos escolhidos, tendo seus dados 
coletados e analisados com base em estatística descritiva e análise de regressão para 
quali/quantificação de influências sazonais/ambientais/de ciclo reprodutivo e comportamentais 
na dieta de A. cunicularia residentes no Campus II da PUC-Goiás. Apartir destas coletas foi 
obtido as egagropilas, estas proporcionou a quantificação e identificação dos 
invertebrados. Resultados: O restante de material invertebrado foi pesado e separado em 
ordem, date e ninho, passando por uma analise de sequencia (F = ), gerando assim dados do 
material de invertebrados encontrados, foram classificados quanto á massa seca e frequência. 
Ampliando a visão sobre a preferencia alimentar dos espécimes monitorados nas duas 
estacoes presentes no cerrado. Conclusão: Foi visto a alta frequência de artrópode na dieta 
da coruja-buraqueira confirmando os estudos de outros autores (MARTINS & EGLER,1990; 
TEIXEIRA & MELO, 2000; MOTTA-JUNIOR,2006) tendo como variante que esse estudo foi 
realizado em ambientes periurbanos.Sendo encontrada uma massa seca total de 25,446 
gramas, o maior número de vestígios encontrados foi da ordem coleóptera, sendo seguido por 
orthoptera e por Hymenoptera, Araneae, Blattodea e Myriapoda em menor proporção. 
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SUPERSTIÇÕES SENSORIAIS TRANSMITIDAS CULTURALMENTE 
JÚLIO CÉSAR ABDALA FILHO, LORISMARIO ERNESTO SIMONASSI, WIVINNY FERREIRA 

LIMA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A superstição sensorial se caracteriza por controle de estímulos em situações em 
que não há reforço diferencial com base nos estímulos discriminativos. Superstições devem ser 
entendidas como antecedentes verbais que descrevem uma relação de dependência entre um 
comportamento e eventos ambientais onde há, na verdade, uma relação de contiguidade. O 
comportamento supersticioso selecionado em nível individual pode ocasionar a formulação de 
instruções que podem ser transmitidas em nível cultural. Objetivo: Identificar como os 
comportamentos supersticiosos se estabelecem e se mantem; avaliar o papel de instruções 
verbais (superstições) na aquisição do comportamento supersticioso; e verificar se ocorre a 
transmissão de superstições e comportamentos supersticiosos de uma geração para 
outra. Método: O experimento foi composto por 11 participantes. No primeiro grupo, de 
exposição direta, eram apresentados na tela dois operandos, um quadrado azul e um círculo 
vermelho, ambos em um esquema de razão fixa 3 (FR3). Na parte superior havia uma lâmpada 
que alternava entre as cores azul ou vermelha. Cada tentativa era consequenciada com 
Acertou e + 1 ponto. O experimento era encerrado após a liberação de 20 reforços. Era 
entregue uma folha para o participante para que descrevesse a tarefa. As instruções com 
superstição eram usadas para criar uma nova geração, os grupos de Superstição. Nos Grupos 
de Superstição eram dadas instruções adicionais elaboradas pelos participantes do Grupo 
Exposição Direta e não haviam consequências para as tentativas. Resultados: No Grupo 
Exposição Direta os participantes Pp1, Pp5 desenvolveram o mesmo padrão de 
comportamento supersticioso, distribuindo as respostas aos operandos de acordo com a cor da 
lâmpada. O participante Pp2 apresentou um padrão de comportamento supersticioso diferente 
de Pp1 e Pp5. Já os participantes Pp3 e Pp4 não apresentaram um padrão de comportamento 
supersticioso, eles alternavam o toque entre os operandos de forma aleatória não ficando sob 
controle da cor da lâmpada. No Grupo Superstição 1 e Grupo Superstição 2, todos os 
participantes ficaram sob controle da instrução sem apresentar nenhuma variabilidade, mesmo 
ela não descrevendo acuradamente as contingências, mostrando que houve transmissão da 
superstição de uma geração para outra. Conclusão: Verificou-se que o comportamento 
supersticioso sensorial desenvolve-se sob contingências em que a apresentação do reforço 
depende do comportamento, mas não de estímulos antecedentes existentes. Identificou-se que 
a aquisição do comportamento supersticioso também se dá através de antecedentes verbais 
(instruções verbais) e também foi possível constatar a transmissão de superstições e 
comportamentos supersticiosos de uma geração para outra por meio dessas instruções verbais 
(superstições). 
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TENDÊNCIA DE ABSTRATIVIZAÇÃO DO CONTROLE CONCRETO DE 
CONSTITUCIONALIDADE COMO CONSEQUÊNCIA DAS PRESSÕES SOCIAIS ADVINDAS 

DA GLOBALIZAÇÃO 
CAMILA ARAUJO LANDIN COSTA, JOSE QUERINO TAVARES NETO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A pesquisa tratou, a princ¿pio, da influ¿ncia das pessoas, desencadeada pelo 
processo de Globaliza¿¿o, no fen¿meno da Abstrativiza¿¿o do Controle Concreto de 
Constitucionalidade. Ademais, foi discutido como funciona a Teoria da Abstrativiza¿¿o, e se ela 
¿ ou n¿o fruto de ativismo judicial, tendo em vista a postura concretista do STF, que por sua 
vez, ¿ evidenciada nos planos jurisprudencial e no legislativo. Objetivo: Analisar os diferentes 
campos em que se evidencia a tend¿ncia de abstrativiza¿¿o do controle concreto de 
constitucionalidade para compreender como este fen¿meno se manifesta. Método: Na 
pesquisa bibliogr¿fica o m¿todo utilizado foi o indutivo, ao passo em que foram analisados os 
feitos do judici¿rio tendo em vista a tendente Abstrativiza¿¿o do Controle Concreto de 
Constitucionalidade. Sendo assim, a presente investiga¿¿o se embasou em pesquisas 
bibliogr¿ficas, por meio de um exame sistem¿tico de documenta¿¿es jur¿dicas, mormente em 
jurisprud¿ncias, leis, livros jur¿dicos, artigos cient¿ficos, teses, disserta¿¿es e 
monografia. Resultados: Foi analisada a Reclama¿¿o 4.335-AC, onde a maioria dos ministros 
votaram contra a aceita¿¿o da muta¿¿o constitucional do art. 52, X da CF. Por¿m, houve 
diverg¿ncia no julgamento, onde dois ministros defenderam essa aplica¿¿o. Neste sentido, a 
pr¿pria seara legislativa arma o judici¿rio para dar posicionamentos com efic¿cia erga omnes e 
efeito vinculante a casos concretos, como os mecanismos trazidos pela EC 45, pela nova lei do 
mandado de injun¿¿o e pelo novo CPC, refor¿ando a exist¿ncia da Teoria. Contudo, sabe-se, 
que cabe ao Legislativo criar normas para dar efetividade aos direitos constitucionalmente 
estabelecidos. Entretanto, a sua in¿rcia faz com que o judici¿rio tenha que cumprir esse papel, 
agindo al¿m de suas fun¿¿es t¿picas. Conclusão: Tendo conhecimento de tudo o que foi 
ponderado acima, o que se percebe at¿ o momento ¿ que apesar de existir algumas 
diverg¿ncias quanto ¿ admiss¿o do instituto em an¿lise essa aplica¿¿o n¿o seria t¿o ruim, 
pois o Senado Federal n¿o vem cumprindo de forma satisfat¿ria o papel que foi atribu¿do a 
ele. Por¿m ¿ ineg¿vel que a atua¿¿o positiva do STF nesse sentido seria usurpa¿¿o de 
compet¿ncia do Poder Legislativo e por consequ¿ncia tamb¿m seria ativismo judicial. 
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TEORIA DAS TEORIAS IMPLÍCITAS DOS AUTORES DE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES: REVISÃO SISTEMÁTICA 

ANDRESSA ROSA SILVA BARBOSA, ANA CRISTINA RESENDE  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Muito se tem estudado sobre os aspectos cognitivos dos autores de violência 
sexual, atitudes e crenças mal adaptadas, pensamentos problemáticos, na tentativa de 
justificar suas práticas e danos causados. De acordo com Serafim, Saffi, Rigonatti, Casoy e 
Barros (2009), o molestador de crianças convence a si mesmo de que a criança quer se 
relacionar sexualmente com ele, projetando nela os pensamentos e sentimentos que ele quer 
que ela tenha sobre ele. Objetivo: -Realizar de uma revisão sistemática da literatura sobre 
Teorias Implícitas em autores de violência sexual (AVS) contra crianças e adolescentes. - 
Levantar os instrumentos que avaliam as TI em AVS - Elencar todas as TIs disponíveis - 
Categorizar e discutir as TIs Método: Foi realizada uma busca por artigos publicados nos 
últimos dez anos nas bases de dados da Web of Science e BVS com a seguinte sintaxe: sex 
offenders OR molesters OR rape OR rapist OR pedophile AND Implicit Theory que resultou em 
(150) artigos recuperados, dos quais (10) se repetiam nas bases. Critérios de inclusão: artigos 
completos disponíveis nas bases, revisados por pares, empíricos, participantes homens 
adultos, AVS, que discutam sobre as Teorias implícitas. Foram excluídos os artigos que não 
apresentaram os instrumentos utilizados para avaliar as TI (n= 107). Os 33 artigos restantes 
foram lidos e outros 27 artigos foram excluídos por não se enquadrarem nos critérios 
estabelecidos e 6 artigos foram identificados como relevantes. Resultados: Foram 
recuperados 04 artigos que discutem sobre a avaliação de TI em AVS. Com relação aos 
instrumentos utilizados na avaliação das TI, observa-se que diferentes autores estão se 
utilizando de diferentes instrumentos. Segundo Gannon, Keown e Rose (2009) ao postular as 
Teorias Implícitas, Ward e Keenan (1999) se basearam numa série de medidas e também em 
entrevistas clínicas. No entanto a base empírica não se mostrou solidamente estabelecida. 
Apesar da multiplicidade de escalas e questionários para avaliar as TI, a entrevista clínica 
semiestruturada sobre tais instrumentos, sendo o método mais utilizado na avaliação das 
TI. Conclusão: Pesquisar sobre as Teorias Implícitas dos AVS é buscar compreender os 
nexos constitutivos da subjetividade dos indivíduos. O conhecimento das teorias implícitas 
pode ser utilizado não como uma maneira de justificar os atos dos AVS, mas para explicar, 
prever as avaliações que destes sujeitos para um melhor entendimento dos mesmos. 
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TERAPIA DE ACEITAÇÃO E COMPROMISSO NO TRATAMENTO DA OBESIDADE. UM 
ESTUDO DE CASO 

LAÍS MELO GIGLIO, SONIA MARIA MELLO NEVES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A obesidade é considerada uma doença de evolução crônica e etiologia 
multifatorial. Desse modo, algumas pesquisas têm utilizado intervenções psicológicas com foco 
na redução da esquiva experiencial no âmbito do comportamento alimentar. Estudos têm 
encontrado resultados promissores na aplicação de intervenções baseadas na Terapia de 
Aceitação e Compromisso (ACT). Objetivo: Avaliar o efeito da Terapia de Aceitação e 
Compromisso (ACT) em um estudo de caso com uma paciente com queixa de excesso de peso 
e insucesso em fazer dieta. Método: Estudo de caso. O estudo foi realizado com uma mulher 
adulta no Centro de Estudos, Pesquisas e Práticas Psicológicas (CEPSI), localizado na área V 
da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). A paciente se encaixava no perfil de 
queixa de excesso de peso e insucesso em fazer dietas. Foram realizadas 19 sessões, no qual 
foram utilizados Termo de Compromisso, Fichas de Exercícios e oito Questionários. No 
decorrer das sessões foram aplicados os conceitos da ACT, questionários e exercícios afim de 
analisar e intervir, dado as demandas trazidas pela paciente. As intervenções foram propostas 
de acordo com o relato da paciente afim de promover Ação com Compromisso, Desesperança 
Criativa e Aceitação. Resultados: A paciente por estar acima do peso, apresentava baixa 
autoestima. Relatou ser compulsiva com comida e/ou compras, estressada, apresentava 
insônia e perdia a paciência rápido com as pessoas, além de relatar estar desanimada com o 
trabalho. Relatou vivenciar situações desagradáveis antes de comprar algo. Disse não possuir 
uma relação agradável com o chefe de trabalho e evitava sair com os seus amigos devido à 
sua forma física. Relatou também não ter paciência ao falar com as pessoas, pois eles não 
entendiam quando ela explicava algo. Conclusão: A paciente tentava se esquivar de situações 
que a incomodavam e por meio da comida e/ou compras conseguia sentir um bem estar 
temporário, funcionando como um meio de fuga/esquiva de situações aversivas a ela. Através 
das intervenções terapêuticas, a paciente demonstrou engajamento em ações para enfrentar 
tais situações. Desse modo, uma busca dos valores pessoais da paciente foi necessária de 
forma que ao reconhecê-los e agir comprometidamente com eles, passou a ter uma vida com 
mais significado 
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TRADUÇÃO E EVIDÊNCIAS DE VALIDADE DO INVENTÁRIO DE BEM-ESTAR E 
PROSPERIDADE 

LUCIANA PACHÊCO MIRANDA ROCHAEL, HELENIDES MENDONCA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A prosperidade é conceituada como um estado de funcionamento positivo em seu 
mais amplo espectro mental, físico e social, referindo-se a um conjunto de aspectos: 
sentimentos de felicidade; realização; apoio e relacionamentos gratificantes. Medidas de bem-
estar existentes concentram-se em algumas dessas facetas, entretanto o Comprehensive 
Inventory of Thriving (Su, Tay & Diener, 2014) é um inventário abrangente de prosperidade que 
contribui para uma avaliação integral da saúde psicológica. Objetivo: Adaptar e obter 
evidências de validade do Comprehensive Inventory of Thriving - Inventário Abrangente de 
Prosperidade (IAP). Método: Pesquisa correlacional de corte transversal realizada por meio da 
aplicação de questionários autorrelatados. A amostra foi composta por 565 trabalhadores com 
idade média de 32,53 anos (DP = 11,80). O inventário foi traduzido de acordo com as normas 
da Comissão Internacional de testes (ITC, 2010) pelo método "translation and back-translation". 
A análise de dados, pelo programa SPSS, incluiu estatísticas descritivas, índice de 
consistência interna (alpha de Cronbach), correlação interitem, correlações de Pearson e 
exame das validades convergentes e discriminantes por meio das correlações com as medidas 
de florescimento e felicidade. Resultados: O IAP apresentou aceitáveis índices de 
consistência interna (alpha de .57 a .91), assim como validade convergente, sendo que 16 
fatores do IAP apresentaram correlação positiva significativa entre .14 e .57 com florescimento, 
e entre .15 e .56 com felicidade. Houve correlação negativa significativa com os dois fatores do 
IAP que representam as medidas de mal-estar: florescimento com solidão (-.26) e com 
sentimentos negativos (-.36) e felicidade com solidão (-.38) e com sentimentos negativos (-.50), 
o que forneceu evidências de validade discriminante. Conclusão: Os resultados obtidos em 
relação ao Inventário Abrangente de Prosperidade evidenciam a validade da medida para o 
contexto brasileiro. Neste estudo, obteve-se a confirmação da estrutura fatorial proposta no 
estudo original, demonstrando que a prosperidade é um construto multidimensional. Trata-se 
de uma medida que apresenta grande utilidade para identificar áreas de forças e potenciais 
áreas de riscos para os indivíduos por se estabelecer a partir de uma perspectiva abrangente 
do bem-estar. 
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TRANSFERIBILIDADE DE PRIMERS MICROSSATÉLITES DA ESPÉCIE BYRSONIMA 
CYDONIIFOLIA PARA A ESPÉCIE BYRSONIMA LINEARIFOLIA 

LARISSA MARIA PARREIRA VIANA, MARIANA PIRES DE CAMPOS TELLES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: No Brasil há cerca de 70 espécies do gênero Byrsonima Rich., conhecidas 
popularmente como murici e exploradas economicamente de forma extrativista. Para subsidiar 
diferentes práticas de manejo e estudos genético-populacionais, é importante acessar a 
variabilidade genética das espécies. Para isso, os marcadores microssatélites (SSR) são 
indicados por apresentarem alto potencial de informação polimórfica. Objetivo: Utilizar 
marcadores SSR desenvolvidos para a espécie Byrsonima cydoniifolia para testar o potencial 
de transferibilidade desses marcadores para o genoma de Byrsonima linearifolia. Além disso, 
caracterizar a variabilidade genética presente nos marcadores transferidos. Método: O DNA 
genômico foi extraído a partir de amostras foliares de 16 indivíduos de B. linearifolia oriundas 
da Chapada dos Veadeiros, GO. Inicialmente, para testar a amplificação cruzada, via PCR, 
foram utilizados 17 pares de primers em diferentes temperaturas de anelamento. Os produtos 
de amplificação foram avaliados em gel de agarose 3%. Posteriormente, os marcadores 
transferidos foram analisados em eletroforese capilar para a obtenção dos genótipos, e 
realizou-se uma análise de diversidade genética e do potencial de discriminação individual dos 
marcadores. Resultados: Do total de primers testados, 9 (53%) não amplificaram e 8 (47%) 
apresentaram amplificação satisfatória. No entanto, apenas um total de 7 locos microssatélites 
foram inclusos nas análises de genotipagem uma vez que o loco BCY16 apresentou excesso 
de amplificação de regiões inespecíficas quando analisado em eletroforese capilar. O número 
de alelos por loco variou entre 2 e 10, com uma média igual a 4,857. A heterozigosidade média 
esperada (He) foi de 0,58, superior a heterozigosidade média observada (Ho) de 0,447. Este 
conjunto de marcadores SSR apresentou moderada probabilidade combinada de exclusão de 
paternidade (Q) igual a 0,976 e probabilidade de identidade combinada (I) igual a 9,91x10-6, 
considerada baixa e adequada. Conclusão: Assim, disponibilizou-se um conjunto de 
marcadores SSR polimórficos para Byrsonima linearifolia ao analisar que os primers obtiveram 
um bom padrão de amplificação a partir do genoma de B. cydoniifolia, por se tratar de espécies 
diferentes da mesma família botânica, Malpighiaceae, permitindo então, futuros estudos 
genético-populacionais. 
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TRAUMAS PROVOCADOS POR VIOLÊNCIA EM GOIÂNIA - O PAPEL DO ENFERMEIRO 
SOCORRISTA 

LAURA BEATRIZ FERREIRA DE MOURA, PEDRO ANTONIO CHAGAS CACERES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O enfermeiro tem um papel importante na hora da assistência à vítima de trauma, 
pois é a partir do momento que o paciente chega à equipe deve estar preparada para prestar o 
seu atendimento da melhor forma possível com o objetivo de solucionar os casos emergências. 
A SAE (Sistematização da Assistência de Enfermagem) possibilita uma integração e 
organização das informações de enfermagem, com o objetivo de orientar o cuidado profissional 
de enfermagem, de promover a qualidade no cuidado prestado. Objetivo: O principal objetivo 
deste trabalho e destacar a importância do profissional de enfermagem na assistência das 
vítimas. Apontar o que precisa melhorar na hora do atendimento de emergência e urgência do 
hospital. Método: Foi feito um questionário com cinco profissionais da área de enfermagem 
que trabalham na emergência e urgência de hospitais de Goiânia. Teve também pesquisas 
relacionado ao assunto, por meio do banco de dados da scielo. Resultados: A partir do 
questionário é das pesquisas, foi possível perceber a importância de uma equipe bem treinada 
na hora do atendimento de emergência e urgência, sendo uma grande responsabilidade do 
profissional da enfermagem que irá prestar o atendimento. Os enfermeiros apontaram a 
importância de observar a recuperação do paciente depois de ter sido acometido por algum 
trauma, o quanto e gratificante para eles ver o paciente recuperado. Destacando como ponto 
negativo que precisa melhorar na infraestrutura do hospital, o diálogo entre os profissionais 
para poder ter uma assistência de qualidade para aquele paciente, ter cursos de 
aperfeiçoamento e treinamento para os profissionais. Conclusão: Foi possível observar a 
importância do atendimento rápido, na qual faz toda diferença quando e prestado de forma 
segura e de qualidade. O trauma causa consequências sociais e econômicas tanto para o 
indivíduo quanto para a sociedade, na qual as lesões ocasionam incapacidades físicas e ou 
mentais, temporárias ou permanentes podendo levar ao óbito. Portanto e importante valorizar o 
trabalho do enfermeiro, proporcionando melhor qualidade de trabalho para ele e toda a sua 
equipe. 
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TUBERCULOSE EM PACIENTES VIVENDO COM HIV/AIDS: AVALIAÇÃO DOS CUSTOS 
DIRETOS MÉDICOS 

MARTINA ASCARI, RENATA DE BASTOS ASCENCO SOARES  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Indivíduos infectados por HIV/Aids são mais suscetíveis às infecções oportunistas 
e ao bacilo da tuberculose (TB), sendo este reconhecido como o principal agente infeccioso 
diagnosticado nestes pacientes, responsável pelo aumento considerável da mortalidade e das 
internações. O Brasil ocupa, atualmente, a 19ª posição em uma lista de 30 países com maior 
número de casos de coinfecção TB/HIV. Em 2015, foram notificados 73.221 casos novos de TB 
no país, sendo que destes, 15% eram HIV positivos. Objetivo: Identificar a situação clínico-
epidemiológica e os custos diretos médicos de pacientes vivendo com HIV/Aids e coinfectados 
com TB internados em um hospital público de nível terciário, referência no Estado de 
Goiás. Método: Trata-se de um estudo de custos diretos médicos através da metodologia de 
microcusteio (bottom-up), e analisados por estatística descritiva. A população do estudo 
consistiu de pacientes diagnosticados com HIV/Aids coinfectados com tuberculose nos anos de 
2015 e 2016. Resultados: Observou-se predomínio do sexo masculino (77%), a média de 
idade encontrada foi de 40 anos, 49% dos pacientes possuíam ensino fundamental incompleto, 
e 73% eram pardos. Constatou-se que 31% da amostra fazia uso de drogas ilícitas e 38% 
usavam álcool. A maioria da amostra (70%), possuíam contagem CD4+< 200 células/mm³, e 
60% com carga viral ¿ 100.000 cópias/ml. Foi contabilizado o total de 851 dias de internação, 
com a média de 28 dias por paciente, 46,66% evoluíram a óbito e 10% abandonaram o 
tratamento. Os custos diretos médicos foram de R$ 39.941,04 no período de janeiro a agosto 
de 2016. Os exames complementares representaram 65,94% do total de custos. O custo total 
por paciente foi de R$ 1.311,04. Conclusão: Os gastos do sistema público de saúde brasileiro 
relacionados com a coinfecção TB/HIV têm aumentado nos últimos anos devido o acréscimo 
de infecções, e às dificuldades de adesão ao tratamento. Foi detectado que há uma alta 
incidência de TB em pacientes com HIV/Aids do sexo masculino na 4ª década de vida e, com 
baixo nível de escolaridade. O custo direto para o sistema público de saúde brasileiro tratar 
uma PVHA coinfectado com TB, de acordo com os resultados deste estudo, foi de R$ 
39.941,04. 
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UM ESBOÇO DO ESTADO DA ARTE: JUVENTUDE E MOVIMENTOS SOCIAIS NO BRASIL 
ENTRE OS ANOS DE 2006 A 2016 

CLAUDIA MUNIZ NASCENTE, ALDIMAR JACINTO DUARTE  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A mídia impressa por meio de seus discursos, ainda nos dias atuais possui forte 
influência social, cada divulgação exposta para a sociedade desperta uma determinada opinião 
pública, logo, alguns autores em seus trabalhos de pós- graduação em Dissertação de 
Mestrado ou Tese de Doutorado têm abordado temas relacionados à veiculação pela mídia 
impressa sobre os movimentos sociais juvenis. Objetivo: mapear e classificar teses e 
dissertações catalogadas na CAPES e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, 
entre os anos de 2006 e 2016 nos Programas de Pós-Graduação que abordem a questão da 
relação entre: imprensa escrita, juventude e movimentos sociais no Brasil. Método: A 
investigação deu-se por meio da pesquisa qualitativa, em especial por meio da revisão 
bibliográfica e da realização do Estado da Arte, assim, a realização do levantamento das 
dissertações sobre a temática, deu-se a partir da leitura de títulos e resumos, apoiado em 
referenciais teóricos como: Sposito (2009), Ferreira (2002), Moreira (2004), Vosgerau, 
Romanowski (2014) entre outros, para compreensão do movimento da área, sua configuração, 
propensões teóricas metodológicas, análise crítica indicando tendências, recorrências e 
lacunas. Resultados: Após essas pesquisas e análise de cada resumo, percebemos que 
apenas 24 trabalhos estavam relativamente relacionados ao objetivo de nossa investigação, 3 
teses e 21 dissertações distribuídos entre as áreas de Educação, Comunicação, Direito, 
Ciências Sociais, Historia Social, Estudo da Linguagem, Sociologia e Estudos Territoriais. Nas 
investigações percebemos que as metodologias utilizadas na maioria dos trabalhos foram 
análise de discurso (AD) e análise de conteúdo (AC). Conclusão: A partir das temáticas 
propostas pelos autores analisados, evidenciamos que a abordagem das mídias sobre 
movimentos juvenis e movimentos sociais, ainda precisa ser mais explorado na área da 
Educação, para enriquecimento do campo das Ciências Humanas. Apesar de tratar dos 
mesmos enfoques, os assuntos assumem papeis distintos, pois enquanto há autores que 
abordam a marginalização dos movimentos juvenis pelas mídias, há outros abordam a 
utilização da mídia como forma de fazer notório o movimento. 
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UMA ANÁLISE ECONÔMICA DA INSOLVÊNCIA EMPRESARIAL PERANTE A EXPANSÃO 
DO CRÉDITO E A TEORIA DOS CICLOS ECONÔMICOS 

LARISSE LUIZA SILVA, ROBERTA CRISTINA DE M SIQUEIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O objetivo, foi fazer uma análise focada em um dos instrumentos utilizados pelo 
empresário para satisfazer as necessidades econômicas das empresas: o crédito. Em meio ao 
cenário atual de crise econômico-financeira, onde várias empresas estão alcançando a 
insolvência, o presente estudo tem como escopo esclarecer um dos ramos mais obscuros e 
complexos da economia: a expansão do crédito bancário e a teoria dos ciclos 
econômicos. Objetivo: Realizar uma análise da Lei n. 11.101/2005, de modo que possamos 
compreender o instituto da recuperação judicial e falência, focando principalmente nos 
contratos de crédito bancário. Método: Utilizamos do método hipotético-dedutivo, onde 
buscaremos, através conhecimentos e princípios gerais, chegar a conclusões e possíveis 
soluções para o problema. Para fazer a investigação, recorremos a análises de doutrinas e 
casos concretos Resultados: Os resultados pretendidos, de acordo com o plano de trabalho, 
foi ¿o desenvolvimento de artigos e participação em seminários na tentativa de demonstrar aos 
profissionais da área a importância do assunto, buscando a prevenção de crises financeiras 
empresariais¿, que por sua vez se encontra em fase de desenvolvimento, visto que a coleta de 
dados ainda está em andamento. Conclusão: A solução apontada pelos Austríacos para 
impedir que os ciclos econômicos ocorram é a adoção de um sistema monetário incapaz de ser 
inflacionado e que permaneça sobre a soberania do povo. Uma retomada no padrão ouro, por 
exemplo, seria uma medida recomendável. Com um sistema incapaz de ser inflacionado por ter 
lastro e uma commodity, a expansão de crédito com juros baixos de forma artificial seria 
impossível. 
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USO DE MÉTODO INDIRETO COMO APOIO NA ADESÃO DOS PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE À HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

DEBORAH CAMILO LEMOS COSTA, MILCA SEVERINO PEREIRA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A higienização das mãos (HM) é uma medida simples, considerada a mais 
importante para a prevenção e controle das infecções relacionadas á assistência á saúde 
(IRAS) (CDC, 2002). Os Produtos alcoólicos são mais efetivos quando comparados a 
sabonetes comuns para HM. Em estudos realizados compara-se a redução bacteriana 
utilizando o sabonete comum e soluções que contem álcool, e naqueles que fizeram com álcool 
houve maior redução bacteriana (MS,2009). Objetivo: Verificar o consumo de álcool em gel e 
sabonete líquido na unidade de terapia intensiva; Verificar os momentos certos que os 
profissionais realizam a HM. Método: Trata-se de um estudo descritivo transversal com 
abordagem quantitativa. Foi realizada uma avaliação dos insumos para HM, na Unidade de 
Terapia Intensiva, de um hospital da rede privada, localizado no município de Goiânia, Estado 
de Goiás, com 20 leitos, que atende pacientes adultos clínicos e cirúrgicos, das diversas 
especialidades. Foi utilizado um checklist validado sobre o consumo de álcool gel em HM na 
UTI. A coleta de dados ocorreu nos registros dos serviços de controle de infecção do hospital 
em estudo, quanto ao consumo destes insumos. Os dados foram inseridos em planilhas do 
programa Excel, tabulados e analisados por meio de estatística descritiva com uso de 
frequências e percentagem. Resultados: A média do consumo de alcool gel no primeiro 
semestre de 2017 variou de 25 a 48 litros, após a educação continuada e a troca do tipo de 
alcool, variou de 55 a 200 litros, já o consumo de sabonete liquido no segundo semestre 
diminuiu, chegando a 25 litros. Com isso houve um crescimento no consumo de álcool a partir 
de Julho/2017, o que nos leva a inferir que a mesma e o tipo do produto influenciou no 
comportamento dos profissionais que atuam na UTI. O uso do álcool apresenta mais vantagens 
para um cuidado seguro, economia de tempo e não prejudica a pele do profissional, a solução 
alcoolica mantem a flora microbiana da pele (FERREIRA; WEBLER; SILVA; et al., 
2017). Conclusão: Uma higienização correta das mãos contribui para um cuidado de 
qualidade, os pacientes de UTI são submetidos a procedimentos invasivos que gera um maior 
risco a eventos adversos. Acredita-se que os profissionais sabem que é necessário higienizar 
as mãos, tem os produtos disponíveis, mas não aderem à pratica. Entretanto, existem 
evidências científicas de que ao utilizar os métodos indiretos e diretos diminuem as taxas de 
infecções relacionadas a assistência a saúde. 
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USO DO AMBIENTE E INFLUÊNCIA DO EFEITO DE BORDA PARA OS ANFÍBIOS ANUROS 
EM REMANESCENTE DE FLORESTA ESTACIONAL NO CAMPUS II DA PUC GOIÁS 

GABRIELLY RODRIGUES BATISTA, WILIAN VAZ SILVA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A fragmentação de habitats pode provocar a extinção de espécies. Uma das 
implicações desta problemática é o surgimento do efeito de borda. Diversas espécies podem 
ser afetadas pelo processo de fragmentação uma vez que algumas são particularmente 
sensíveis a qualquer tipo de alteração no ambiente, principalmente os 
anfíbios. Objetivo: Analisar a influência do efeito de borda para espécies de anfíbios presentes 
em remanescentes de Floresta Estacional no Campus II da PUC Goiás. Método: O estudo foi 
conduzido a partir da realização de 21 transectos em uma área de Floresta Estacional no 
Campus II da PUC Goiás. As amostragens foram realizadas com frequência quinzenal entre os 
meses de setembro de 2017 a março de 2018. Cada transecto foi amostrado por um período 
de 30 minutos. As coordenadas geográficas da localidade inicial e final de cada transecto e o 
local em que o indivíduo foi encontrado foram obtidas com uso de aparelho GPS. O local de 
registro foi relacionado com a distância da borda (em metros). Resultados: Foram registrados 
18 espécimes de Leptodactylus sp., sendo possível observar uma associação aos 
microambientes de poças de água temporárias e de serrapilheira. Verificou-se que entre 20 e 
40 metros, a ocorrência da espécie foi maior. Conclusão: Apenas uma espécie foi registrada 
no fragmento urbano amostrado. Diversos fatores podem estar relacionados a este resultado, 
sendo que o efeito de borda e a disponibilidade de recursos, principalmente reprodutivos, 
podem ser fatores que interferem na dispersão das espécies dentro do fragmento. 
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UTILIZAÇÃO DA CINZA DO BAGAÇO DA CANA-DE-AÇÚCAR NA PRODUÇÃO DE 
ARGAMASSAS 

JOSE DIAS ASSIS NETO, FERNANDO ERNESTO UCKER  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A construção civil vem acompanhando o acelerado crescimento nos últimos anos 
e alguns dos materiais mais utilizados na construção são o concreto e argamassa. A cinza do 
bagaço de cana vem se mostrando um substituto competente da areia na produção de 
argamassas, devido seu alto teor de sílica e propriedades comuns com a areia, juntamente ao 
fato de ser um resíduo abundantemente encontrado no Brasil. Objetivo: Por isso o objetivo 
deste trabalho foi verificar a viabilidade da produção e utilização da argamassa, a partir da 
substituição da areia por cinzas do bagaço da cana-de-açúcar, em diversas 
aplicações. Método: Ocorreu a verificação da viabilidade da substituição de areia por cinzas do 
bagaço da cana de açúcar em argamassas por meio de ensaios de resistência a compressão 
em diferentes porcentagens de substituição. Resultados: A média da resistência a 
compressão em 28 dias para as porcentagens de 0%, 25%, 35% e 100% foi de 27,36, 14,76, 
8,72 e 6,0 , em MPa, respectivamente. Mostrando-se superior a fibras de pneus e resíduos de 
polimento de porcelanato, no quesito resistência a compressão. Conclusão: A substituição 
mais viável foi a de 25%, pois é a maior quantidade de substituição sem apresentar grande 
queda na resistência a compressão, cerca de 10 Mpa, podendo ser utilizada: no revestimento 
de paredes, assentamentos de cerâmicas, preenchimento de calçadas e, também aplicado 
como argamassamento de reparo em reformas. 
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UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE MPCR PARA IDENTIFICAÇÃO DE INDIVÍDIUOS COM 
INDICAÇÃO CLÍNICA PARA A SÍNDROME DE PRADER WILLI E ANGELMAN 

LARISSA RESENDE CARVALHO, APARECIDO DIVINO DA CRUZ, LILIAN DE SOUZA 
TEODORO, NAYARA LOPES DE SOUZA, EMÍLIA OLIVEIRA ALVES COSTA  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A síndrome de Prader-Willi (SPW) e Algenam (AS), dividem a mesma região 
cromossômica, sendo o cromossomo materno responsável pela SPW e a o paterno pela AS. 
Esta região também é considerada crítica para o Transtorno do Espectro Autista. O diagnóstico 
preciso das SPW e AS é baseado na combinação entre características clínicas, moleculares e 
citogenéticas. É de suma importância que haja metodologias precisas é acessível via SUS/MS 
para um melhor prognóstico dos indivíduos afetados por SPW e AS. Objetivo: O Objetivo do 
presente trabalho e otimizar e implementar uma metodologia simples e precisa para o 
diagnóstico da Síndrome de Prader Willi e Angelman. Método: O trabalho foi conduzido no NP 
Replicon, as amostras de sangue foram coletadas utilizando anticoagulante EDTA. A extração 
de DNA com o auxílio do kit comercial Axygem AxyPerpTM Blood Genomic DNA Miniprep Kit, 
seguindo o protocolo do fabricante. O DNA foi tratado com Bissulfito de sódio para realização 
da metilação. Após o DNA foi purificado e foi realizado o protocolo de PCR utilizando primers 
para região paterna e materna. Os produtos de PCR foram analisados em gel de agarose a 
2%, Foi utilizado um Sistema de vídeo-documentação de géis (Molecular Imager® Bio -Rad) 
interligado a um computador com sistema de imagem Gel Doc TM XR+. Resultados: Os 
primers foram desenvolvidos para o gene SNRPN para a região paterna metilada, modificada 
com bissulfito de sódio e região materna metilada não modificada. O protocolo de mPCR 
utilizando um sistema multiplex foi padronizado com os indivíduos sem alterações, identificando 
os fragmentos correspondentes a região paterna e materna. Dentre as técnicas utilizadas para 
o diagnóstico de PWS e AS, a mais utilizada é a técnica de FISH, entretanto, esta metodologia 
apresenta limitações. A técnica de mPCR apresenta a vantagem de detectar alterações que 
passam desapercebidas pela técnica de FISH, entretanto é importante realizar em conjuntos 
estes testes, para um melhor diagnóstico. Conclusão: A literatura afirma que a técnica 
proposta é eficiente para diagnóstico de SPW e AS, entretanto o protocolo utilizado no trabalho 
ainda precisa ser otimizado, visando uma melhor qualidade nos resultados, para enfim 
implementar a metodologia no NP Replicon. Durante o desenvolvimento deste trabalho, o 
primer correspondente a região paterna degradou, foi solicitado um novo primer para a 
empresa, porém o mesmo não chegou dentro do tempo de vigência do trabalho impedindo a 
continuação dos testes 
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UTILIZAÇÃO DO PET NA PRODUÇÃO DE ARGAMASSA SUBSTITUINDO O AGREGADO 
MIÚDO 

GUSTAVO CARVALHO DE ARAUJO, FERNANDO ERNESTO UCKER  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Como medida para reduzir os impactos no meio ambiente provocado pela 
construção civil e a geração do lixo nas cidades, vem-se pesquisando alternativas que buscam 
substituir materiais que causem degradação ambiental. Assim, processos de reciclagem vêm 
sendo uma alternativa ecológica para a substituição de alguns materiais na construção. Estes 
materiais são provenientes de demolição ou resíduos gerados de outros setores como o pneu, 
plásticos, vidros, solas de sapatos e outros. Objetivo: Analisar e comparar os resultados dos 
experimentos realizados para produção da argamassa convencional com a substituição do 
agregado miúdo (areia) pelo PET moído e sua viabilidade. Método: Foram realizados ensaios 
de composição granulométrica do PET moído, ensaios de massa específica da areia e do PET 
moído para a moldagem dos corpos de prova de argamassa conforme os teores de 
substituição do material reciclado (0, 10, 20 e 30%). Os corpos de prova com as porcentagens 
de substituição foram submetidos ao ensaio de resistência à compressão nas idades de 7, 14 e 
28 dias. Resultados: No ensaio de resistência a compressão dos corpos de prova nota-se que 
os maiores teores de substituição do agregado miúdo na argamassa pelo PET moído têm por 
consequência menores resistências. A média dos resultados, com 30% de substituição do 
agregado natural na idade de 28 dias, chegou à redução de aproximadamente 37% da 
resistência a compressão em relação à argamassa com areia normal. Isso se explica pela 
diferença das características físicas dos materiais como a resistência. O formato dos grãos é 
diferente, a areia com formas mais cúbicas e o PET com dimensões lamelares. E ainda, o PET 
moído possui uma massa específica bem menor que a da areia como comprovado nos 
ensaios. Conclusão: O desempenho ao ensaio de resistência à compressão foi menor de 
acordo com o grau da adição do material reciclado moído na argamassa. Entretanto, os traços 
com adição de PET moído podem vir a ser usados em argamassa para fins não estrutural 
como na fabricação de revestimentos, assentamentos, blocos de tijolos, meio-fio e outros. A 
adequação de cada traço com teor de PET moído vai depender do emprego da argamassa, às 
vezes necessitando de ajustes próprios. 
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VALIDAÇÃO DE MARCADORES DE DNA BARCODE PARA CICHLA KELBERI 
(TUCUNARÉ AMARELO) E CICHLA PIQUITI (TUCUNARÉ AZUL): CONTRIBUIÇÃO PARA 

FISCALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 
SARA ROMANA DIAS DIONIZIO, MARIANA PIRES DE CAMPOS TELLES, CINTIA P. 

TARGUETA  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O tucunaré faz parte do conjunto de espécies do gênero Cichla, tendo um valor 
comercial importante para alimentação e para pesca esportiva. A pesca não controlada faz com 
que algumas espécies se tornem ameaçadas. É importante reforçar a regulamentação e 
técnicas para contribuir na fiscalização da pesca esportiva e comercial. Nesse contexto, o DNA 
barcoding é uma ferramenta molecular que vêm sendo utilizada para a identificação de 
espécies a partir de regiões do DNA mitocondrial. Objetivo: Validar marcadores de DNA 
barcoding para identificação molecular das espécies C. kelberi (Tucunaré amarelo) e C. piquiti 
(Tucunaré azul), a fim de disponibilizar ferramenta para contribuir com a fiscalização que tem 
por objetivo de preservar a fauna aquática do Estado de Goiás. Método: Foram utilizados 14 
indivíduos de C. piquiti e 15 indivíduos de C. kelberi para amplificar por PCR uma região de 
570 pb, utilizando primers universais para o gene COI do genoma mitocondrial de peixes. As 
sequências geradas foram comparadas com sequências depositadas no BOLD Systems e 
utilizadas para estimativas de distâncias genéticas. Além disso, foram utilizadas para construir 
hipóteses filogenéticas. Resultados: Com a comparação das sequências no banco de dados 
BOLD Systems, os indivíduos identificados como C. kelberi apresentaram alta similaridade com 
C. piquiti (100%), Geophagus surinamensis (98,72%) e C. monoculus (100%-99,35%). Já as 
amostras identificadas como C. piquiti, deram alta similaridade com outros indivíduos de C. 
piquiti (100%). Foi gerado uma matriz de distâncias filogenéticas e um agrupamento com as 
sequências, sendo utilizado como grupo externo indivíduos da espécie G. brasiliensis. A maior 
distância encontrada foi entre os indivíduos Cke03 e Cke02 com o valor de 0,1916. A menor 
distância observada foi entre os haplótipos Cke_01haplótipo e Cpi_01haplótipo, com o valor de 
distância de 0,0545. Conclusão: Com isso, existe um grande potencial para a utilização dessa 
região do genoma mitocondrial como marcador de DNA barcoding para identificar as espécies 
C. piquiti e C. kelberi, mesmo com baixa distância genética entre elas, que dificulta a distinção 
entre as mesmas. Para a validação desse marcador de DNA barcoding para as espécies C. 
kelberi e C. piquiti torna-se necessário ampliar o número de indivíduos, além de aprofundar o 
estudo filogenético do gênero. 
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VALOR NUTRICIONAL DAS FORRAGEIRAS DE PANICUM MAXIMUM CV. MG12 
PAREDÃO E PANICUM MAXIMUM CV. BRS ZURI EM BIOMA DE CERRADO SUBMETIDO 

À ADUBAÇÃO NITROGENADA 
BRUNA APARECIDA NASCIMENTO FERRAZ, ROBERTO TOLEDO DE MAGALHAES, 

ADESVALDO JOSE E SILVA JUNIOR  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A produção animal em pastagens deverá se tornar um desafio, maior na medida 
em que deixará ser meramente uma colheita aleatória da produção animal para se tornar uma 
atividade profissional, resultante do planejamento e controle da produção e utilização de 
forragem pelos animais. Um dos principais problemas na produtividade das pastagens tropicais 
é a deficiência de nitrogênio, o que resulta em queda acentuada na capacidade de suporte e no 
ganho animal. Objetivo: Verificar o valor nutricional do Panicum maximum cv. MG12 Paredão 
e do Panicum Maximum cv. BRS Zuri em bioma de Cerrado submetido a aplicação de quatro 
doses de nitrogênio (0, 50, 200 e 400 kg de N ha-1ano-1). Método: O experimento está sendo 
conduzido em uma área experimental da fazenda Boa Ventura, no município de Bela Vista, 
GO. Com dimensão de 4000m².O delineamento experimental foi em blocos completos 
casualizados, com duas cultivares submetidas a quatro tratamentos (0, 50, 200 e 400 kg de N 
ha-1ano-1) e com quatro repetições cada, arranjados em um fatorial 2x4x4. Os dados foram 
submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de 
probabilidade. Foram determinados os teores de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), 
matéria mineral (MM), proteína bruta (PB), teores de fibras insolúveis em detergente neutro 
(FDN) e ácido (FDA) de acordo com as metodologias descritas por Silva e Queiroz 
(2006). Resultados: A adubação nitrogenada influenciou os resultados de MS, MM,FDN, FDA 
e PB, onde que, aumentando a dosagem de N, ocorreu melhora nos resultados, diminuindo a 
porcentagem de FDN e FDA e aumentando a de PB das cultivares, porem não demonstrou 
efeito sobre os valores de EE e MO. Houve um efeito das doses de N para o teor de PB, as 
cultivares apresentaram incrementos lineares à medida que se aumentavam as doses de N. Os 
teores FDA apresentaram interação significativa para doses de nitrogênio. As plantas são 
influenciadas pelas doses crescentes de nitrogênio aplicadas ao solo, mostrando 
comportamento linear negativo decrescente. Fazendo a comparação entre os cultivares 
podemos perceber que praticamente não houve difediferença entre os mesmos. Conclusão: A 
adubação nitrogenada influenciou na qualidade das cultivares, onde que quanto maiores foram 
as doses de nitrogênio conseguimos perceber aumentos dos níveis de PB e MS, o que pode 
possivelmente também melhorar os índices de digestibilidade desta forrageira. Ambas as 
cultivares trabalhadas neste experimento se mostraram semelhantes no ambiente cerado sobe 
as mesmas condições sendo assim recomendadas para o produtor rural dessa região. 
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VERIFICAR O TEMPO DE ATENDIMENTO REALIZADO PELO SAMU AOS INDIVÍDUOS 
ACOMETIDOS POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO 

MARIANA LAFAETE SULINO BORGES, GABRIELLY CRAVEIRO RAMOS  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O infarto agudo do miocárdio é caracterizado por oclusão da artéria coronariana 
desencadeando isquemia do músculo cardíaco podendo acarretar em necrose tecidual. A 
maioria dos óbitos por IAM ocorre logo após os primeiros sinais e sintomas, no ambiente extra-
hospitalar sendo 40% a 65% na primeira e cerca de 80% nas primeiras 24 horas. Portanto a 
reversão do IAM depende do tempo-resposta assistencial. Dessa forma, quais são os aspectos 
que contribuem para o a demora do atendimento? Objetivo: Verificar o tempo decorrido entre: 
a ligação para o 192 e a realização do ECG; a realização do diagnóstico e o tratamento; o 
tempo de ligação até a chegada do SAMU. Método: Trata-se de um estudo descritivo realizado 
no SAMU ¿ 192, localizado no município de Goiânia, que é o serviço de referência em 
atendimento pré-hospitalar e em outras unidades de saúde para onde o SAMU encaminha 
seus pacientes. Foram utilizados os softwares: Sistema de Registros de Violências do SAMU 
(SRVSAMU) e Estratégia do Sistema Único de Saúde para o SAMU (E-SUS SAMU). Foram 
incluídos no estudo registros de pacientes de ambos sexos, maiores de 20 anos atendidos pelo 
SAMU ¿ 192 de Goiânia, com a queixa de dor torácica durante o ano de 2015 considerando as 
seguintes variáveis: hora de ligação para o 192 e hora do ECG, sendo que, de 576 cadastros 
apenas 251 abordaram essa informação. Resultados: Foram cadastradas 711 ligações para o 
SAMU, sendo que, 48 foram canceladas, 61 não tiveram necessidade de remoção e 26 
recusaram remoção, totalizando 576 pacientes sob o atendimento do SAMU. Em relação a 
incidência de IAM, 8,3% corresponde a população mais jovem (18-29 anos), 28,7% entre 30 e 
59 anos concentrando a maior incidência na faixa etária de 60 anos ou mais (54,3%). Ainda, 
312 (54,3%) corresponde ao sexo masculino, e 264 (45,7%) do sexo feminino. A mediana, 
inicialmente apresentada em segundos corresponde a 1 hora 16 minutos e 00 segundos, tal 
resultado representa o tempo entre a ligação para o 192 e a realização do ECG. A partir da 
mediana obteve-se o intervalo interquartil obtendo-se a dispersão de dados, sendo 01:00:00-
01:45:00 Conclusão: É necessário reforçar a importância de promover a conscientização da 
população por meio do reconhecimento da sintomatologia e procura imediata por atendimento, 
dado que, o tempo para a tomada de decisão implicada em maior dano no tecido muscular 
cardíaco. Portanto, o tempo-resposta entre o início da dor torácica até o suporte assistencial 
pelo SAMU deve ser rápido e resolutivo para um bom prognóstico pós-infarto. 
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VIDA, MORTE E A SACRALIDADE DOS ALIMENTOS 
JANAINA JOSIAS DE CASTRO, PEDRO ANTONIO CHAGAS CACERES  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: O Alimento é um elemento essencial à vida. Tanto no sentido nutricional quanto 
no que diz respeito a produção, distribuição, preparo e o consumo. Dentre os fatores 
socioculturais desenvolvidos pelo ser humano ao redor da sua dependência biológica de 
alimentos, a religião desempenha um papel importante. A realização deste trabalho para 
engrossar os estudos acerca da vida, morte e sacralidade dos alimentos dentro das grandes 
religiões e também como isso tem chegado aos movimentos religiosos. Objetivo: Observar os 
elementos de algumas religiões e movimentos religiosos em tratar como sacro os alimentos 
desde a obtenção da matéria prima até o consumo pelos fiéis.Demonstrar a vida e morte 
animal e vegetal como sendo meio de alimentação e fonte nutricional até a 
sacralidade. Método: O procedimento realizado para esta pesquisa é qualitativo, onde se faz 
necessário aprender a observar, registrar e analisar as interações entre, alimentos, religiões e 
pessoas. Desta forma a pesquisa possibilita o contato direto do pesquisador com os ambientes 
serão pesquisados. É preciso nesse tipo de procedimento a colaboração de demais ciências 
humanas como a Teologia, Antropologia, sociologia e ciências da Religião como suporte para 
que se faça um passeio por todas essas áreas. Resultados: Durante esse primeiro ano da 
Iniciação cientifica, foram realizadas leituras bibliográficas e visitas em denominações 
religiosas somente como observação para uma ambientação da pesquisa e para assimilação 
com o as literaturas encontradas sobre o tema. A construção do referencial teórico permite uma 
discussão do tema em diferentes áreas e cada abordagem se complementa e proporciona uma 
descoberta. Religião e alimentos apresentam uma ligação intensa, saborosa e sublime. Este 
contribui com os estudos para melhor compreensão do simbolismo até a sacralidade dos 
alimentos dentro das religiões passando pela vida e morte dos alimentos entendendo desde a 
obtenção da matéria prima até a chegada ao adepto como alimento 
espiritual. Conclusão: Neste um ano de caminhada da pesquisa, foi observado que todas as 
religiões possuem uma ligação com os alimentos. Entendendo as religiões como sistemas 
simbólicos, podemos constatar que os alimentos são parte primordial destes sistemas. Nesta 
análise, não foi abordada uma religião especifica, mas uma abordagem geral para 
compreender essa ligação de extrema importância e significação para aqueles que crêem e 
professam suas crenças. 
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VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NA PERSPECTIVA DE ACADÊMICOS DA SAÚDE 
ANGELLITA BARBOSA DE CARVALHO ARAUJO, MARIA ELIANE LIEGIO MATAO  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: A viol¿ncia obst¿trica ¿ uma realidade antiga, mais evidenciada nos dias de hoje, 
e ocorre, na maioria das vezes, silenciosamente por todo mundo. Os atendimentos com 
condutas do modelo biom¿dico submete mulheres a t¿cnicas mecanicistas muitas vezes o que 
configuram procedimentos desnecess¿rias. Em vista disso, ¿ fundamental que os profissionais 
da sa¿de conhe¿am o modelo humanista de aten¿¿o ao parto e nascimento, considerando as 
particularidades psicol¿gicas, fisiol¿gicas e s¿cio culturais de Objetivo: Descrever sobre a 
viol¿ncia obst¿trica na perspectiva de acad¿micos da Escola de Ci¿ncias Sociais e da 
Sa¿de. Método: Estudo qualitativo, explorat¿rio e descritivo, pesquisa de campo junto a 
acad¿micos da Escola de Ci¿ncias Sociais e da Sa¿de da PUC-GO. Os dados foram coletados 
pela aplica¿¿o de question¿rio com perguntas fechadas e abertas, estas do tipo evoca¿¿o 
(S¿, 1996; 202) e Completamento de frases (ROTTER, 1950), adaptado para o tema em 
quest¿o (MAT¿O; MIRANDA; CAMPOS et al., 2011). . As quest¿es fechadas analisadas pela 
frequ¿ncia absoluta e relativa. As evoca¿¿es inseridas em banco de dados para 
processamento no software EVOC e emitiu um quadro de quatro casas que permitiu an¿lise 
estrutural das representa¿¿es do estudo. As frases completadas foram categorizadas em 
adequadas e inadequadas conforme a Pol¿tica Nacional de Aten¿¿o Integral ¿ 
sa¿de. Resultados: Foram aplicados 96 instrumentos de pesquisa, com perfil sociocultural 
padronizado. As evoca¿¿es obtidas ao termo indutor viol¿ncia obst¿trica revelam que os 
acad¿micos percebem a viol¿ncia obst¿trica representada como procedimentos 
desnecess¿rios. Os participantes evidenciaram a viol¿ncia obst¿trica a partir de condutas de 
car¿ter f¿sico e psicol¿gico cometidos por profissionais de sa¿de. Diante disso, ¿ n¿tido que 
os acad¿micos identificam a viola¿¿o dos direitos humanos presentes ainda nos dias de hoje 
pela n¿o garantia dos direitos parturitivos da mulher. Entretanto, o grupo n¿o apresenta 
conhecimento adequado acerca do parto humanizado. Conclusão: Mediante o estudo, foi 
poss¿vel detectar que os acad¿micos da sa¿de, relativo ao tema viol¿ncia obst¿trica acreditam 
que s¿o representadas por v¿rios procedimentos desnecess¿rios, vivenciados por mulheres 
durante o processo parturitivo. Entretanto, os estudantes carecem de estudos te¿ricos mais 
aprofundados acerca do parto humanizado. 

Palavras-chave: parto humanizado, violência obstétrica, direitos da gestante. 
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VIVÊNCIAS DOS COORDENADORES DO CEPSI: UMA HISTÓRIA ORAL ATRAVÉS DO 
GROUNDED THEORY ANALYSIS 

GABRIELA SEBASTIANA CIRIACO, LUC MARCEL ADHEMAR VANDENBERGHE  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Este trabalho é resultado de um projeto de iniciação científica, que investigou o 
tema Vivências dos coordenadores do CEPSI, a fim de conhecer o suas experiências e 
trabalho a partir da sua própria perspectiva. Por coordenadores entendemos os profissionais 
que organizam e lideram as diferentes unidades do CEPSI e por coordenadores gerais, os 
profissionais que organizam e lideram o CEPSI como um todo. Objetivo: Conhecer vivências e 
papeis dos coordenadores, identificar práticas e processos, aspectos estruturais e 
características da sua atuação; entender como o CEPSI é manutido e organizado na 
perspectiva dos coordenadores gerais e dos coordenadores de áreas. Método: Foram 
entrevistados 6 coordenadores do clínica-escola de psicologia da PUC ¿ Goiás. As entrevistas 
foram transcritas e submetidas a codificação analítica, seguida por codificação focada e 
categorização. A partir das categorias emergentes, o modelo da vivência dos coordenadores foi 
construído. Todo o procedimento seguiu os preceitos da Grounded Theory 
Analysis. Resultados: A pesquisa mostrou que os coordenadores trabalham de forma 
integrada. Nas entrevistas, o conceito de mediação se impôs como tarefa mais característica 
do coordenador, pois permite resolver problemas e promover a comunicação entre estagiários, 
orientadores e campos de estágios. Apesar dos coordenadores enfatizar que habilidades muito 
especificas são necessárias nessa função, o critério pelo o qual eles foram escolhidos não 
ficou claro para os mesmos. Ser coordenador, para eles, não é uma profissão, mas uma função 
que exerçam enquanto professor e representantes da sua área de atuação na psicologia. Essa 
atuação possibilita uma grande diversidade de experiências que tornam a atuação atrativa, 
com crescimento profissional e pessoal. Conclusão: O cargo do coordenador na clínica-escola 
não forma uma categoria profissional com seu próprio preparo ou critérios de seleção. Ele se 
percebe como um profissional da área que foi encarregado pela gestão do curso para 
desempenhar uma tarefa pela a qual ele não foi preparado, mas que oferece possibilidades de 
realização únicas e de crescimento profissional e pessoal. 
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VIVÊNCIAS DOS SUPERVISORES NA CLÍNICA-ESCOLA CEPSI 
THAYNARA VERMAM RODRIGUES, LUC MARCEL ADHEMAR VANDENBERGHE  

XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: As pesquisas a respeito de clinicas escolas da psicologia são muito escassas e 
em sua maioria tratam da descrição da clientela atendida ou da perspectiva de alguma 
abordagem. Dentre estas, o supervisor é o coadjuvante e quando citado tem suas funções 
descritas por terceiros e raramente suas queixas são transmitidas. A pesquisa realizada trata 
da vivência do supervisor na clinica escola a partir do seu ponto de vista, dando voz a suas 
perspectivas, dificuldades. Objetivo: Entender a vivência dentro do CEPSI da perspectiva dos 
supervisores, dando destaque para seus desafios e conquistas diárias e como eles significam 
essas experiências. Método: Trata-se de uma pesquisa qualitativa nos moldes da Grounded 
Theory Analysis. Foram entrevistados 6 supervisores, da clínica escola CEPSI, através de uma 
entrevista semiestruturada. Foi realizada uma análise iterativa ao longo de todo processo para 
gerar uma teoria emergida dos dados. Resultados: Foram criados códigos a partir das falas 
dos entrevistados, que em seguida se tornaram famílias e foram utilizados para toda a 
construção da teoria. O supervisor tem um conjunto complexo, e às vezes contraditório de 
objetivos e tarefas, que exercem um certo fascino, fazendo com que ele prefere muitas vezes 
essa atividade como alternativo ao trabalho regular na sala de aula. Apesar da alta pressão de 
trabalho e de responsabilidades, o contato pessoal com o aluno e os desafios da atuação na 
clínica escola permitem crescimento profissional e pessoal. Conclusão: Foi possível entender 
o trabalho do supervisor na clínica escola e como ele interage dentro deste ambiente com suas 
dificuldades e realizações para orientar o estagiário. Foram revelados formas subjetivas de 
interação com os estagiários que não apareceu em nenhum outro texto da literatura. 
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ZIKA, CHIKUNGUNYA E DENGUE: O QUE O USUÁRIO DO CENTRO DE ATENÇÃO 
INTEGRADA À SAÚDE FINSOCIAL CONHECE ACERCA DESSAS DOENÇAS? 

LAUANA VANESSA SANTOS MAURICIO, IRACEMA GONZAGA MOURA DE CARVALHO  
XX Jornada de Iniciação Científica 

Introdução: Em 2018, até a terceira semana epidemiológica, foram registrados 9399 casos 
prováveis de dengue, 1505 de Chikungunya e 131 de Zika vírus, segundo o Ministério da 
Saúde. Sendo os métodos de prevenção não muito efetivos, resta ao sistema de saúde tratar 
essas doenças após instalados os quadros clínicos. Assim, esse trabalho responde ao 
questionamento: qual o conhecimento que usuários das unidades secundárias de saúde 
possuem acerca de dengue, Zika vírus e Chikungunya? Objetivo: Verificar o conhecimento da 
população usuária do Centro de Atenção Integrada à Saúde (CAIS) Finsocial, localizado na 
região Noroeste de Goiânia, acerca das diferenças entre dengue, Chikungunya e Zika, 
enfocando seu ciclo de transmissão, o diagnóstico e o tratamento dentro do Sistema Único de 
Saúde. Método: O presente estudo trata-se de um estudo transversal, uma pesquisa 
descritivo-exploratória em que seria realizada a aplicação do FORMULÁRIO PARA 
VERIFICAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS USUÁRIOS SOBRE ZIKA VÍRUS, FEBRE 
CHIKUNGUNYA E DENGUE, submetido ao CEP PUC Goiás, com seleção aleatória da 
amostra de pacientes atendidos no CAIS Finsocial. Concomitantemente, foi realizada uma 
revisão integrativa, utilizando a base de dados Pubmed, sobre artigos que abordam como 
temática o nível de conhecimento da população acerca de dengue, Zika vírus e/ou 
Chikungunya, utilizando como descritores "knowledge", "zika", "Chikungunya" e "dengue". 
Foram encontrados 67 artigos, tendo sido filtrados os artigos disponibilizados na íntegra, 
totalizando 44 artigos. Resultados: O trabalho foi submetido a um processo junto ao órgão 
municipal que expediu a Declaração de Anuência que foi enviada junto ao projeto para o 
Comitê de Ética e Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Foram encontradas 
pendências referentes às datas do cronograma e à nomenclatura das unidades de saúde, bem 
como à forma de abordagem do participante da pesquisa no TCLE. Quanto à revisão 
integrativa, foram encontrados 5 artigos que avaliaram o nível de conhecimento populacional 
acerca de Zika, Chikungunya e dengue. Dentre os artigos, 3 deles avaliaram também o 
conhecimento dos profissionais de saúde. O conhecimento acerca da vacina para dengue foi 
avaliada por 1 artigo. Conclusão: A coleta de dados não foi realizada até o presente momento, 
no entanto, pela revisão, percebe-se que a população possui menor conhecimento que os 
profissionais de saúde, que a população conhece asndoencas somente após a ocorrência de 
epidemias. Além disso, as maiores dificuldades encontradas pela população dizem respeito a 
prevenção em si, independente do conhecimento ou não das formas de se alcançá-la, o que 
ressalta a importância de sempre frisar com o paciente a necessidade de se prevenir. 
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ANÁLISE MOLECULAR DO POLIMORFISMO DO GENE CYP3A5 EM PACIENTES COM 
ATEROSCLEROSE 

SOUZA, FO; MOURA, KKVO; BARBOSA, AM; RIZZO, IRC; VILARINHO, US; RODRIGUES, 
LAS; LIMA, IB; GIANOTTI, LCA  

5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: A aterosclerose é caracterizada por lesões na túnica íntima dos vasos, chamadas 
de ateromas, placas ateromatosas ou fibrogordurosas, que colonizam e obstruem o lúmen 
vascular e/ou diminuem a túnica média subjacente. Vários fatores genéticos podem estar 
relacionados ao risco à aterosclerose. Existem relatos que mais de 400 genes podem estar 
envolvidos com essa patologia, por existir relação com a regulação da função endotelial, 
coagulação, inflamação, metabolismo dos aminoácidos e lipídios. Objetivo: O objetivo do 
estudo é avaliar o polimorfismo do gene CYP3A5 em um grupo de pacientes com aterosclerose 
e um grupo controle sem a doença na cidade de Goiânia-GO, Brasil. Método: O estudo foi 
composto por 50 pacientes com aterosclerose, de ambos os sexos. O genótipo para o 
polimorfismo CYP3A5 foi determinado pela Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) e seu 
produto analisado por eletroforese em gel de agarose a 2%, após ser corado por brometo de 
etídio. Resultados: O genótipo mais prevalente foi do tipo AG, com 80% (40/50) dos pacientes 
caso, e 90% (45/50) dos pacientes controles. 12% tinham o genótipo AA (6/50) e 8% (4/50) GG 
no grupo caso. No grupo controle, 8% (4/50) o genótipo AA, e 2% (1/50) era do genótipo GG; 
não diferindo do resultado do grupo caso. Conclusão: A frequência do genótipo AG, foi mais 
prevalente em ambos os grupos, no qual corrobora com outros estudos de diversos países, 
que a população é heterozigota, ou seja, condizendo que a maioria da população da cidade de 
Goiânia-Goiás, apresenta o polimorfismo do gene CYP3A5. 
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ASSOCIAÇÃO DO POLIMORFISMO RS15763 DO GENE UCP3 COM A FORÇA DE 
PREENSÃO PALMAR EM ADULTOS 

CRUZ, R.S.; CURADO, MP; PEREIRA S.S.S.; TEODORO, L.S.; GODOY, F.R.; SILVA, D.M.; 
MINASI, L.B.; DA CRUZ, A.S.; CRUZ, A.D.  

5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: Na última década, a força de preensão palmar (FPP) têm sido bastante estudadas 
e usadas como preditor do estado geral da força muscular de um indivíduo. Objetivo: Avaliar a 
relação entre o SNP rs15763 do gene UCP3 com a FPP. Método: O desenho do presente 
estudo foi do tipo transversal, que incluiu, um total de 161 participantes, para a realização da 
avaliação da FPP. O sitio polimórfico rs15763 foi genotipado utilizando-se o kii TaqMan® Real 
Time PCR. Este kit contém as sequências senso e antisenso dos oligonucleotídeos iniciadores 
(primers) que amplifica a sequência polimórfica de interesse e duas sondas TaqMan® MGB, 
uma sonda marcada com o fluoróforo FAM foi usado para marcar o alelo C e a outra sonda 
marcada com o fluoróforo HEX usado para marcar o alelo T. As reações de PCR foram 
realizadas para um volume final de 5 μL. O presente estudo foi aprovado no Comitê de Ética 
em Pesquisa da PUC Goiás, com o CAAE: 01750012.5.0000.0037, processo 
64468. Resultados: A distribuição genotípica do presente estudo se caracterizou pela maior 
frequência 55,9% para homozigotos de citosina (CC) na região rs15763 do gene UCP3. Foi 
utilizado o teste T de Student, para comparar as médias dos dados antropométricos (altura, 
peso corporal, índice de massa corporal e FPP) em função ao genótipo de rs15763 do gene 
UCP3. Observou se que as pessoas que possuíam CC, tinham FPP maiores que as pessoas 
CT+TT consideradas polimórficas. Porém, não foi encontrada diferença estatisticamente 
significativa quando comparadas as medias da FPP destes genótipos, nos resultados e as 
demais variáveis antropométricas. Conclusão: O estudo apresentado mostra que a genética 
pode ser uma ferramenta útil para auxiliar no diagnóstico de doenças que levam a ao declínio 
funcional. A implantação da genética tanto clinica quanto cientifica pode auxiliar no processo de 
prevenção de patologias causadas pelo envelhecimento. No entanto ainda há poucos os 
estudos genéticos sobre o envelhecimento, principalmente no estado de Goiás, já que é de 
extrema importância devido ao fato do aumento da população de idosa. 
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ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DOS EXTRATOS DE SPONDIAS MOMBIN, GENIPA 
AMERICANA E MYRCIARIA CAULIFLORA EM BACTÉRIAS DE INTERESSE MÉDICO 

OLIVEIRA, IMM; GOMES, CM;  STOKO, NC; ALVES, SR; CARDOSO, AM  
5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: O cerrado tem o segundo maior bioma do país, onde se encontram diversos 
extratos de plantas que estão sendo estudados, como Spondias mombin, Genipa americana e 
Myrciaria cauliflora. A investigação desses compostos frente as bactérias de interesse médico 
podem ser de grande ajuda para medicina, visto que estes microrganismos apresentam cada 
vez mais resistência a medicamentos convencionais. Objetivo: Verificar a atividade 
antibacteriana do extrato de Spondias mombin, Genipa americana e da casca da Myrciaria 
cauliflora em cepas de bactérias Gram-negativas como Escherichia coli Klebsiella pneumoniae 
e Gram-positivas como Staphylococcus aureus Método: Os extratos foram cedidos pelo 
Laboratório de farmácia da UFG. Foi realizada a técnica de antibiograma em diferentes placas 
contendo ágar Mueller Hinton cultivados com Escherichia coli (ATCC 25923), Staphylococcus 
aureus (ATCC 29213) e Klebsiella pneumoniae (ATCC 700603) e logo após foram feitas 
cavidades no ágar a onde foram administrados volumes de 50 µL, 100 µL e 200 µL dos 
extratos puros de Spondias mombin, Genipa americana e Myrciaria cauliflora. Esse 
procedimento foi realizado em triplicata. Resultados: Após 24 horas foram realizadas as 
leituras de forma qualitativa onde se observou inibição de E. coli e S. aureus e frente o extrato 
de Spondias mombin e Myrciaria cauliflora nos três volumes estudados, com inibição maior 
quando adicionado o volume de 200 µl, frente a Klebsiella pneumoniea, apenas o extrato da 
casca da Myrciaria cauliflora induziu uma inibição do crescimento bacteriano. Não houve 
inibição bacteriana nas placas quando administrado o extrato de Genipa americana em 
nenhuma dose utilizada. Conclusão: Os resultados do presente trabalho demonstraram que os 
extrato de Spondias mombin e Myrciaria cauliflora tiveram atividade antibacteriana in vitro em 
S. aureus, E. coli e Klebsiella pneumoniae. O extrato de Genipa americana não demonstrou 
atividade antibacteriana em qualquer volume estudado. Conclui-se que o estudo aprofundado 
dos componentes dos extratos pode ser uma provável alternativa para o tratamento de 
infecções causadas por estes microrganismos. 
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ALTERAÇÕES CROMOSSÔMICAS EM MULHERES COM ABORTO DE REPETIÇÃO 
IDENTIFICADAS POR CARIÓTIPO COM BANDEAMENTO GTG: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 
CARVALHO NETA, AR; DUARTE, SSM; CUNHA, DMC; RIBEIRO, CL; OLIVEIRA, LG; PINTO, 

IP; SILVA, CC; CRUZ, AS; MINASI, LB  
5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: O abortamento é caracterizado como uma gravidez intrauterina interrompida antes 
do produto do concepto atingir sua viabilidade gestacional, alcançada quando este chega de 20 
a 22 semanas de gestação. As ocorrências dos abortamentos são classificadas como 
induzidas ou espontâneas. O abortamento espontâneo é caracterizado quando a ocorrência da 
expulsão do feto se dá por falhas na concepção natural após a implantação do embrião no 
endométrio e esse tipo de anormalidade pode ocorrer por fatores ambientais, anatômicos, 
imunológicos, biológicos e genéticos. Os fatores genéticos são classificados em gênicos, 
quando estes são em respostas a mutações em um ou mais genes, e cromossômicos quando 
esta alteração acomete um nível macro. Alterações cromossômicas são classificadas em 
numéricas, quando alteram a quantidade de cromossomos no cariótipo de um indivíduo e 
estruturais, quando modificam a morfologia dos cromossomos. Essas alterações são 
responsáveis por 50% dos abortos no primeiro trimestre gestacional. Objetivo: O objetivo do 
estudo foi realizar um levantamento bibliográfico acerca de alterações cromossômicas 
apresentadas em mulheres com histórico de aborto de repetição. Método: A análise das 
referências bibliográficas se deu por filtragem dos últimos 10 anos no banco de dados National 
Center for Biotechnology Information (NCBI), utilizando como palavras chave “abortion”, 
“miscarriage”, “pregnancy loss”, “karyotyping” e “g banding”. Foram identificados 344 casos de 
alterações cromossômicas associados a abortos em mulheres com idade média de 29 anos 
apresentando 2 ou mais abortos. Resultados: Com base na literatura analisada, a alteração 
mais frequente em casos de abortamento foi a trissomia (52,9%), seguidos pela translocação 
balanceada (25,6%), heterocromatina aumentada (5,52%), mosaicos (4,94%), derivativos 
(3,2%), translocações robertsonianas (2,9%), inversões (2,32%), duplicações (1,15%), outros 
tipos de alterações (0,87%) e deleções e inserções com 0,58% cada. Os cromossomos 21 e 18 
foram os mais encontrados em casos de aneuploidias, enquanto os cromossomos 11 e 13 
foram os mais relacionados a eventos de alterações estruturais. As anormalidades 
cromossômicas foram associadas aos casos de abortamento espontâneo quando a paciente 
apresenta tal alteração. A cariotipagem com bandeamento GTG se mostrou-se eficaz para a 
elucidação dos resultados abordados nesta revisão de literatura. Estudos demonstram que as 
alterações cromossômicas, em especial as translocações balanceadas, são as principais 
responsáveis por quadros de abortamentos espontâneos, o que correspondeu com os 
resultados encontrados neste estudo.. Conclusão: Sendo assim, recomenda-se que mulheres 
com histórico de aborto de repetição sejam encaminhadas para aconselhamento genético para 
serem informadas sobre os riscos de recorrência e hipóteses terapêuticas, além da 
possibilidade de diagnóstico pré-natal em uma gestação futura. 
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AVALIAÇÃO DO PONTENCIAL ANTIANGIOGÊNICO DO RUTÊNIO IV 
PUGA, S.C.; CARNEIRO, C.C; CARDOSO, C.G; CHEN, L.L.  

5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: O crescimento de novos vasos sanguíneos, processo conhecido como 
angiogênese, é de grande importância para processos fisiológicos, especialmente quando se 
trata da fase embrionária. Entretanto, existem algumas patologias que se beneficiam desse 
mecanismo, como por exemplo, as células cancerosas, que utilizam os vasos sanguíneos para 
se nutrirem e desenvolver metástases. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo avaliar uma 
possível ação antiangiogênica do Rutênio IV em MCA, através da análise de expressão do 
fator de crescimento vascular endotelial (Vascular Endothelial Growth Factor – VEGF) em 
tecidos previamente tratados. Método: Optou-se pelo método imunohistoquímico utilizando-se 
cortes histológicos de membranas corioalantóides previamente co-tratadas com células 
tumorais de Ehrlich e Rutênio IV, fixados em lâminas silanizadas, submetidos aos processos de 
recuperação antigênica e bloqueio de peroxidase.  Este material foi tratado com anticorpos 
primários (mouse monoclonal IgG, – Santa Cruz Biotecnology) e posteriormente incubados por 
12 horas com VEGF. No dia seguinte, foi realizada a coloração utilizando Kit True Blue e 
contracoloração com hematolixina. Por fim, essas lâminas foram montadas, com uma gota de 
Enterlan e lamínulas para melhor visualização microscópica e para evitar perda do 
material. Resultados: No grupo co-tratado com células tumorais (CT) e Rutênio IV observou-se 
uma diminuição significativa da expressão de VEGF quando comparados ao controle positivo 
(p< 0,05), indicando assim, um efeito antiangiogênico induzido pelo composto 
testado Conclusão: Ficou claro que o Rutênio IV é capaz de minimizar os efeitos angiogênicos 
induzidos pelas células tumorais, deste modo este composto, pode ser uma alternativa na 
formulação de novos fármacos quimioterápicos. 
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AVALIAÇÃO DO RS2227306 NA SUSCETIBILIDADE PARA DOENÇA PERIODONTAL 
CRÔNICA EM INDIVIDUOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA 

TEIXEIRA, LKF1; SILVA, CC; MANSO, JAX; HANNUM; GODOY, FR; MINASI, LB; CRUZ, AD  
5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: A periodontite consiste em uma patogenia infecciosa de perfil autoinflamatório, a 
qual atinge entre 20 e 50% da população mundial. Trata-se de inflamações recorrentes nos 
tecidos de sustentação dos dentes, promovendo degradação e a consequente perda do 
elemento dentário. Dentre os inúmeros mediadores imunológicos envolvidos em patologias do 
sistema imune-inato, destaca-se a IL-8, a qual atua na amplificação das reações inflamatórias 
devido a ação quimiotática mobilizadora de células fagocitárias produtoras de moléculas pró-
inflamatórias, sendo um produto do gene CXCL8, o qual se demonstra como um gene 
polimórfico.  Objetivo: O objetivo desse estudo foi investigar a relação do SNP rs2227306 do 
gene CXCL8 (IL-8) com a doença periodontal crônica Método: No presente estudo, foram 
avaliados 81 indivíduos, divididos em dois grupos, 33 com doença periodontal crônica e 48 
saudáveis. As amostras de sangue foram obtidas através de punção venosa e armazenadas 
em tubos com EDTA para a extração do DNA a partir do sangue total. O DNA extraído foi 
submetido à técnica de PCR em tempo real, utilizando o ensaio TaqMan® (Applied Biosystems, 
EUA) para amplificação da região de interesse e genotipagem. Os dados obtidos foram 
submetidos, incialmente ao teste de Equilíbrio de Hardy-Weinberg e posteriormente à análise 
do Qui-Quadrado, sendo ambas a 5% de significância Resultados: Os genótipos se 
demonstraram em concordância com a hipótese de equilíbrio de Hardy-Weinberg, mas não 
havendo diferenças significativas (p>0,05) referentes à distribuição genotípica e alélica, quando 
empregado o teste Qui-Quadrado. Deste modo, não indicando associação com a doença 
periodontal crônica para a amostragem testada Conclusão: Todavia, é importante ressaltar 
que se trata de uma patogenia, a qual é admitida como multifatorial por parte considerável da 
comunidade científica, que por sua vez sugerem uma grande participação de fatores 
ambientais e genéticos atuando na suscetibilidade da doença. 
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS GENOTÓXICOS ASSOCIADOS A EXPOSIÇÃO A 
AGROTÓXICOS EM TRABALHADORES RURAIS DO SUDESTE E SUDOESTE GOIANO 

RAMOS, JSA  ; SILVA, DM ; BATISTA, RE; ALMEIDA, FB; GODOY, FR  
5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: O Brasil ocupa desde 2008 a posição de maior consumidor mundial de 
agrotóxicos, sendo o estado de Goiás o sexto colocado entre os dez estados onde há a maior 
comercialização desses produtos. Objetivo: Trata-se de um estudo caso-controle, que avaliou 
o dano no DNA em sangue periférico de 75 indivíduos, incluindo 53 trabalhadores rurais e 22 
indivíduos de municípios goianos não expostos ocupacionalmente a agrotóxicos, com 
condições similares ao grupo exposto. Método: Entre os 53 trabalhadores rurais, 38 estavam 
diretamente expostos a pesticidas e 15 estavam indiretamente expostos. Os participantes da 
pesquisa eram provenientes do município de Silvânia (sudeste goiano) e Montividiu (sudoeste 
goiano). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas (CEP) da Universidade 
Federal de Goiás (UFG), com o número de referência 2.648.494. O ensaio cometa foi utilizado 
para avaliar o dano no DNA conforme metodologia descrita por Singh et al. (1988) com 
modificações. O grupo exposto foi constituído por indivíduos com idade entre 19 e 64 anos, 
sendo 46 homens e 7 mulheres, e o grupo controle foi formado por indivíduos com idade entre 
22 e 57 anos, sendo 14 homens e 8 mulheres. Resultados: Apenas quatro trabalhadores 
rurais informaram não fazer uso dos equipamentos de proteção individual (EPI). Foi encontrado 
aumento do dano ao DNA no grupo caso, comparado ao grupo controle (p <0,05) quando 
avaliados os parâmetros comprimento da cauda e % DNA entre os grupos exposto e 
controle. Conclusão: Portanto, a utilização de marcadores de exposição (ensaio cometa) 
associados aos resultados da caracterização do risco ocupacional, são importantes para o 
fornecimento de subsídios para futuras medidas mitigatórias da exposição ocupacional a 
agrotóxicos visando à prevenção de doenças reconhecidamente associadas à exposição a 
pesticidas. 
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DNA DAMAGE LEVELS, TRANSCRIPT EXPRESSION PROFILE OF GENES ASSOCIATED 
WITH OXIDATIVE STRESS AND  MITOCHONDRIAL ALTERATIONS IN ELDERLY 

INDIVIDUALS WITH DIFFERENT DEGREES OF COGNITIVE DECLINE 
VIEIRA, JA; SAKAMOTO-HOJO, ET; AMORIM, RS; TANIMOTO, MH; MORIGUTI, JC  

5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: Aging is marked by functional and cognitive decline with increased susceptibility to 
age-related diseases, being a main risk factor for neurodegenerative diseases. The age-related 
decay of normal cognition is characterized as Mild Cognitive Impairment (MCI).  However, there 
are few reports in the literature about oxidative stress levels in patients with MCI, who are more 
likely to develop dementias than elderly with normal cognition (N-MCI). Objetivo: The aim of 
this study is to analyze DNA damage levels in Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs) of 
MCI patients compared to elderly age-matched controls, Método: by using the comet assay 
with and without hOGG1 treatment applied to N-MCI: n=10, and MCI: n=6 groups; for few 
individuals of both groups, we also carried out a preliminary evaluation of transcript expression 
for genes  associated with oxidative stress, cell cycle progression, and DNA damage: ATM, 
ATR, CDKN1A and MTH1 genes, by means of the RT-qPCR method. We aimed to evaluate 
alterations in mitochondrial parameters (mass, membrane potential, ROS levels) using 
fluorescent dyes and flow cytometry in blood samples. Resultados: The comet assay results 
showed a statistically significant   (p < 0,01) high level of oxidative DNA damage in MCI 
compared to N-MCI , but  a lack of significant difference (p > 0.05) was observed between the 
studied groups for the conventional comet assay. Regarding transcript expression, CDKN1A 
gene was up-regulated in MCI, but in contrast, the expression profiles of ATM, ATR and MTH1 
were similar in both groups, MCI and N-MCI. Regarding the mitochondrial parameters, only 
alterations in membrane potential was observed (p<0.05) in MCI 
patients. Conclusão: Currently, this study is under way to increase the number of individuals in 
both groups of patients. The preliminary results showed high levels of oxidative DNA damage 
and up-regulation of CDKN1A gene.  
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ENSAIO DE MUTAGENICIDADE COM FIBROBLASTOS EQUINOS SUBMETIDOS A 
LASERTERAPIA: DADOS PRELIMINARES 

SOUSA, HSG; ARAUJO, GHM; CARVALHO, ABB; OLIVEIRA, RS; MORAES, JM; CAMPOS, 
CBM; DUARTE, SSM; DANGONI, GD; CRUZ, AD; CRUZ, AS  

5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: Lasers de baixa potência são utilizados no tratamento de várias doenças, mas 
existe um viés, onde é sugerido que essa terapia possa causar danos no DNA. Entretanto 
vários estudos sugerem que a laserterapia de baixa potência (LBP) induza mecanismos de 
reparo de DNA, gerando uma maior estabilidade genômica (TRAJANO et al., 
2018). Objetivo: Este estudo pretende avaliar a possível genotoxicidade da LBP utilizando a 
densidade de energia de 2 J/cm², 40 mW de potência e 830 nm de comprimento de onda em 
cultura celular de fibroblastos de equinos. Método: Para tal fim, fibroblastos equinos de origem 
cutânea foram cultivados em placas de 24 poços, com densidade de 3x104 células 
viáveis/poço. Foram irradiados com laser de Arseneto de Gálio e Alumínio e adicionou-se 
citocalasina, a fim de impedir a citocinese. As células do grupo A receberam irradiação apenas 
às 24 horas e o grupo B foi exposto a irradiações às 24 e 48 horas do plaqueamento. Após 24h 
da irradiação as células foram tripsinizadas e submetidas ao teste de micronúcleo, realizando a 
contagem em 500 células binucleadas, de um previsto de mil. Resultados: A frequência na 
observação de micronúcleos foi estatisticamente menor naqueles grupos que receberam o 
tratamento a laser, em comparação com os grupos não tratados (qui-quadrado, p<0,01). 
Resultados similares foram observados tanto nas células que receberam uma irradiação 
quanto naquelas que receberam duas irradiações (p<0,01). Os resultados indicam que a 
irradiação laser aplicada demonstrou menor incidência de danos ao DNA, pela diminuição na 
frequência de micronúcleos em fibroblastos equinos de origem cutânea, após 24 horas da 
irradiação celular, com uma ou duas irradiações intervaladas de 24 horas. Também se 
evidencio que a LBP, nos referidos parâmetros aplicado na cultura, não apresentou potencial 
genotóxico nos fibroblastos equinos. Conclusão: Dessa forma, o resultado obtido nesse 
estudo in vitro pretende fornecer as respostas iniciais sobre a segurança citogenética quando 
da utilização do LBP, estudos que devem ser futuramente extrapolados para situações de 
reparo tecidual in vivo. 
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EVALUATION OF CYTOTOXICITY OF AZATIOPRINE IN DROSOPHILA MELANOGASTER 
CELLS 

MELO-BISNETO, A.V.; CHEN-CHEN, L. ; SANTOS, L.S.; FERNANDES, A.S.; PUGA, S.C.; 
CARNEIRO, C.C.  

5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: Immunosuppressants promote the reduction of immune system activity, thus, 
chronic immunosuppressive therapy becomes essential for post-transplant patients or with 
autoimmune disorders. Azathioprine (AZA), which is the initial immune suppression therapeutic 
scheme, proposed by the Ministry of Health, is also a drug of choice for suppression of 
maintenance. Objetivo: Considering the adverse effects presented by patients who chronically 
use this immunosuppressant, the objective of this study was to investigate the possible 
cytotoxic effects of AZA in Drosophila melanogaster cells. Método: To evaluate the cytotoxic 
effects of this substance, third stage larvae of the standard (ST) and high bioactivation (HB) 
crosses were treated with different doses of test substance (3.0, 2.0, 1.0, 0.75, 0.5, 0.25 
mg/mL). In addition, treatments with Doxorubicin (DXR) (50 mg/ml) were used as positive 
control and distilled water (3 mL) for negative control. After birth, the adults were counted for 
statistical analysis Resultados: According to the results obtained, from the survival curve of the 
larvae as a function of dose, the AZA demonstrated, at its highest concentrations, significant 
effects on the number of survivors. It can be observed that the frequency of survival was higher 
than 70% for the other doses analyzed (1.0, 0.75 and 0.5, 0.25 mg/mL). Thus, the 3.0 and 2.0 
mg / mL doses of AZA caused a significant decrease (p> 0.05) in the survival rate of D. 
melanogaster larvae in both crosses (ST and HB), when compared to negative control. Previous 
studies with immunosuppressants that have azathioprine-like mechanisms demonstrated in vitro 
cytotoxic potentials. Conclusão: In conclusion, the results indicated that AZA presented, at its 
highestss dose, a toxic action for D. melanogaster, under the experimental conditions used in 
the present study. 
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HIBRIDIZAÇÃO GENÔMICA COMPARATIVA NO DIAGNÓSTICO, PROGNÓSTICO E 
TRATAMENTO DE DOENÇAS ONCOLÓGICAS: REVISÃO INTEGRATIVA 

COSTA, CCP; SILVA, AMTC; SILVA, JCM; MORAIS, SR  
5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: As alterações gênicas e citogenéticas são características das doenças 
oncológicas, cuja característica principal é a instabilidade genômica. A Hibridização Genômica 
Comparativa baseada em microarranjos (array-CGH) é uma técnica genômica que auxilia na 
identificação de genes candidatos à oncogênese, pois avalia ganhos e/ou perdas de material 
genético em níveis submiscroscópicos, e identifica seus achados como possíveis alterações ou 
variações no número de cópias (CNAs/CNVs, respectivamente), bem como suas relações com 
resposta à drogas e prognóstico. Objetivo: O objetivo deste estudo foi relatar a aplicação da 
hibridização genômica comparativa baseada em microarranjos no diagnóstico de doenças 
oncológicas. Método: Foi realizada uma revisão integrativa, com busca entre junho a julho de 
2018, com os seguintes critérios de inclusão: artigos em português, inglês ou espanhol, 
publicados em periódicos nos últimos cinco anos, indexados nas bases de dados LILACS, 
PubMed e SciELO. Foi utilizada a combinação dos descritores “array-CGH” e “Cancer”, 
identificados no no DeCS (Descritores em Ciências de Saúde) e MeSH (Medical Subject 
Headings). Inicialmente foram identificados 59 artigos. Destes, 38 artigos foram lidos 
integralmente e 31 se tornaram objeto de estudo. Resultados: Observou-se que diversos 
genes foram encontrados em cânceres distintos, como por exemplo, alterações de cópias do 
gene MYC, encontradas em câncer de mama, bexiga, adenocarcinomas pulmonares e do 
ducto pancreático e angiossarcomas de osso; do gene CDKN2A, encontradas em cânceres de 
mama, bexiga, mesoteliomas, glioblastomas e carcinomas de esôfago; do gene PTEN, 
identificadas em síndromes de câncer de mama e ovário hereditários, glioblastomas e 
coriocarcinomas; e do gene TP53, em câncer de mama, esôfago e cólon. Entretanto, percebe-
se que diferentes genes estão frequentemente envolvidos em um mesmo 
câncer Conclusão: A pesquisa oncológica por array-CGH explora os ganhos e perdas gênicas 
em todo o genoma, possibilitando montagem de perfis genômicos e a identificação de genes 
que podem atuar como prováveis desencadeadores de um câncer específico, bem como suas 
correlações com prognóstico. As pesquisas também envolvem a procura por possíveis alvos 
terapêuticos, colaborando com a farmacogenética, o que possibilita futuros estudos para 
drogas alvo-específicas. 
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MUTAÇÕES NOS GENES BRCA1 E BRCA2 NO PROGNÓSTICO DO CÂNCER DE MAMA: 
VERIFICAÇÃO DA LITERATURA CIENTÍFICA 

SILVA, JCM; SILVA, AMTC; COSTA, CCP; MORAIS, SR  
5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: Dentre os genes que atuam na manutenção da integridade celular e estabilidade 
do genoma, têm-se o BRCA1 e o BRCA2. Neste contexto, mutações nesses genes podem 
levar ocasionar falhas no reparo de danos ao DNA e possibilitar a carcinogênese de tumores 
de mama. Essas mutações têm sido pesquisadas e identificadas com o intuito de busca 
melhora no prognóstico dos cânceres mamários, diminuição dos custos com o tratamento, 
direcionamento de terapias farmacológicas e o aconselhamento genético, que permite aos 
pacientes o conhecimento sobre suas mutações e a tomada de decisões. Objetivo: O objetivo 
do presente estudo foi o de identificar as mutações mais frequentes nos genes BRCA1 e 
BRCA2 e discutir como são aplicadas no contexto do prognóstico do câncer de 
mama. Método: Trata-se de uma revisão bibliográfica, baseada em literatura especializada, por 
meio da consulta de artigos selecionados nas bases de dados do Google Acadêmico, 
Periódicos CAPES, SciELO (Scientific Electronic Library Online) e MEDLINE® (Medical 
Literature Analysis and Retrieval System Online). Os artigos selecionados para a realização 
deste estudo estavam nos idiomas inglês e português, e foram publicados no período de 2012 
a 2018. Resultados: Três mutações fundadoras de Judeus Ashkenazi estão presentes em 
diversas regiões, aparentemente não relacionadas, e quando combinadas apresentam 
frequência populacional de 2%. As mutações nesses genes são responsáveis por cerca de 5 a 
10% de todos os casos de cânceres de mama hereditários e como o gene mutado é herdado 
por padrão mendeliano autossômico dominante, há 50% de chance de os descendentes serem 
portadores da mutação e assim terem risco aumentado para o desenvolvimento da neoplasia. 
As mutações mais comuns são do tipo frameshift, as quais envolvem alteração no quadro de 
leitura, o qual na maioria das vezes resulta em uma proteína truncada, devido também a 
inserções, deleções ou duplicações. Conclusão: Apesar das mutações em BRCA1 e BRCA2 
apresentarem-se significativamente associadas a determinadas regiões geográficas e 
acometendo grupo étnicos específicos, a identificação das mutações patogênicas mais 
frequentes podem esclarecer sobre o prognóstico da doença e auxiliar na tomada de decisões, 
além de revelar a origem étnica mista desses países. 
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ALTERAÇÕES CROMOSSÔMICAS EM MULHERES COM ABORTO DE REPETIÇÃO 
IDENTIFICADAS POR CARIÓTIPO COM BANDEAMENTO GTG: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 
CARVALHO NETA, AR; MINASI, LB; DUARTE, SSM; CUNHA, DMC; RIBEIRO, CL; OLIVEIRA, 

LG; PINTO, IP; SILVA, CC; CRUZ, AS  
5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: O abortamento é caracterizado como uma gravidez intrauterina interrompida antes 
do produto do concepto atingir sua viabilidade gestacional, alcançada quando este chega de 20 
a 22 semanas de gestação. As ocorrências dos abortamentos são classificadas como 
induzidas ou espontâneas. O abortamento espontâneo é caracterizado quando a ocorrência da 
expulsão do feto se dá por falhas na concepção natural após a implantação do embrião no 
endométrio e esse tipo de anormalidade pode ocorrer por fatores ambientais, anatômicos, 
imunológicos, biológicos e genéticos. Os fatores genéticos são classificados em gênicos, 
quando estes são em respostas a mutações em um ou mais genes, e cromossômicos quando 
esta alteração acomete um nível macro. Alterações cromossômicas são classificadas em 
numéricas, quando alteram a quantidade de cromossomos no cariótipo de um indivíduo e 
estruturais, quando modificam a morfologia dos cromossomos. Essas alterações são 
responsáveis por 50% dos abortos no primeiro trimestre gestacional. Objetivo: O objetivo do 
estudo foi realizar um levantamento bibliográfico acerca de alterações cromossômicas 
apresentadas em mulheres com histórico de aborto de repetição. Método: A análise das 
referências bibliográficas se deu por filtragem dos últimos 10 anos no banco de dados National 
Center for Biotechnology Information (NCBI), utilizando como palavras chave “abortion”, 
“miscarriage”, “pregnancy loss”, “karyotyping” e “g banding”. Foram identificados 344 casos de 
alterações cromossômicas associados a abortos em mulheres com idade média de 29 anos 
apresentando 2 ou mais abortos. Resultados: Com base na literatura analisada, a alteração 
mais frequente em casos de abortamento foi a trissomia (52,9%), seguidos pela translocação 
balanceada (25,6%), heterocromatina aumentada (5,52%), mosaicos (4,94%), derivativos 
(3,2%), translocações robertsonianas (2,9%), inversões (2,32%), duplicações (1,15%), outros 
tipos de alterações (0,87%) e deleções e inserções com 0,58% cada. Os cromossomos 21 e 18 
foram os mais encontrados em casos de aneuploidias, enquanto os cromossomos 11 e 13 
foram os mais relacionados a eventos de alterações estruturais. As anormalidades 
cromossômicas foram associadas aos casos de abortamento espontâneo quando a paciente 
apresenta tal alteração. A cariotipagem com bandeamento GTG se mostrou-se eficaz para a 
elucidação dos resultados abordados nesta revisão de literatura. Estudos demonstram que as 
alterações cromossômicas, em especial as translocações balanceadas, são as principais 
responsáveis por quadros de abortamentos espontâneos, o que correspondeu com os 
resultados encontrados neste estudo. Conclusão: Sendo assim, recomenda-se que mulheres 
com histórico de aborto de repetição sejam encaminhadas para aconselhamento genético para 
serem informadas sobre os riscos de recorrência e hipóteses terapêuticas, além da 
possibilidade de diagnóstico pré-natal em uma gestação futura. 
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ANALYSIS OF THE SNP RS4073 AND ORAL HYGIENE BEHAVIOR IN THE 
SUSCEPTIBILITY OF CHRONIC PERIODONTITIS 

DANGONI, GD; MINASI, LB; MANSO, JAX; HANNUM, R; FORTES, JS; DUARTE, SSM; 
GODOY FR; SILVA, CC; CRUZ, AD  

5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: Peridontal diseases is a group of oral, infectious, inflammatory and common 
pathologies, in this group there are gingivitis and periodontitis, both very frequent in the human 
population. Periodontitis can be characterized by a progressive loss of periodontal fibers 
insertion, causing dental tissue damage. Among the several factors involved in this progressive 
loss, we highlight the activity of pathogens that triggers inflammatory responses. During the 
inflammatory response of the gingival tissues, the release of cytokines and chemokines such as 
interleukin-8 (IL-8), which has important functions in the innate immunity, occurs. There are 
reports about the interference of genetic factors, since many cytokines have polymorphic genes. 
Considering the genetic factors, there is the hypothesis that genetic variability would be related 
to the susceptibility to develop periodontitis. Objetivo: The aim of this study was to investigate 
the relationship of the genetic polymorphism rs4073 from the CXCL8 gene, a gene that is 
responsible for the production of IL-8, as well as the frequency of dental floss use in the 
susceptibility to periodontal disease. Método: In the present study, 80 individuals were 
evaluated, from these, 33 showed the condition and 47 were healthy. The blood samples were 
obtained through phlebotomy and stored in EDTA tubes for the DNA extraction. The extracted 
DNA’s were submitted to real time PCR for the amplification and quantification of the desired 
region, and thus genotyping the samples. Resultados: The data obtained showed insignificant 
difference (p>0.05) regarding the genotypic and allelic distribution in the chi-squared 
test. Conclusão: Despite that, there were significant relation (p<0.05) with the frequency of 
dental floss use when analyzed by the odds ratio test, suggesting in this case a greater impact 
of the environmental factor on the susceptibility to periodontitis. 
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ASSOCIAÇÃO DO SNP RS438495570 COM A CARACTERÍSTICA DE PRODUÇÃO DE 
LEITE EM BOVINOS GIROLANDO COM DIFERENTES COMPOSIÇÕES RACIAIS 

PERIM NETO, J; DA CRUZ, AS; DUARTE, SSM; DA COSTA, JH; FORTES, JS; SILVA, RC; 
AMANCIO, AP; GODOY, FR; FREIRE, KMB; DA CRUZ, AD  

5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: Dentro do cenário brasileiro de produção de leite, o produtor pode optar por uma 
vasta diversidade de raças especializadas, usando como critério de escolha, aquela que 
melhor se adapta ao seu sistema de produção. A raça Girolando, traz em sua composição a 
rusticidade e adaptabilidade de produzir em ambientes tropicais da raça Gir (Bos taurus 
Indicus) e a capacidade de produção de leite da raça Holândes (Bos taurus taurus). Na busca 
de melhorias na produção do rebanho a genética apresenta-se como uma ferramenta 
importante, capaz de identificar variações em genes importantes, envolvidos em características 
produtivas que em maioria, apresentam-se como quantitativas. O gene DGAT1 sintetiza a 
enzima Diacylglycerol O-acyltransferase 1, descrita como responsável pela síntese de 
triglicerídeos em mamíferos influenciando na porcentagem de gordura presente no leite do 
gado leiteiro. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi comparar a distribuição alélica e 
genotípica do SNP rs438495570 em vacas Girolando com as composições raciais 1/2, 3/4, 5/8 
e 7/8. Método: O grupo teste foi constituído por 50 animais com idade aproximada de 12 
meses, da raça Girolando. Estes animais foram selecionados do plantel de bovinos 
pertencentes a produtores locais do Estado de Goiás. As amostras biológicas foram obtidas 
mediante a coleta de 5mL de sangue periférico, em tubos contendo EDTA. O DNA genômico 
foi extraído e purificado, utilizando o kit comercial AxyPrep™ Blood Genomic DNA Miniprep 
(Axygen, EUA), seguindo as instruções do fabricante. Após a extração e a obtenção do DNA, a 
região genômica alvo para o polimorfismo [C/G] rs438495570 do DGAT1. As amostras foram 
amplificadas por PCR em tempo real usando-se o sistema TaqMan® Assays (Applied 
Biosystems). Resultados: Foram analisadas e calculadas as frequências alélicas e genotípicas 
e as distribuições. Dentre os animais, 60% (30/50) apresentaram-se heterozigóticos e 40% 
(20/50) se mostraram homozigóticos para o alelo G. A frequência alélica para o alelo C foi de 
30% e para o alelo G foi de 70%, não tendo diferenças significativas (p>0,05) entre as 
lactações e os genótipos nos indivíduos testados. Conclusão: Com base nos resultados 
apresentados não foi observado uma associação entre o polimorfismo rs438495570 do gene 
DGAT1 e a produção de leite observada nos animais, dessa forma, os autores deste estudo 
sugerem a necessidade em aumentar o número de animais testados e correlacionar os valores 
de frequência alélica e genotípica com outros índices de produção apresentados por bovinos 
leiteiros. 
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AVALIAÇÃO DA QUANTIFICAÇÃO CELULAR E FREQUÊNCIA DE MICRONÚCLEOS EM 
CULTIVO DE FIBROBLASTO EQUINO SUBMETIDOS A FOTOBIOMODULAÇÃO LASER: 

RESULTADOS PRELIMINARES 
OLIVEIRA, RS; ARAUJO GHM; CARVALHO, ABB; COSTA, EOA; MENDES, RS; AMORIM, 

FP; SILVA, DC; MORAES JM; LIMA NETO, JF; CRUZ, AD  
5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: Algumas desarmonias na resposta de reparo tecidual estão relacionadas com o 
desequilíbrio das funções dos fibroblastos. Em equinos perturbações no processo cicatricial de 
caráter fibrótico são observadas com muita frequência, especialmente, em feridas cutâneas 
localizadas na porção distal dos membros, resultando na formação de um tecido exuberante, 
semelhante ao queloide humano, que pode comprimir e/ou afetar o deslocamento normal de 
estruturas adjacentes (tendões, ligamentos, articulações e músculos). A fotobiomodulação está 
entre as ferramentas terapêuticas empregadas com a finalidade de promover melhorias no 
processo cicatricial. Baseia-se na exposição de células ou tecidos a fontes de luz Laser ou Led 
que operam com baixa intensidade de energia e potência, de forma que essa interação 
promova a ativação e/ou inibição de mecanismos celulares. Objetivo: O objetivo do estudo foi 
quantificar as células por contagem direta em câmara de Neubauer e investigar a ação 
mutagênica por meio do teste de micronúcleo, em cultura de fibroblasto oriundos do tecido 
cutâneo de equinos, submetidas ou não a exposição ao laser de Arseneto de Gálio e Alumínio 
com comprimento de onda de 670 nm, 30 mW de potência em modo continuo de emissão de 
luz. Método: As células foram cultivadas em placas de 24 poços, divididas em grupo controle 
não exposto e 3 grupos irradiados com densidade de energia de 2, 5 ou 10 J/cm², expostos a 
duas irradiações com intervalo de 24 horas entre elas. As análises procederam após 24 horas 
da segunda irradiação. Resultados: Quanto a quantificação, os grupos expostos apresentaram 
incremento celular de 10,31; 16,85 e 26,84% respectivamente, em relação ao controle. Em 
relação a frequência de micronúcleos, foram analisadas 500 células por grupo. Para análise 
estatística empregou-se o teste qui-quadrado (p<0,05), que evidenciou diferença estatística 
entre o controle e todas as doses testadas (p<0,01), demonstrando que nos grupos irradiados 
reduziu-se a frequência de células binucleadas contendo micronúcleo. Conclusão: Conclui-se 
que apesar da fotobiomodulação ter estimulado a proliferação celular, ela diminuiu a taxa de 
micronúcleos em fibroblastos oriundos do tecido cutâneo de equinos, comportando-se 
aparentemente como um agente antimutagênico. 
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AVALIAÇÃO DE MARCADORES CITOGENÉTICOS E MOLECULARES NO PROGNÓSTICO 
DE PACIENTES COM LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA: REVISÃO DA LITERATURA 

CIENTÍFICA 
ANDRADE, KKR; SILVA, AMTC; SEM OUTROS AUTORES  

5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: A Leucemia Mieloide Aguda (LMA) é uma neoplasia maligna caracterizada pela 
infiltração da medula óssea (MO), sangue e outros tecidos, por células clonais e imaturas do 
sistema hematopoiético. Trata-se de uma neoplasia associada a um prognóstico geralmente 
adverso, dependente de múltiplos fatores, em particular das características citogenéticas e 
moleculares das células neoplásicas, características estas que foram descobertas em 
mutações presentes em várias etapas da carcinogênese na LMA, bem como alterações da 
expressão de proteínas-chave e mecanismos epigenéticos anómalos. Objetivo: O objetivo do 
presente estudo foi identificar marcadores moleculares associados ao prognóstico da LMA 
descritos na literatura. Método: Para isso foram pesquisados artigos científicos em inglês no 
banco de dados PubMed. Como as alterações influenciam o prognóstico dos pacientes, é 
necessário clarificar o impacto das principais alterações moleculares no prognóstico da LMA, 
de forma a estratificar melhor o risco e delinear a estratégia terapêutica mais 
adequada. Resultados: Assim, no contexto das alterações descritas na literatura, os rearranjos 
estruturais balanceados, como, t(15;17)(q22;q12-21); t(8;21)(q22;q22); 
inv(16)(p13q22)/t(16;16)(p13;q22), parecem que estão associados a um prognóstico mais 
favorável. Por outro lado, o rearranjo estruturai balanceado t(9;11)(p22 ;q23); as deleções: 
del(7q); del(9q); del(11q); del(20q); e as aberrações numéricas: -Y, +8, +11, +13, +21, foram 
associados a um prognóstico intermediário. Finalmente, os rearranjos estruturais balanceados: 
Inv(3)(q21q26)/t(3;3) (q21;26); t(6;9)(p23;q34); t(6;11)(q23;p13.1); a deleção: del(5q) e as 
aberrações numéricas: -5, -7, forma associadas a um prognóstico ruim. Em relação aos 
marcadores moleculares, foram identificadas mutações nos genes FLT3, RUNX1 e DNMT3A, 
que parece contribuir, de forma independente, para um pior prognóstico nos doentes com LMA. 
Por outro lado, as mutações dos genes NPM1 e CEBPAdm contribuem, de forma 
independente, para um prognóstico mais favorável. Conclusão: Conclui-se que as avaliações 
citogenética e molecular focadas na determinação destas alterações cromossômicas numérica 
e/ou estruturais e dos genes citados, podem permitir refinar o modelo atualmente proposto para 
estratificação do risco dos doentes, com potenciais vantagens na previsão mais fidedigna do 
seu prognóstico e na seleção das estratégias terapêuticas mais adequadas a cada doente. 
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CITOGENÉTICA DE CÃES: TENDÊNCIAS DA LITERATURA CIENTÍFICA APONTADAS 
POR UMA ANÁLISE CIENCIOMÉTRICA 

ALMEIDA, IR; CRUZ, AS; KAMIDIA, L ; SILVA, JHA; RODRIGUES, FM; SILVA, DC  
5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: Investigações citogenéticas em cães se tornou uma área de grande impacto, 
principalmente para criadores que possuem problemas de fertilidade entre seus pedigrees, 
para médicos veterinários e para os próprios donos de cães. As anomalias citogenéticas nos 
cães apresentam dificuldades por essa espécie ter um complexo cariótipo contendo 78 
cromossomos em suas células. Objetivo: O objetivo desse estudo foi quantificar as 
publicações com os tópicos cariótipos e cães no período de 2007 a 2017, nos bancos de dados 
Scopus e Web of Science. Método: Para esse estudo, foram levantados artigos entre os anos 
de 2007 a 2017 nas bases de dados Scopus e Web of Science, utilizando as palavras chaves 
cariótipos e cães.  Os dados foram organizados em planilhas eletrônicas e submetidos à 
análise quantitativa de dados simples, frequência e estatística descritiva. Resultados: Na 
pesquisa nas bases de dados, foram encontrados 143 atigos, mas 35 foram excluídos pois não 
atendia aos requisitos. O Estados Unidos (23 artigos) seguido da Polônia (19 artigos) foram os 
países que tiveram mais publicações. 2011 foi o ano com maior número de publicações com 17 
artigos. A revista Cytogenetic and Genome Research teve o maior numero de trabalhos 
publicados. 25% dos estudos foram na área de desordem dos cromossomos sexuais seguido 
de 18% na área de oncologia. Estudos com raposas e cães guaxinim chinês foram bastantes 
expressivos. Entre o cães, a raça Beagle foi a mais estudada. Cerca de 22% dos artigos 
utilizaram a cariotipagem como metodologia, seguido de 20% do protocolo FISH. O genes mais 
citados entre os estudos foram o SRY e o SOX9. Conclusão: A quantidade de estudos na área 
da citogenética em cães ainda é pequena, mas a semelhança entre esses animais com os 
seres humanos, fazem surgem cada vez mais pesquisas para achar respostas para cânceres 
humanos utilizando como modelo os cães. 
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COMPARAÇÃO DE BANDEAMENTO DAPI COM BANDEAMENTO G EM BOVINOS BOS 
TAURUS TAURUS E BOS TAURUS INDICUS 

SILVA, RC; DA CRUZ, AS;  SILVA, JF; PERIM NETO, J; DUARTE, SSM; AMANCIO, AP; DA 
CRUZ AD  

5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: A citogenética como ferramenta associada a investigação de alterações 
cromossômicas numéricas e/ou estruturais em bovinos, tornou-se importante para análise e 
composição genética dos organismos proporcionando uma maior compreensão nos quesitos 
de seleção de bovinos e conservação da espécie. Dentre as técnicas mais utilizadas, se 
encontra o bandeamento G, que permite a verificação de regiões eucromáticas intercaladas em 
claras e escuras, e o bandeamento DAPI que através de um fluorocromo (4’-6-diamidino-2-
finilindole) coram regiões ricas em adenina (A) e timina (T), ou o fluorocromo cromomicina A3 
(CMA3) que coram regiões ricas em citosina (C) e guanina (G), fazendo um contraste entre os 
corantes. Objetivo: Dessa maneira, o objetivo deste trabalho foi realizar uma comparação 
entre as técnicas de bandeamento G e DAPI, visando a padronização da confecção do 
cariograma com o auxílio do bandeamento DAPI em bovinos tendo como referência o cariótipo 
das duas subespécies Bos taurus taurus e Bos taurus indicus. Método: Foram realizadas 
culturas de linfócitos T a curto prazo segundo o protocolo de Verma e Babu (1995) com 
adaptações, tanto para o bandeamento G como para o bandeamento DAPI. Em ambas as 
culturas foram realizadas lâminas por meio de gotejamento a 60ºC, e armazenadas em 
temperatura ambiente por 7 dias. Para o bandeamento G foi realizado tratamento em solução 
de tripsina diluídas em 4ml de PBS e coradas em solução de Giemsa a 5%, com testes de 
tempos diferentes para ação das enzimas, entre 5 a 7 segundos. No bandeamento DAPI as 
lâminas foram tratadas com soluções denominadas 1 (0,04SSC) e solução 2 (2Xssc 0,05% 
Tween). Sendo submetidas na solução 1 a 72º C por 2 minutos, mergulhadas na solução 2 em 
temperatura ambiente, por 1 minutos e secas naturalmente, seguidas de coloração com 10 μL 
de DAPI a 2 μg/ml de concentração, após este procedimento, as lâminas ficaram guardadas 
sem o contato com a luz durante 30 minutos até a análise. Resultados: Através da análise 
feita nas lâminas por microscópio de fluorescência, pode-se observar que em ambos os 
procedimentos houve a presença de bandas, sendo que no bandeamento DAPI houve a 
necessidade de realizar um variação de contraste da imagem para torna-las mais 
visíveis. Conclusão: Dessa maneira, conclui-se que que ambos os bandeamentos foram 
devidamente satisfatórios, possibilitando a observação e o pareamento dos cromossomos 
homólogos de forma simétrica e gradativa, contribuindo para a realização do cariograma das 
subespécies amostradas. 

Palavras-chave: Citogenética, Cienciometria, Genes 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 1279 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

DADOS INÉDITOS E APRIMORAMENTO DAS TÉCNICAS DE OBTENÇÃO 
CROMOSSÔMICA EM BIVALVES DA BACIA DO ALTO PARAGUAI, MATO GROSSO, 

BRASIL 
FONSECA, KN; YANO CF; VERENE, PC; PAINS-SILVA, H  

5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: Os bivalves límnicos da ordem Unionoida irradiaram-se por todos os continentes, 
exceto Antártica, e estão representados no Brasil pelas famílias Mycetopodidae e Hyriidae. 
Apesar de representarem um grupo de organismos relativamente bem distribuído pelo país, 
informações sobre preparações cromossômicas para estudos cariotípicos das espécies nativas 
são escassos na literatura. Objetivo: Diante disso, o objetivo deste trabalho foi ajustar uma 
metodologia para a obtenção de boas preparações cromossômicas para diferentes espécies de 
bivalves, que permitam a descrição de seus cariótipos, não só com base em coloração 
convencional com Giemsa, mas também em outras técnicas rotineiras utilizadas em 
citogenética animal, como descrição dos padrões de AgRONs e de bandas C. Método: Foram 
coletados 20 espécimes de Anodontites trapesialis (Lamarck, 1819) e Castalia ambigua 
Lamarck, 1819 em afluentes do rio Cuiabá na bacia do Alto Paraguai, pertencentes às famílias 
Mycetopodidae e Hyriidae, respectivamente. Uma vez capturados, os indivíduos foram 
submetidos a perfurações com agulha hipodérmica e procedimentos citogenéticos clássicos 
(Giemsa), porém com variações quanto aos: a) períodos de tratamento com colchicina; b) tipos 
de tecidos utilizados para obtenção cromossômica e c) soluções de 
hipotonização. Resultados: As preparações que apresentaram cromossomos metafásicos com 
melhor morfologia foram obtidos a partir de tecidos das brânquias e massa visceral quando 
submetidos a tratamentos de colchicina (0,1%) por 20 horas e hipotonização em água destilada 
por 1 hora. Células diplóides em diferentes estágios de mitose foram frequentes em 
preparações da massa visceral, assim como unidades poliploides. Ao total, oito espécimes de 
A. trapesialis com 83 metáfases foram analisados, apresentando número diploide 2n=38, 
fórmula cariotípica 5m+3sm+4st+7a e número fundamental (NF)=124. Em C. ambigua, dois 
indivíduos e 23 metáfases foram analisados, com número diploide 2n=34, fórmula cariotípica 
7m+8sm+2a e NF=128. Estes registros são inéditos para ambas espécies. O número 
cromossômico encontrado em A. trapesialis (Mycetopodidae) é consoante com o registrado 
para a maior parte das famílias de Unionoida (2n=38), com cromossomos meta e 
submetacêntricos. Para Hyriidae, somente dois estudos realizaram cariotipagem, com registro 
de número diploide 2n=34, o mesmo encontrado em C. ambigua. Conclusão: A citogenética é 
uma importante ferramenta para o entendimento dos mecanismos cromossômicos envolvidos 
no processo evolutivo de diferentes táxons. Entretanto, ainda há necessidade de adaptação e 
aprimoramento das técnicas de obtenção cromossômica em alguns grupos, tais como os 
bivalves, a fim de obter protocolos mais eficazes, de fácil aplicação e baixo custo. Além disso, 
informações provenientes da caracterização cariotípica constituem uma importante ferramenta 
de apoio à taxonomia, servindo como base para estudos ecológicos e da história evolutiva 
desses grupos que se encontram globalmente ameaçados de extinção. 
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DIVERSIDADE E ESTRUTURA GENÉTICA POPULACIONAL DE STRYPHNODENDRON 
ADSTRINGENS (FABACEAE) 

GONÇALVES, AR; TELLES, MPC; BARATELI, LO; BRAGA, RS; CHAVES, LJ  
5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville é conhecida popularmente como 
barbatimão e apresenta ampla distribuição pelo Cerrado brasileiro. Trata-se de uma árvore 
bastante utilizada na cultura popular para fins medicinais, graças às suas propriedades anti-
inflamatórias. Tendo em vista sua importância etnobotânica e socioeconômica, é pertinente que 
seus recursos genéticos sejam conhecidos e, assim, possam ser utilizados de maneira mais 
eficiente, visando seu uso sustentável. Objetivo: Dessa forma, este trabalho teve por objetivo 
validar marcadores microssatélites desenvolvidos para S. adstringens e analisar como a 
diversidade genética está distribuída em populações naturais da espécie. Método: Para tanto, 
foram utilizados dez locos microssatélites para genotipagem (via eletroforese capilar) de 352 
indivíduos provenientes de onze localidades do Cerrado. Foram calculadas as estimativas de 
diversidade genética tanto para os locos quanto para as populações. Além disso, foi calculado 
o valor de HMAX para cada loco e verificada sua relação com a heterozigosidade esperada 
(He). Para a análise de estrutura genética, foi realizada uma ANOVA de frequências alélicas e, 
adicionalmente, foi gerado um dendrograma, utilizando-se a matriz de FST par a 
par. Resultados: Foi encontrada uma média de 14,7 alelos por loco, variando de quatro 
(SadH_01) a 33 (SadH_09) e uma média de 2,916 alelos efetivos por loco, variando de 1,142 
(SadH_01) a 4,835 (SadH_05). O valor de HMAX para a bateria de locos foi de 0,326 e a 
média de He teve um valor de 0,594. A relação entre esses valores (He/HMÁX) indica que 
esses locos representam cerca de 66,2% da diversidade máxima esperada. As probabilidades 
combinadas de identidade (PI=2,74x10-12) e exclusão de paternidade (Q=0,999943) indicam 
que os marcadores SSR utilizados neste estudo são eficientes para discriminação genética 
individual. Com relação à estrutura genética, foi verificado que aproximadamente 73,95% da 
variação total foi encontrada na fonte de variação de indivíduos (FIT = 0,261; p < 0,001). A 
estimativa de FST indicou alta diferenciação genética entre as populações naturais (FST = 
0,198; p < 0,001), verificada também no dendrograma (ccc=0,92, p-valor < 9,99x10-5). O valor 
de FIS não foi significativo (FIS = 0,08), indicando que não há endogamia nas populações 
avaliadas. Conclusão: Esta análise mostrou que a deriva genética tem maior influência do que 
o fluxo gênico na organização da variabilidade genética, onde populações isoladas podem se 
diferenciar geneticamente. Os dados levantados demonstram que os locos utilizados foram 
eficientes, apresentando níveis consideráveis de diversidade genética. Vale ressaltar que 
houve significativa diferenciação genética entre as populações avaliadas, fornecendo 
informações importantes para futuros estudos da espécie. 
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DNA AMBIENTAL DE AMOSTRAS EM CORPOS D’ÁGUA BRASILEIROS: UMA REVISÃO 
SISTEMÁTICA 

ARAÚJO, L; TELLES, MPC; NUNES, R  
5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: DNA ambiental (eDNA) é uma metodologia que permite obter DNA que foi liberado 
por seres vivos em amostras no ambiente, tais como solo e corpos d’água. Ela pode ser 
utilizada como forma de monitoramento da biodiversidade através do DNA oriundo de fezes, 
muco, pelos, pedaços de pele e esperma dos organismos no ambiente, que ocorre a partir da 
interação dos organismos com o mesmo. Esse monitoramento pode permitir levantamento da 
biodiversidade no ambiente, identificando e classificando os grupos taxonômicos de espécies 
nativas e/ou invasoras como uma estratégia de monitoramento possível. Objetivo: O objetivo 
do presente estudo foi utilizar uma abordagem de revisão sistemática para levantar a literatura 
e analisar o conhecimento científico relativo à aplicação da técnica de eDNA em estudos em 
corpos d’água brasileiros. Método: Foi realizado um levantamento sistemático sobre eDNA na 
base de dados ‘Web of Science’. Para tanto, as palavras “metagenomic”, “metagenetic”, “e-
DNA”, “environmental DNA” e “DNA barcoding” foram combinadas com “fresh water”, “river” e 
“Brazil” ou “Brasilian” para compor os termos de busca. De cada artigo obtido, foram coletados 
os seguintes dados: (i) título, (ii) tipo de amostra, (iii) grupo em estudo, (iv) técnica utilizada, (v) 
forma de conservação, (vi) número de amostras, (vii) local da coleta, (viii) georeferência, (ix) 
estado do local de coleta, (x) gene, (xi) tamanho do fragmento, (xii) primers disponíveis e (xiii) 
id (ncbi). Esses dados foram então sumarizados utilizando uma abordagem descritiva além de 
uma avaliação cienciométrica. Resultados: Foram obtidos um total de 42 artigos, publicados 
entre os anos de 2011 e 2018. Foram publicados, em média, 3 artigos por ano, sendo que nos 
dois últimos anos apareceu o maior número de publicações. A principal estratégia 
metodológica utilizada nos artigos foi a de DNA Barcoding (81,39%), seguido por 
metagenômica (13,95%). O gene mais utilizado na identificação taxonômica foi o COI 
(76,74%). Foi possível observar que os principais grupos taxonômicos avaliados nesses 
estudos foram microrganismos (88,37%) e peixes (67,44%). Além disso, pode-se observar que 
existe uma considerável diversidade quanto a área geográfica de estudo de rios e lagos 
brasileiros, com amostras oriundas de todas as regiões do país. Conclusão: Conclui-se que 
foram realizados relativamente poucos estudos com o uso de DNA ambiental com enfoque na 
avaliação da biodiversidade em corpos d’água brasileiros. Porém, a popularização dessa 
abordagem vem crescendo nos últimos anos e parece ser promissora para estudos de 
monitoramento ambiental de organismos aquáticos. 
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DNA BARCODING NO ESTUDO DE PEIXES: UMA ABORDAGEM CIENCIOMÉTRICA 
DIONÍZIO, SRD; TELLES, MPC; NUNES, R  

5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: O DNA barcoding é uma técnica que permite a utilização de regiões do genoma 
para a identificação molecular de espécies. Pode ser utilizada para compreender a riqueza da 
biodiversidade num determinado ambiente, assim como para contribuir com o manejo e a 
fiscalização contra crimes ambientais. Para peixes, essa técnica é comumente utilizada com o 
sequenciamento da subunidade 1 do gene Citocromo Oxidase (COI), que apresenta cerca de 
650 pares de bases e está presente no DNA mitocondrial. Objetivo: O objetivo do presente 
estudo foi utilizar uma abordagem cienciométrica para analisar a produção de conhecimento 
científico relacionado ao uso do DNA barcoding para identificação de peixes. Método: Para 
tanto, foi realizado uma busca na base de dados Web of Science utilizando como palavras 
chaves: Fish, barcoding e DNA barcoding. Como critério de inclusão foram selecionados 
artigos completos publicados até setembro de 2018. Uma análise descritiva foi realizada 
utilizando o pacote Bibliometrix da linguagem R. Resultados: Com isso, foram encontradas 
527 publicações relacionadas ao tema, que foram publicados em 177 revistas. A primeira 
publicação aconteceu em 2005. A produção anual vem aumentando desde 2011 no qual foi 
publicado  o total de 42 artigos, valor que quase dobrou em relação ao ano anterior que era de 
23 publicações. A média de autores por artigo foi de 3,79, quanto a média de artigos por autor 
foi igual a 0,26. Os autores que mais produziram foram HANNER, R. (28), OLIVEIRA, C. (15), 
STEINKE, D. (15). A média de citações por artigo foi 20,74 e os artigos mais citados foram 
Ward et al. 2005 (1488), Ivanova et al. 2007 (510) e Ward et al. 2009 (372), com a média de 
citações por ano igual a 114,5, 46,4 e 41,3 respectivamente. Os países que tiveram maior 
produção foram Estados Unidos com 67 artigos, Brasil (47) e Índia (41).   Os países que 
apresentaram maior relevância em número de citações foram Austrália (n= 2799), Canadá (n= 
1983) e Estados Unidos (n= 1084). As palavras-chave mais presentes nos artigos foram DNA 
barcoding (230), COI (71), Peixes (n35) e Identificação de espécies (31).  As revistas com 
maior número de artigos publicados nessa área foram Plos One com 39 artigos, Molecular 
Ecology Resources com 38 artigos e Food Control com 28 artigos. Conclusão: Esse trabalho 
fornece uma visão geral da produção de conhecimento científico relacionado ao uso de DNA 
barcoding em peixes, indicando que esse é um tema crescente e que tem se popularizado 
como uma ferramenta importante em estudos de identificação de espécies. 
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ENSINO DE GENÉTICA: UMA ANÁLISE CIENCIOMÉTRICA 
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5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: Genética é a ciência que estuda a herança. Sua compreensão é essencial para o 
entendimento de processos biológicos. É um campo com rápida expansão e novas aplicações 
(Gupta 2010). Com o crescimento, em termos quantitativos e qualitativos, de pesquisas na área 
do ensino de genética é necessário avaliar o alcance dos estudos realizados num determinado 
período de tempo, para assim situar tendências e indicar novas direções a serem 
conjecturadas e propostas a serem seguidas (Sangam et al. 2014). Objetivo: Objetiva-se 
caracterizar e avaliar a produção de conhecimento científico relacionada com o tema de ensino 
de genética em artigos presentes na base de dados da Web of Science. Método: Os dados 
bibliométricos utilizados nesse trabalho foram coletados de artigos obtidos em uma busca na 
base dados Web of Science. As palavras “genetic” ou “genetics” foram combinadas com as 
palavras “teaching”, “course”, “class”, “lectures” ou “education” para compor os termos de 
busca. Foram excluídos os artigos que tivessem os termos “algorithm” ou “machine” em seus 
títulos ou resumos. Do conjunto final da busca foram analisados os seguintes parâmetros: i) 
número de artigos; ii) número de revistas, iii) média de citação e iv) média de autores por 
documento. Também foram analisados: v) os autores mais produtivos; vi) os artigos mais 
citados; vii) os países mais produtivos; viii) os países mais citados e ix) as revistas mais 
relevantes. Essas análises foram realizadas utilizando o pacote Bibliometrix da plataforma 
R. Resultados: Um total de 626 artigos foram recuperados na busca sendo primeiro deles 
datado de 1947. A maior parte das publicações está concentrada nos anos de 2015 e 2016. Foi 
observada uma média de 2,56 autores e de 16,6 citações por artigo. Esses artigos foram 
publicados em um total de 139 revistas científicas sendo a Biochemistry and Molecular Biology 
Education, a Journal of Biological Education e a American Biology Teacher as mais relevantes 
em relação à produtividade apresentando 78, 59 e 52 artigos, respectivamente. O autor mais 
produtivo publicou um total de oito artigos sobre o tema em estudo. O trabalho mais citado 
apresentou um total de 4255 citações e uma média de 354,58 citações por ano. Os países 
mais produtivos foram os Estados Unidos, Reino Unido, Turquia e Brasil, apresentando 282, 
56, 22 e 19 artigos respectivamente. Conclusão: Nesse trabalho nós obtivemos uma primeira 
análise cienciométrica sobre o tema de ensino de genética. Com esses resultados foi possível 
obter uma visão geral de como é a dinâmica da produção de conhecimento científico quais são 
os principais autores, revistas e publicações a respeito desse tema de estudo. 
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ESTUDO DA VIABILIDADE CELULAR E DA MUTAGENICIDADE EM FIBROBLASTO 
EQUINO SUBMETIDOS A FOTOBIOMODULAÇÃO COM LASER DE ASGAAL 

MENDES, RS; ARAUJO GHM; OLIVEIRA RS; CARVALHO ABB; CAMPOS, CBM; DANGONI, 
GD; AMORIM, FP; SOUSA, HSG; LIMA NETO, JF; MANSO, JAX;DA CRUZ, AD; COSTA, 

EOA  
5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: A fotobiomodulação é uma terapia não invasiva, de baixo custo que envolve o uso 
de luz no espectro infravermelho próximo ou vermelho com baixa potência de energia para 
promover ativação e modulação de mecanismos celulares. Nos últimos anos, o interesse pelo 
emprego dessa ferramenta na medicina veterinária tem crescido, principalmente na área de 
regeneração tecidual. Entre os efeitos clínicos já conhecidos têm-se: produção de analgesia, 
redução de processo inflamatório e edema, e, menor período para conclusão do processo 
cicatricial. Objetivo: Considerando que o fibroblasto é a principal célula do tecido conjuntivo, 
envolvido diretamente no reparo tecidual, e que, não há dados na literatura sobre os efeitos da 
fotobiomodulação em cultura de fibroblasto equino oriundo do tecido cutâneo, este estudo tem 
por objetivo avaliar a viabilidade celular das células após exposição a luz laser produzida por 
um diodo de Arseneto de Gálio e Alumínio com 670nm de comprimento de onda e 30 mW de 
potência, pelo teste de coloração com o Azul de Tripan, e sua mutagenicidade pelo teste do 
micronúcleo com bloqueio na citocinese. Método: As células foram cultivadas em placas de 24 
poços, divididas em grupo controle não exposto e 2 grupos irradiados com densidade de 
energia de 5 ou 10 J/cm², que foram expostas uma vez a irradiação, e as análises procederam 
após 24 horas dessa exposição. Resultados: Com relação a viabilidade celular, os dados 
foram comparados por ANOVA, seguida do teste de Tukey quando necessário (p<0,05), e 
demonstrou não haver diferença estatística entre os grupos experimentais, onde foi observado 
uma viabilidade celular maior que 95% entre os grupos irradiados. Quanto a frequência de 
micronúcleos, analisou-se 500 células binucleadas por grupo. Os dados foram analisados pelo 
teste qui-quadrado (p<0,05), que demonstrou redução da frequência de micronúcleos nos dois 
grupos irradiados, no entanto, com diferença significativa apenas para o grupo celular que 
recebeu irradiação laser na densidade de energia de 5 J/cm², em comparação com o controle 
(p<0,01). Conclusão: Conclui-se que a luz laser nos parâmetros selecionados não afetou de 
forma negativa a viabilidade celular e não ampliou a frequência de micronúcleos. 
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ESTUDO DE BIODOSIMETRIA CITOGENÉTICA ATRAVÉS DA QUANTIFICAÇÃO DE 
MICRONÚCLEOS E ALTERAÇÕES CROMOSSÔMICAS INSTÁVEIS DE TÉCNICO EM 

RADIOLOGIA: RELATO DE CASO 
MOTTA, AGC; DA SILVA, CC; OLIVEIRA, LG; DUARTE, SSM; RODRIGUES, ALB; DIOGO, 

MO; RIBEIRO, MVF; CUNHA, DMC; COSTA, EOA; DA CRUZ AD  
5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: A área da radiologia pode ser baseada em avaliações de imagem, através do uso 
de raios-x, por sua capacidade de detecção de forma não invasiva, a visualização de diversos 
tecidos, além de sua contribuição nas pesquisas médicas por duas diversas aplicações clínicas 
para diagnósticos e terapia, porém os profissionais que manuseiam esta alta tecnologia, são 
expostos ocupacionalmente à radiação ionizante (RI) de forma mais amena ou mais agressiva. 
As radiações ionizantes transferem energia para a matéria viva, gerando uma sequência de 
eventos que levam a danos biológicos como modificações moleculares e disfunções orgânicas 
no indivíduo exposto. Esses efeitos variam em função do tempo de exposição, da dose 
absorvida, poder de penetração e da área atingida. Objetivo: O objetivo deste estudo foi 
correlacionar o tempo de exposição nos técnicos em radiologia com os efeitos biológicos 
radioinduzidos por meio da quantificação de aberrações cromossômicas instáveis e da 
frequência de micronúcleos (fMNs) através da dosimetria citogenética. Método: Este estudo foi 
conduzido no Núcleo de Pesquisas Replicon da PUC-GOIÁS em parceria com o 
LaGene/Lacen/SES/GO. Para análise de micronúcleos foram contadas 1000 células 
binucleadas através da cultura de linfócito T obtidas de amostras de sangue periférico 
heparinizado, e para análise de aberrações cromossômicas instáveis, foram contadas 100 
metáfases bem dispersas e delimitadas. Foi realizada a análise da fMNs de um técnico em 
radiologia, 36 anos de idade, não fumante, não etilista, exposto ocupacionalmente à RI por 15 
anos sendo 12 anos manuseando o aparelho de raio X convencional, e 5 anos o aparelho de 
raio X odontológico, com uma rotina diária de 10 horas divididas em diferentes empresas, 
sendo a fMNs observada nesse indivíduo foi de 0,006. Resultados: As alterações 
cromossômicas instáveis foram observadas em quantidade significativa, com visualização de 
quebras cromatídicas e cromossômicas e presença de fragmentos cromossômicas, através da 
microscopia de luz branca, confirmadas pela objetiva de 100X. Em um indivíduo não exposto 
ocupacionalmente à RI, 43 anos de idade, fumante, faz uso moderado de bebidas alcoólicas, 
foi observada uma frequência de MN de 0,002. A análise estatística utilizada para avaliar a 
fMNs entre os grupos foi Kruskal Wallis. Os resultados inferem que o indivíduo exposto 
apresenta uma frequência de MN aumentada ~ 3 vezes com relação ao indivíduo controle, 
além da confirmação das quebras cromossômicas visualizadas no DNA, sugerindo que a 
exposição ao longo prazo pode desencadear danos no genoma de alto risco. Conclusão: O 
monitoramento da dosimetria individual é muito importante para detecção precoce e prevenção 
de possíveis prejuízos para a saúde destes trabalhadores, devendo-se atentar à resposta do 
organismo quanto à uma exposição cumulativa à RI e sua alterações genômicas ao longo dos 
anos, fazendo-se necessário a utilização dos equipamentos de proteção individual durante todo 
o tempo de serviço. 
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GENES ASSOCIADOS À TRANSLOCAÇÃO T(1:3) EM PACIENTE COM CARIÓTIPO 
46,XX,T(1:3)(Q42;Q28) RELATANDO CASOS DE ABORTO DE REPETIÇÃO 

DUARTE,SSM;  DA CRUZ,AS;  CUNHA,DMC; RIBEIRO,CL ;OLIVEIRA,LG; PINTO, IP; 
SILVA,CC; DA CRUZ,A  

5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: Abortamento é caracterizado como uma gravidez intrauterina, clinicamente 
comprovada por ultrassonografia ou exames histológicos, interrompida antes do produto do 
concepto atingir sua viabilidade (antes das 22 semanas de gestação). Sendo este uma 
anormalidade multifatorial, apenas 50% dos casos têm sua etiologia definida. Fatores genéticos 
contribuem com uma porcentagem de 2% a 5% de associação a casos de abortos, 
principalmente nos primeiros estágios da gravidez, podendo estes ocorrer a níveis gênico ou 
cromossômico. Objetivo: Levando em consideração a influência de fatores genéticos sobre a 
condição de aborto de repetição, o objetivo do trabalho foi relatar os genes localizados na 
região 1q42 e 3q28 resultantes de uma translocação balanceada em uma paciente com 
histórico de aborto de repetição. Método: Paciente do sexo feminino foi encaminhada ao 
Laboratório de Citogenética Humana e Genética Molecular do Laboratório de Saúde Pública 
Dr. Giovanni Cysneiros com histórico de três abortos espontâneos, sendo um de gêmeos 
dizigóticos, outro ocorrente no 2º mês de gestação e um feto natimorto. Foi realizado um 
exame de cariótipo por bandas G de 450 bandas através da cultura de Linfócitos T a curto 
prazo, e análise utilizando o software IKAROS® (Metasystems Corporation, Alemanha). Um 
total de 20 células foi analisado, onde todas apresentaram uma translocação 
46,XX,t(1:3)(q42;q28). Após a análise do cariótipo, os genes localizados nas regiões 
translocadas foram identificados utilizando o software Chromosome Analysis Suite® 2.0 
(ChAS®, Affymetrix®, EUA) e analisados pelo banco de dados National Center for 
Biotechnology Information (NCBI). Resultados: Para a região 1q42, 132 genes foram 
identificados, destes 14 já haviam sido relatados na literatura associados a aborto de repetição, 
perda gestacional ou infertilidade feminina. De todos os genes da região 1q42, a localização 
1q42.13 foi a que apresentou uma maior quantidade de genes (45 no total), seguido pela 
região 1q42.2 com 38 genes, logo após as regiões 1q42.12 e 1q42.3 apresentando 20 genes 
para ambas, e por fim a região 1q42.11 com um total de 11 genes. Para a região 3q28, 24 
genes foram localizados e destes 4 foram associados a aborto de repetição, perda gestacional 
e infertilidade feminina. Dentre os genes analisados, a segregação do tipo autossômica 
dominante obteve uma maior prevalência. Na literatura estudada para elaboração do trabalho, 
obteve-se apenas um relato para a translocação para a condição de aborto  envolvendo os 
mesmos cromossomos deste estudo, sendo o cariótipo encontrado 46,XX,t(1;3)(p36.1;p21.3) 
em uma paciente de 30 anos apresentando 3 abortos, no entanto, essa translocação não 
envolve as mesmas regiões da paciente descrita neste estudo, uma vez que os genes 
encontrados para esta são diferentes. Conclusão: Dessa forma, é importante o 
encaminhamento da paciente para programas de aconselhamento genético e que se façam 
estudos que visam uma análise mais detalhada acerca da região translocada. 

Palavras-chave: Citogenética, Laser Terapia, Mutagênese 
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IN SILICO CHARACTERIZATION OF RAD51A INTERACTIONS WITH CANCER-RELATED 
PROTEINS 

E SILVA, KSF  
5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: RAD51a is a highly conserved protein and its major role is the repair of DNA 
double strand breaks. Endogenous species are generated during normal cell metabolic 
activities and can cause damage to DNA. Several environmental factors can also lead to severe 
DNA damage. The interactions that RAD51a perform with other proteins help the maintenance 
of oncogenetic metabolism within cells. RAD51a interacts with PCNA, FANCD2 and ABL1, 
among many other cancer-related proteins. PCNA acts as a DNA clamp and is related to the 
replication process, FANCD2 arrests DNA replication fork progression in response to DNA 
damage and ABL1 is a proto-oncogene related to cell differentiation. Protein-protein interactions 
(PPIs) are governed by the presence of hot spots within the interface of 
interaction. Objetivo: Identifying residues directly involved in PPIs enables the likelihood of 
modulating such complexes with biologically active small molecules such as synthetic peptides, 
which leads to a new era of diseases treatment. Método: : Here, we use an in silico approach to 
determine the best free-energy of interaction between RAD51a and the targeted cancer-related 
proteins PCNA, FANCD2 and two chains of ABL1. After retrieving the tertiary structure of those 
proteins from the PDB we performed protein-protein docking to determine the interface of 
interaction, followed by hot spots prediction and design of peptides in order to modulate those 
interactions. Resultados: We propose an interaction interface between RAD51a and PCNA, 
FANCD2 and ABL1. We identified hot spots that could be useful to understand the molecular 
basis of their interaction and designed peptides that modulate (enhance or inhibit) RAD51a 
interactions. Conclusão: We believe that further studies may optimize small-targeted bioactive 
molecules with therapeutics properties that could modulate those interactions and increase our 
knowledge regarding the complex trait diseases such as cancer. 

Palavras-chave: RAD51a, LMA, Prognóstico 
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NÚMERO CROMOSSÔMICO DE CATASETUM GNOMUS L.LINDEN & RCHB.F. 
FARIAS, CBM; KARSBURG, IV; LEITE, DM; RAMOS, LPN; FERNANDES, L; MACEDO, WA;  

5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: O gênero Catasetum L. C. Rich ex Kunth possui cerca de 166 espécies 
distribuídas pela América Central e América do Sul. Este gênero descrito por Kunth em 1822, 
encontra-se distribuído desde o México até o sul do Brasil e norte da Argentina, em áreas 
tropicais quentes. As orquídeas são plantas ornamentais bastante apreciadas e de alto valor 
comercial, estudos citogenéticos se tornam fundamentais para a caracterização das espécies 
sendo a determinação do número cromossômico de grande importância para diferenciação 
entre espécies. Informações sobre cromossomos são fundamentais em estudos sistemáticos e 
evolutivos, possibilitando cruzamentos em programas de melhoramento e contribuindo com 
estudos taxinômicos. Quanto ao número cromossômico da espécie Catasetum gnomus 
L.Linden & Rchb.f.  há a ausência de estudos. Objetivo: Diante disso, objetivou-se neste 
trabalho determinar o número cromossômico de Catasetum gnomus contribuindo com sua 
caracterização. Método: A pesquisa foi conduzida no Laboratório de Citogenética e Cultura de 
Tecidos Vegetais, na Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), campus Alta 
Floresta- MT. As radículas utilizadas foram de plântulas provenientes de cultura in vitro de 
fragmentos vegetais com 3 meses de desenvolvimento, as mesmas foram submetidas aos 
procedimentos de bloqueio, utilizando APM na concentração de 3μM por um período de 18 
horas a uma temperatura de 4ºC, posteriormente as radículas foram cortadas e lavadas em 
água destilada para a remoção da solução antimitótica. Logo após, foram fixadas em solução 
de metanol: ácido acético (PA) na proporção de 3:1 a -2ºC com três trocas de intervalos de 15 
minutos e permaneceram por 24 horas na solução fixadora, estocadas a -5°C até o momento 
de uso. As radículas foram retiradas da solução fixadora, submetidas à nova lavagem com 
água destilada. Estas foram transferidas para tubos do tipo Eppendorf ® com tampa de 
pressão contendo 200μL de enzima pectinase SIGMA ®, levadas em banho-maria por 2 horas 
à 36°C. Realizada a digestão enzimática, o material foi lavado novamente em água destilada 
realizando-se três trocas e colocadas em solução fixadora: ácido acético (3:1), refrigeradas por 
24 horas.  As lâminas foram preparadas por dissociação celular do meristema radicular e 
secadas ao ar em movimentos rápidos. Após 24 horas foram coradas com Giemsa 5% por 3 
minutos, lavadas com três trocas em água destilada e secadas em placa aquecedora.  A 
obtenção das imagens e análise das lâminas foi realizada no microscópio óptico com aumento 
de 100X. Sendo analisadas 20 células em estágios de prometafase e metáfase. As imagens 
(metáfases) de interesse foram fotografadas para a contagem do número cromossômico, com 
o uso de uma câmera acoplada ao microscópio trinocular fotômico (Leica ®TPI 50) e a um 
computador com analisador de imagens LAZARUS EZ VI. 7.0 Software. Resultados: Foram 
encontrados 92 cromossomos para C. gnomus. Conclusão: Foram encontrados 92 
cromossomos para C. gnomus. 
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NÚMERO CROMOSSÔMICO DE EPIDENDRUM NOCTURUM (ORCHIDACEAE) 
RAMOS, LPN; KARSBURG, IV ; FARIAS, CBM; LEITE, DM; RADONS, ZMS; FERNANDES, L  

5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: A família Orchidaceae é uma das mais apreciadas por sua beleza, apresentando 
uma gama muito variada de gêneros dentre eles está o Epidendrum encontrado no Brasil, 
constitui-se em um dos principais, sendo que o mesmo apresenta espécies com alta 
valorização para o comercio e que se encontra sob intenso extrativismo. Objetivo: Os números 
cromossômicos conhecidos na família Orchidaceae sempre foram descritos com grandes 
variações diante da importância o presente trabalho tem como objetivo a contagem 
cromossômica da espécie E. nocturum. Método: As radículas utilizadas foram de plântulas 
provenientes de cultura in vitro de fragmentos vegetais com 3 meses de desenvolvimento, as 
mesmas foram submetidas aos procedimentos de bloqueio, utilizando APM na concentração de 
3µM por um período de 18 horas a uma temperatura de 4ºC, posteriormente as radículas foram 
cortadas e lavadas em água destilada para remoção da solução antimitotica. Logo após, foram 
fixadas em solução de metanol: acido acético (PA) na proporção de 3:1 a – 2ºC com três trocas 
de intervalos de 15 minutos que permaneceram por 24 horas na solução fixadora, estocadas a 
5ºC até o momento do uso. As radículas foram retidas da solução fixadora, submetidas à 
lavagem com água destilada com três trocas de 15 minutos. Estas foram transferidas para 
tubos do tipo Eppendorf® com tampa de pressão contendo 200µL de enzima pectinase 
SIGMA®, levadas para o banho Maria por 2 horas à 35ºC. Realizada a digestão enzimática, o 
material foi lavado novamente em água destilada realizando-se 3 trocas e colocadas em 
solução fixadora: ácido acético (3:1), refrigeradas por 24 horas. As laminas foram com Giemsa 
5% por 3 minutos, lavadas com 3 trocas em água destiladas e secadas em placa aquecedora. 
A obtenção das imagens e análise das laminas foram realizadas no microscópio óptico com 
aumento de 100X (imersão a óleo). Resultados: Sendo analisadas células em estágio de 
prófase e metáfase. As imagens (metáfases) de interesse foram fotografadas pra contagem do 
numero cromossômico, com o uso de uma câmera acoplada em um microscópio trinocular 
fotômico (Leica® TPI 50) e acoplada a um computador com analisador de imagens LAZARUS 
EZ VI. 7.0 Software. Conclusão: Conclui-se que a espécie de Epidendrum nocturum é um 
diploide que possui 56 cromossomos (2n = 56). 

Palavras-chave: Espécie, Prochilodus lineatus, Padronização 
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NÚMERO CROMOSSÔMICO DE GALEANDRA MINAX (ORCHIDACEAE) 
PRESTES, ZMSR; KARSBURG, IV; FARIAS, CBM; LEITE, DM; RAMOS, LPN; MACEDO, WA  

5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: As orquídeas são muito apreciadas no mundo todo por sua beleza que encanta, 
com cores e formas vibrantes, sendo a maior família dentre as espécies alógamas, apresenta 
cerca de 35.000 espécies distribuídas em 800 gêneros. O gênero Galeandra minax encontra-se 
naturalmente na região amazônica do Brasil. Objetivo: Sabe-se que as orquidáceas são 
plantas muito evoluídas geneticamente deste modo o presente trabalho tem por objetivo a 
contagem cromossômica da espécie Galendra minax. Método: Foram utilizadas raízes de 
plântulas oriundas de meio de cultura in vitro sem uso de fitoreguladores à partir de sementes 
e/ou fragmentos vegetais com 3 meses de desenvolvimento, as quais foram submetidas aos 
procedimentos de bloqueio, utilizando APM na concentração de 3µM por um 18 horas à 4ºC, 
logo em seguida e as radículas foram cortadas e lavadas em água destilada para remoção da 
solução antimitotica. Logo após, foram fixadas em solução de metanol: acido acético (PA) na 
proporção de 3:1 a – 2ºC com três trocas de intervalos de 15 minutos que permaneceram por 
24 horas na solução fixadora, estocadas a 5ºC até o uso. Assim que foram retidas da solução 
fixadora, foram submetidas à lavagem com água destilada com três trocas de 15 minutos. 
Estas foram transferidas para tubos do tipo Eppendorf® com tampa de pressão contendo 
200µL de enzima pectinase SIGMA®, levadas para o banho Maria por 2 horas à 35ºC. 
Realizada a digestão enzimática, o material foi lavado novamente em H2O destilada 
realizando-se 3 trocas e transferidas para solução fixadora: ácido acético (3:1), refrigeradas por 
24 horas. As laminas foram coradas com Giemsa 5% por 3 minutos, lavadas em H2O destilada 
por 3 vezes e secas em chapa aquecedora. A obtenção das imagens e análise das laminas 
foram realizadas no microscópio óptico com aumento de 100X (imersão a óleo). Sendo 
analisadas células em metáfase as imagens de interesse foram fotografadas pra c do numero 
cromossômico, com o uso de uma câmera acoplada em um microscópio trinocular fotômico 
(Leica® TPI 50) e acoplada a um computador com analisador de imagens LAZARUS EZ VI. 7.0 
Software. Resultados: Conclui-se que a espécie G. minax possui 42 cromossomos (2n = 
42). Conclusão: Conclui-se que a espécie G. minax possui 42 cromossomos (2n = 42). 

Palavras-chave: Dissociação celular, Síndrome da Deleção do 18p, Cariótipo 
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ORIGEM PARENTAL DAS CNVS DE NOVO PATOGÊNICAS RECORRENTES E NÃO 
RECORRENTES EM PACIENTES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

PEREIRA, SSS; SILVA, CC; PINTO, IP; CRUZ, AD; MINASI, LB  
5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: Estudos da origem parental de mutações e rearranjos cromossômicos são 
importantes para compreender processos que contribuem para os mecanismos de formação e 
transmissão de variação no número de cópias (CNV). Objetivo: Portanto, este estudo teve 
como objetivo analisar a origem parental de quinze CNVs de novo patogênicas em pacientes 
com deficiência intelectual e quantificar a presença de Repetições de Poucas Cópias (LCR) 
que flanqueiam cada CNV. Método: Os pacientes com deficiência intelectual foram 
encaminhados pelos médicos assistentes do Sistema Único de Saúde (SUS) para o LaGene – 
Laboratório de Citogenética Humana e Genética Molecular do Estado de Goiás e para o Núcleo 
de Pesquisas Replicon da Pontifícia Universidade Católica de Goiás para realizar a 
investigação genômica com a metodologia de Análise Cromossômica Por Microarranjos (CMA). 
Os responsáveis de 76 pacientes que não tiveram alterações numéricas ou estruturais no 
cariótipo foram esclarecidos quanto à metodologia do CMA e foram convidados a participar da 
pesquisa, assinaram posteriormente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O DNA de 
cada paciente e de seus respectivos pais foram extraído com o kit de Illustra Blood 
GenomicPrep® Mini Kit (GE Healthcare Life Sciences, EUA), e posteriormente, as amostras 
foram submetidas a metodologia de CMA, usando o chip o GeneChip® CytoScanHDTM 
(Affymetrix, Santa Clara, EUA). A análise dos resultados das hibridizações foram realizadas 
com auxílio do software ChAS®. A origem parental foi avaliada mediante a análise do erro 
mendeliano nas da região genômicas das CNVs. Foi usado o UCSC Genome Browser para 
detectar Repetições De Poucas Cópias (LCR) circundantes as CNVs. Resultados: Com a 
aplicação da metodologia de CMA e a classificação das CNVs quanto à patogenicidade, foi 
observado 15 CNVs de novo patogênica, sendo que 10/15 são de perda (66,7%) e 5/10 são de 
ganho (33,3%). Mediante a análise da origem parental, observou-se que em 10/ das CNVs de 
novo patogênicas de perda, 7/10 são de origem materna (70%) e 3/10 são de origem paterna 
(30%). Na análise das CNVs de novo patogênicas de ganho, 3/5 são de origem paterna (60%) 
e 2/5 (40%) são de origem materna. Ao analisar a presença de LCRs circundantes, observou-
se que 46,7% das CNVs de novo patogênicas são recorrentes e o mecanismo de formação foi 
muito provavelmente a Recombinação Homologa Não Alélica (NAHR), e 71,4% dessas CNVs 
recorrentes são de origem materna. Conclusão: Esses dados corroboram com os estudos que 
afirmam que a maioria das CNVs de origem paterna são não recorrentes devido às células 
germinativas replicarem inúmeras vezes o seu material genético na fase pré-meiótica, sendo 
possível inferir sobre o mecanismo de formação que pode ter sido por Replicação Induzida por 
Quebra e Mediada por Microhomologia (MMBIR) ou Junção de Extremidade Não Alélica 
(NHEJ). 

Palavras-chave: Rearranjos Genômicos, Cromossomos, Alteração Estrutural 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 1292 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

PACIENTE COM DELEÇÃO TERMINAL NO BRAÇO CURTO DO CROMOSSOMO 18: 
RELATO DE CASO 

SANTOS, VCP; SILVA, CC ; RIBEIRO, CL; CUNHA, DMC; CRUZ, AD  
5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: A Síndrome da Deleção do 18p é considerada uma anomalia cromossômica rara, 
com incidência de 1:50.000 casos em nascidos vivos, na qual todo braço curto ou apenas a 
região terminal é deletada. Os pacientes reportados com essa síndrome possuem uma vasta 
heterogeneidade clínica, apresentando deficiência intelectual, baixa estatura, problemas 
cognitivos e malformações congênitas. Objetivo: O presente estudo teve como objetivo 
reportar o diagnóstico clínico genético de um paciente encaminhado pelo Sistema Único de 
Saúde do Estado de Goiás para o Núcleo de Pesquisas Replicon/Laboratório de Citogenética 
Humana e Genética Molecular com indicação clínica de Diabetes Melitus, facie sindrômica e 
atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Método: Para obtenção de células em metáfase 
para o estudo citogenético, foi coletado sangue periférico por punção venosa e as células 
foram submetidas à cultura de linfócito T à curto prazo. Após a aplicação da colchicina, o 
material foi hipotonizado e lavado. As laminas foram preparadas e submetidas ao tratamento 
com tripsina para aplicação da metodologia de cariótipo com bandeamento GTG. A técnica de 
cariótipo é uma metodologia de auxilio ao diagnóstico citogenético, que consegue identificar 
alterações numéricas e estruturais de até 5Mb no cariótipo. Foram analisadas 20 metáfases 
com o auxílio do software IKAROS, sendo que 20/20 apresentaram deleção na região terminal 
do braço curto do cromossomo 18, concluindo o diagnóstico do paciente com a notação 
48,XY,del(18)(pter→11.1:). Resultados: Até o ano de 2017, foram reportados apenas 150 
casos dessa anomalia cromossômica. Sabe-se também, que as mulheres são mais afetadas 
por essa síndrome em relação aos homens, com uma proporção de 3:1. Embora a maioria 
desses rearranjos (66%-89%) possuírem origem de novo, foi constatado que a maior parte do 
remanescente herdado possui origem do cromossomo 18 materno, resultado de inversões e 
translocações complexas na gametogênese. A ocorrência dessa síndrome no sexo masculino é 
considerada um evento extremamente raro, quando se analisa os números reportados nos 
bancos de dados. A Diabetes Melitus, também, não se enquadra no espectro fenotípico dessa 
síndrome quando se averigua os principais bancos de dados genômicos, tornando a indicação 
clínica desse paciente única. Conclusão: Apesar das tecnologias citogenômicas estarem 
sendo aperfeiçoadas a cada dia mais, a técnica de cariótipo, ainda, consegue se destacar por 
ser mais robusta, barata e simples de ser executada, sendo capaz de esclarecer grande parte 
das aneuploidias e variações estruturais do genoma humano. 
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PADRONIZAÇÃO DA TÉCNICA LOOP-MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION ASSAY 
(LAMP) COM BETAÍNA E SYBR GREEN PARA DETECÇÃO DE DNA EQUINO 

RIBEIRO, SA; DA CRUZ, AS; AMANCIO, AP; NETO, JP; OLIVEIRA, GR; PEREIRA, RW; DA 
CRUZ, AD  

5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: Loop-Mediated Isothermal Amplification Assay (LAMP) é uma técnica isotérmica 
de amplificação de ácido nucleico realizada a uma temperatura constante de 60-65 °C. Para 
que a sequência alvo de DNA seja amplificada, são usados dois ou três pares de primers 
específicos que produzem DNA em grande quantidade. Também se faz o uso da betaína por 
ser um reagente otimizador de reação, responsável por: aumentar a amplificação de 
sequências ricas em GC, aumentar a processividade da Bst DNA Polimerase e evitar a 
formação de sub-produtos inespecíficos. O produto de amplificação da LAMP PCR pode ser 
detectado na amostra pela emissão fluorescência, através da aplicação de corantes 
intercalantes. Um tipo de corante intercalante é SYBR Green, que gera uma mudança de cor 
visível a olho nu e apresenta intensidade proporcional ao número de cópias de 
DNA. Objetivo: Desta forma, o presente estudo tem como objetivo a realização da LAMP para 
detecção de DNA equino utilizando-se Betaína e SYBR Green na reação. Método: Para 
condução dos experimentos, amostras de sangue equino e bovino foram coletadas com a 
devida aprovação do Comitê de Ética em Uso de Animais da PUC Goiás. Após a extração do 
DNA das amostras, a reação LAMP foi realizada em microtubos para PCR com volume final de 
25,0 μl contendo 5 pmol de cada iniciador externo (F3 e B3), 40 pmol de cada iniciador interno 
(FIP e BIP), 4,0 mM de MgSO4 (New England Biolabs, USA), 1,6 mM de dNTP (Sigma, USA), 
8 U Bst DNA polimerase (New England Biolabs, EUA), 1X de tampão de reação (10x 
ThermoPol Buffer), 2 μl de DNA genônimo alvo, 1 μl de betaína e 9,5 μl água deionizada. A 
reação de amplificação ocorreu em termociclador (Applied Biosystems®) a 65ºC por 1 hora e 
85ºC por 5 minutos. A eficiência da amplificação do DNA equino, a análise da integridade do 
DNA e a análise da ausência de contaminação das amostras foram verificadas através de 
eletroforese nos três testes realizados, contendo: água, DNA equino ou DNA bovino. Para 
validação dos resultados de LAMP PCR foi adicionado 1 μl de corante SYBR Green (10:90) 
(Invitrogen, EUA) em cada tubo com 5 μl de produto de PCR. Resultados: Observou-se a olho 
nu, a emissão da cor verde fluorescente apenas no teste contendo DNA equino, o que indica a 
eficiência da betaína como otimizador da reação e a eficiência do SYBR Green para se 
intercalar ao DNA amplificado. Os demais testes que continham água ou DNA bovino 
permaneceram na cor alaranjada, natural do SYBR Green, por não haver produto de DNA 
amplificado ao qual esse corante pudesse reagir. Conclusão: Desta forma, conclui-se que a 
LAMP baseada na utilização de betaína e SYBR Green é eficiente para detecção do DNA 
genômico alvo. 
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PADRONIZAÇÃO DE MARCADORES MICROSSATÉLITES EM PROCHILODUS LINEATUS 
DO RIO CLARO, GOIÁS, BRASIL 

CARVALHO,  LR; DA CRUZ, AD; PEREIRA, SSS; DE SÁ, GMF; SILVA, CC  
5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: A análise de diversidade genética nas populações é importante para averiguar as 
respostas evolutivas as mudanças no ambiente. O marcador molecular mais usado para 
estudos de avaliação de diversidade genética tem sido os microssatélites, que são sequências 
repetidas em tandem amplamente distribuídas no genoma dos eucariotos e que apresentam 
alto nível de polimorfismo. É de extrema importância a padronização destes protocolos por sua 
diversa aplicabilidade, marcadores microssatélites são bastantes utilizados em estudos de 
avaliação da diversidade genética, estrutura genética, estudos de filogenética e filogeografia, 
genética forense, estudos de conservação, entre outros. Objetivo: O objetivo deste estudo foi 
padronizar marcadores microssatélites para espécies Prochilodus lineatus. Método: O DNA de 
espécimes de P. lineatus, coletados no Rio Claro - Goiás, foi extraído mediante o Kit da 
Promega – Wizard Genomic DNA Purification, com protocolo adaptado para fígado. As 
amostras foram submetidas a protocolo de PCR, com variações na temperatura de anelamento 
e diferentes concentrações de reagentes. O protocolo de ciclagem foi 94ºC por 5 minutos de 
desnaturação inicial, 35 ciclos de 94ºC por 1 minuto para desnaturação, as temperaturas de 
anelamento variaram entre 47ºC a 56ºC por 1 minuto, 72ºC por 1:30 para extensão, 72ºC por 7 
minutos para extensão final. Os primers foram utilizados na concentração de 10mM e o DNA 
na concentração de 50ng/µl.  Os produtos de PCR foram visualizados em gel de agarose a 2% 
corado com brometo de etídio. Resultados: Dos 8 primers testados (PAR 12, PAR 14, PAR 15, 
PAR 21, PAR 43, PAR 80, PAR 82, e Pl01), 6/8 primers amplificaram – 75% (PAR 12, PAR 14, 
PAR 21, PAR 43, PAR 82 e Pl01) e 2/8 primers não amplificaram – 25% (PAR 15 e PAR 80). 
Apesar de nem todos os primers terem amplificado, os marcadores microssatélites que 
propomos padronizar serão usados para estudos futuros de genéticos-populacionais de P. 
lineatus do Rio Claro - Goiás. Marcadores microssatélites são amplamente utilizados nos 
estudos de diversidade genética devido ao seu alto padrão informativo. Fatores como: 
qualidade do DNA, forma de armazenamento das amostras biológicas e tempo de 
armazenamento destas amostras, interferem na execução das metodologias, fazendo com que, 
durante os processos de padronização e otimização da PCR, haja gasto de tempo da 
padronização do marcador, gasto em excessividade reagentes laboratoriais e amostras 
biológicas, que dependendo dos organismos, seria quase inviável pensar em outras recoletas. 
Processos de padronização demandam grande tempo durante o desenvolvimento de projetos e 
alguns desses projetos são redefinidos devido à dificuldade para padronizar marcadores dentro 
das condições laboratoriais. Conclusão: Portanto, o estudo colaborou para futura aplicação da 
metodologia de análise de microssatélite em P. lineatus, padronizando 75% dos marcadores 
proposto para este estudo. 
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PERSPECTIVAS E DESAFIOS DA TERAPIA ONCOLÍTICA VIRAL: REVISÃO DA 
LITERATURA CIENTÍFICA ESPECIALIZADA 

BARROS, EA; SILVA, AMTC; SEM MAIS AUTORES  
5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: Os tratamentos oncológicos convencionais como quimioterapia, radioterapia e 
cirurgias nem sempre promovem uma resposta efetiva na erradicação de células tumorais 
devido às limitações que possuem, especialmente, em casos mais complexos. Neste sentido, a 
terapia oncolítica viral tem se apresentado como nova alternativa, cuja proposta consiste na 
obtenção de vírus recombinante, capaz de infectar somente células tumorais, incluindo 
metastáticas, promovendo a expressão de genes e proteínas responsáveis pelo controle 
tumoral. Dentre os principais vírus utilizados para replicação seletiva estão o Adenovírus e o 
Herpes vírus simplex, que em estudos clínicos, apresentaram boa resposta antitumoral em 
cânceres de fígado, pâncreas e melanoma. Estes vírus são utilizados na criação de vetores 
oncolíticos pelo método de DNA recombinante. Objetivo: O estudo em questão foi elaborado 
por meio de revisão bibliográfica, tendo como objetivo verificar as limitações e possibilidades 
de aplicação da terapia oncolítica viral. Método: O método consiste em remover do vírus os 
genes de expressão patogênica e de proliferação viral e adicionar genes de interesse 
terapêutico no restante de seu DNA com o propósito de incorporá-los ao DNA da célula tumoral 
durante o processo de replicação do vírus. Resultados: A terapia oncolítica viral se apresenta 
como uma alternativa promissora para tratamento de tumores inoperáveis e altamente 
agressivos, podendo ser potencializada com associação de quimioterapia e 
radioterapia. Conclusão: Contudo, ainda apresenta dificuldade para: restringir a infecção e 
ação do vírus somente em células tumorais, inibir resposta imunológica aos vetores virais 
aplicados via parental e inibir sua ação patogênica em pacientes imunocomprometidos. 
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PESQUISA DE MICRONÚCLEOS EM CULTURA DE FIBROBLASTOS EQUINOS 
EXPOSTOS A LASER TERAPIA DE BAIXA INTENSIDADE – RESULTADOS PARCIAIS 
AMORIM, FP; ARAUJO, GHM; MENDES, RS; OLIVEIRA, RS; CARVALHO, ABB; CUNHA, 
DMC; SOUSA, HSG; DANGONI, GD; DUARTE, SSM; MORAES, JM; DA CRUZ, AD; DA 

SILVA, CC  
5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: A quantidade de cavalos privados da carreira atlética em consequência de 
cicatrizes funcionalmente limitantes e esteticamente desfigurantes, normalmente resultantes de 
distúrbios no processo de cicatrização de feridas cutâneas, é bastante representativa. 
Pensando em alternativas que minimizem esses danos, a Terapia a Laser de Baixa Potência 
tem ganhado espaço na clínica médica de equinos, pois a sua aplicação está associada a 
efeitos clínicos como: redução do tempo de cicatrização, do processo inflamatório, da dor e 
edema, maior força de contração da ferida e neovascularização. Entre os eventos celulares 
observados após a exposição de culturas celulares a luz laser de baixa potência têm-se, 
aumento da proliferação e viabilidade celular, indução da diferenciação celular, estímulo à 
síntese de ATP, RNA, DNA e colágeno. Em conjunto com as investigações desses e outros 
efeitos estimulantes do processo de regeneração tecidual, pesquisas buscam identificar e 
compreender seus efeitos adversos, inclusive efeitos mutagênicos. Objetivo: Considerando 
que o fibroblasto é a principal e mais abundante célula do tecido conjuntivo, responsável por 
desempenhar funções essenciais no processo de cicatrização, teve-se a finalidade de 
investigar a ação mutagênica do laser de Arseneto de Gálio e Alumínio, com comprimento de 
onda de 670 nm, 30 mW de potência, com densidade de energia de 0,5 J/cm em cultura de 
fibroblasto oriundo do tecido cutâneo equino, utilizando o teste de micronúcleo. Método: As 
amostras foram processadas, 24 horas após uma e duas irradiações, acompanhadas de uma 
amostra controle para cada caso, conforme protocolo para obtenção de células binucleadas 
adaptado de Cruz et al., (1994). As lâminas foram coradas usando o corante hematológico-
rápido (panóptico). Analisou-se 500 células binucleadas para cada caso exposto/controle sob 
microscopia. Para análise estatística aplicou-se o teste qui-quadrado (p<0,05). Resultados: Os 
resultados obtidos indicam que após uma irradiação houve redução da frequência numérica 
observada de micronúcleos, contudo, sem relevância estatística (p>0,05). Por outro lado, a 
cultura exposta a duas irradiações apresentou redução significativa (p<0,01) na frequência de 
micronúcleos, sendo esta frequência 3 vezes inferior a encontrada no grupo controle 
correspondente. Conclusão: Conclui-se que a luz laser nos parâmetros testados não 
apresenta ação genotóxica sob fibroblastos oriundos do tecido cutâneo equino, exposto a uma 
e duas irradiações, os quais são considerados importantes eventos da gênese tumoral. 
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POLIMORFISMO DO RECEPTOR BETA DE ESTRÓGENO EM PACIENTES COM 
ATEROSCLEROSE 

GIANOTTI, LCA;  MOURA, KKVO; SOUSA, FO; BARBOSA, AM; DA COSTA, IR; LIMA, IB; 
VILARINHO, U DOS S; RODRIGUES, LAS  

5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: A aterosclerose é um processo inflamatório crônico capaz de afetar a camada 
íntima e média das artérias de médio e grande calibres, o que compromete a sua elasticidade, 
causando o seu enrijecimento e espessamento. É formada por células inflamatórias, tecido 
fibroso e lipídios. As placas obstruem o lúmen vascular fazendo com que a túnica média 
subjacente se torne enfraquecida. Pode causar doenças como infarto agudo do miocárdio 
(IAM), doenças isquêmicas, infarto cerebral e morte súbita. A placa aterosclerótica é a principal 
causa de doença arterial coronariana (DAC). Os receptores para estrógenos são intracelulares 
e ativadores de fatores de transcrição nuclear. É um receptor nuclear e possui duas isoformas: 
Receptor estrogênico α (Reα) Receptor estrogênico β (REβ), este está localizado no 
cromossomo 6q25.1. O receptor beta de estrógeno possui um SNP (Single Nucleotide 
Polymorphism) que pode estar ligado a doença arterial coronariana. Sendo polimórfico o 
indivíduo que apresenta AG ou AA. O estrógeno pode ter efeitos benéficos sobre os vasos 
sanguíneos, assim como o óxido nítrico, que inibe a penetração do LDL na parede dos vasos 
sanguíneos diminuindo as contrações e proliferação das células do musculo liso vascular, 
inibindo a agregação plaquetária e de monócitos, e ainda estimulando a enzima produtora da 
síntese de oxido nítrico. Objetivo: - Método: Foram analisados até o momento 37 pacientes 
sem distinção de sexo, e que foram constatados laboratorialmente e através de exames de 
imagem que apresentavam aterosclerose. Resultados: Desses pacientes 17/37 (46%) são 
GG, 13/37 (35%) são AG e 7/37 (19%) são AA. Conclusão: Dessa forma podemos concluir 
que este polimorfismo pode realmente estar ligado à formação da placa aterosclerótica, mas 
que o modo de vida do paciente pode influenciar e muito a formação da mesma e causar uma 
doença arterial coronariana. 
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POLIMORFISMO GENÉTICO NA INFERTILIDADE: UMA REVISÃO DOS ÚLTIMOS 2 ANOS 
DUARTE, FM; MOURA, KKVO; SEM OUTROS AUTORES  

5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: A infertilidade é definida como a incapacidade de atingir uma gravidez a termo 
após 12 meses de relações sexuais sem o uso de qualquer método contraceptivo (PASSOS, 
2007). Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a infertilidade é um problema de 
saúde pública e segue em ascensão nos países industrializados, as estatísticas indicam 
consequências dramáticas como: aumento nos gastos públicos para pagar pensões em virtude 
do menor número de mulheres em idade fértil, menos membros da família para cuidar dos 
idosos e trabalhadores mais velhos e com menor ritmo de produtividade (FARDILHA et al, 
2015). Dentre as diversas causas temos os polimorfismos genéticos caracterizados como 
variações no encadeamento dos nucleotídeos do DNA que apresentem frequência maior que 
1% na população e consequentemente ocasionam variados fenótipos em populações humanas 
(SANTOS et al., 2010). GIARETTA (2007) apresenta as mulheres como responsáveis por 40% 
das causas de infertilidade, com relação aos homens constatou-se que são responsáveis por 
30% dos casos de infertilidade. Dentre as várias etiologias documentadas como as causadoras 
de infertilidade as causas genéticas tem sido cada vez mais diagnosticadas (PASQUALOTTO, 
2007), logo o entendimento da dinâmica das variantes genéticas apontadas pelos autores e 
dos casos de polimorfismos de genes associados a infertilidade masculina e feminina passa a 
ser um ponto que merece atenção dos geneticistas. Diante da relevância do tema é 
incontestável e relevante a importância de se caracterizar as produções científicas a respeito 
do assunto. Objetivo: O objetivo deste artigo é revisar teoricamente os estudos relacionados 
aos casos de polimorfismo genético na infertilidade. Método: Foi feita uma busca 
computadorizada pela literatura a respeito de polimorfismos genéticos relacionados a 
infertilidade, utilizando as bases de dados Pubmed e Lilacs publicados nos anos de 2017 e 
2016, com os termos de busca: “genetic polymorphism” e “infertility” , o que efetuou em 10 
artigos. Resultados: No ano de 2017 foi encontrado apenas um artigo, já em 2016 encontrou-
se 9 estudos que trataram sobre o tema Polimorfismo Genético na Infertilidade. Estudos sobre 
polimorfismos genéticos estão abrindo caminho para a terapia genética em prol de casos de 
infertilidade (PAN et al., 2016). Em vista disso, o estudo dos genes humanos se faz essencial 
para as descrições, reconhecimento, intervenções e assistência aos impasses de infertilidade 
(LI et al., 2015). GRZESIUK (2016) afirma que “publicações recentes têm abordado a extensa 
contribuição genética para infertilidade e novos genes potencialmente envolvidos neste 
fenótipo têm sido descritos”. Conclusão: Em conclusão, essa revisão expressou os últimos 
estudos genéticos associados aos casos de infertilidade, apresentando diretamente suas 
relações com diversas etiologias e tratamentos como: fatores psicológicos, mutações, 
patologias, metabólitos, fármacos e disfunções hormonais. 
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POTENCIAL PARA FORMAÇÃO DE CASAIS DE SPOROPHILA MAXIMILIANI 
(PASSERIFORME – THRAUPIDAE) A PARTIR DE PARENTESCO GENÉTICO: SUBSÍDIOS 

PARA REINTRODUÇÃO 
MELO, AA; TELLES, MPC; NUNES, R; BAPTISTA, LAML; LARA, MP; SILVA, LCF  

5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: A espécie Sporophila maximiliani, conhecida como bicudo-verdadeiro, é uma ave 
passeriforme da família Thraupidae que habita em locais próximos à água, como pastos 
alagados e beiras de rios e lagos. É considerada criticamente em perigo de extinção no Brasil 
devido ao forte declínio de suas populações naturais, com apenas cerca de 250 indivíduos 
existentes, sendo altamente ameaçada pelo tráfico e destruição de habitat. A população em 
cativeiro é grande e pode ser uma boa alternativa como fonte de indivíduos para a reintrodução 
em seu habitat natural. Os marcadores microssatélites podem ser uma ferramenta promissora 
para a análise de parentesco genético entre indivíduos de cativeiro, podendo contribuir para 
estratégias de manejo e conservação para a espécie. Objetivo: Nesse contexto, o objetivo 
deste trabalho foi estimar o parentesco genético entre indivíduos de cativeiro de S. maximiliani, 
a fim de estabelecer uma estratégia de formação de casais que maximize a variabilidade 
genética nesse pool gênico. Método: Para tanto, amostras de DNA do sangue foram extraídas 
de 50 machos e 32 fêmeas. Os indivíduos foram avaliados utilizando 10 marcadores 
microssatélites por eletroforese capilar. Em seguida, a planilha de genótipos foi utilizada para 
calcular o coeficiente de parentesco (kinship - r, Lynch & Ritland, 1999) entre pares de 
indivíduos no programa SPAGeDi 1.1. Indivíduos com coeficiente de parentesco igual ou 
menor que zero são considerados geneticamente não relacionados e qualquer valor acima de 
zero, indica algum grau de parentesco genético. Tendo em vista que o objetivo é maximizar a 
variabilidade genética, apenas os valores de coeficiente de parentesco menores que zero 
foram utilizados para selecionar as opções de potenciais casais. Resultados: Para as 32 
fêmeas avaliadas foi possível indicar mais de uma opção de macho geneticamente não 
relacionado (r <0), para a realização do pareamento e formação do casal. A fêmea com mais 
opções de machos para parear foi a Spm32 (37) e as com o menor número de opção de 
machos foram a Spm80 e a Spm67 (24). Esta metodologia foi utilizada como uma estratégia de 
evitar que sejam formados casais com alto grau de parentesco, como por exemplo, a fêmea 
Spm17 com o macho Spm146 (r = 0,309). Conclusão: Com isso, será possível evitar a 
diminuição da variabilidade genética e, consequentemente, o aumento da endogamia, que 
pode comprometer a estabilidade evolutiva dessas populações. Com esses resultados 
observa-se que a análise do parentesco a partir de marcadores microssatélites pode contribuir 
de forma eficiente para definição de planos de ação, manejo e conservação das espécies 
ameaçadas. 

Palavras-chave: Bicudo-verdadeiro, Anormalidade cromossômica, Abortamentos 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 1300 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

RELAÇÃO DO TAMANHO DO GENOMA COM SEUS DESCRITORES EM ESPÉCIES 
VEGETAIS ARBOREAS 

CORVALAN, LCJ; TELLES, MPC ; NUNES, R  
5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: As ferramentas para analisar genomas podem ser utilizadas tanto no contexto do 
melhoramento genético, quanto para conservação da biodiversidade. Para tanto, a matéria 
prima são as sequências parciais ou completas dos genomas depositados nos bancos de 
dados públicos. A partir da análise dessas sequências torna-se possível avaliar informação 
genômica para as espécies, assim como buscar padrões nas estruturas dos genes de grupos 
taxonômicos como as espécies arbóreas. Objetivo: Nesse contexto, o objetivo deste trabalho 
foi realizar uma busca por genomas de espécies vegetais arbóreas, depositados no banco de 
dados Genome, a fim de identificar padrões nos descritores dos genomas destas 
espécies. Método: Para tanto, foi realizada busca no banco de dados Genome do NCBI 
(National Center of Biotechnology Information) utilizando o termo “land plants”. Com isso, foram 
selecionadas todas as espécies arbóreas (vegetais perenes com presença de tronco) para 
obtenção dos seguintes dados: tamanho genômico, número de scaffolds, N50, L50 e número 
de proteínas. Os dados foram utilizados para uma análise descritiva nos programas R e 
Excel. Resultados: Foram identificadas 48 espécies arbóreas com genomas total ou 
parcialmente sequenciados. O tamanho genômico médio foi de 2.418,48 Mb, com desvio 
padrão (DP) igual a 6307,50. A espécie com menor tamanho genômico foi Santalum album 
(220,961 Mb) e a maior foi Pinus lambertiana (27602,7 Mb).  Para número de scaffolds, N50, 
L50 e número de proteínas a média foi igual a 263.458,85 (DP = 785.347,06); 135.633,97 (DP 
= 425.186,80); 57.745,64 (DP = 182.557,36); 42.519,33 (DP = 15.957,03). O desvio padrão 
elevado pode ser explicado pela presença de coníferas que apresentam tamanhos genômicos 
relativamente grandes (superiores a 1 Gb), resultando no deslocamento da média e 
consequente aumento do desvio padrão. Para as espécies arbóreas do grupo das 
angiospermas, a média do tamanho genômico foi igual a 589,16 Mb (DP = 331,59). O número 
médio de scaffolds para as árvores angiospermas foi 53.692,65 (DP = 79.912,71). Os valores 
médios de N50 e L50 foram iguais a 145.468,20 (DP = 443.122,82) e 7.982,68 (DP 
=15.330,53). Considerando apenas as angiospermas arbóreas, foi verificado correlação 
positiva e significativa (p < 0,05) entre número de scaffolds e o L50 (r = 0,85) e entre o tamanho 
genômico e o número de proteínas (r = 0,76). Assim, pode-se concluir que as gimnospermas 
apresentam os maiores genomas e número de scaffolds entre as arbóreas com genoma 
depositado nas bases de dados até o momento e que há grande variação entre o tamanho 
genômico, número de scaffolds, N50, L50 e número de proteínas sintetizadas nas espécies 
arbóreas. Conclusão: Considerando as angiospermas arbóreas foi detectado um padrão em 
que tamanho do genoma maior está relacionado com maior número proteínas, o que pode ser 
mais bem investigado com o aumento do número de dados de espécies arbóreas. 

Palavras-chave: Genômica, APM, Cultura in vitro 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 1301 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

RNA DE INTERFERÊNCIA (RNAI) NO CONTROLE DA EXPRESSÃO GÊNICA NO 
CONTEXTO DAS DOENÇAS ONCOLÓGICAS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

PEREIRA, RG; SILVA, AMTC; MELO, MR  
5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: A ação do RNA de interferência (RNAi) é um processo biológico que ocorre entre 
seres multicelulares e que pode ser produzido em laboratório. É um evento de silenciamento 
gênico pós-transcricional, onde o RNA curto de cadeia dupla (siRNA) interage no mRNA alvo, 
degradando-o. Espera-se que o RNAi seja usado no tratamento de diversas doenças, como o 
câncer, que é um dos principais interesses da terapia baseada em RNAi. Neste contexto, o 
bloqueio de oncogênese ou de outros genes que contribuem para o desenvolvimento do tumor 
pode ser o alvo da ação do RNAi. Objetivo: O intuito deste estudo foi discutir a possível 
utilização de RNAi no tratamento de doenças oncológicas. Método: Realizou-se uma revisão 
da literatura, com enfoque na descrição dos artigos publicados nas bases: Cancer Science, 
Temas Atuais em Biologia, USP e PubMed. Tendo em vista a investigação do RNAi e suas 
inovações na terapia gênica. A busca ocorreu entre os meses de agosto e setembro de 
2018. Resultados: Pequenas moléculas de RNA são produzidas a partir do genoma, de modo 
a formar estruturas semelhantes a grampos, que são moléculas de RNA de dupla-fita (miRNA), 
que controlam a expressão de genes celulares, a partir da degradação do mRNA, ou de um 
bloqueio da síntese proteica. Moléculas conhecidas como siRNA devem ser complementares à 
sequência do gene-alvo e podem reduzir a expressão destes genes em até 80%. Uma 
alternativa é o uso de vetores (geralmente derivado de vírus) que podem ser usados para 
mobilizar, para dentro das células, genes que expressam uma molécula de RNA (RNA 
recombinante), que pode gerar uma duplex de RNA na forma de grampo, conhecida como 
shRNA. Essa molécula também tem como objetivo o bloqueio do gene-alvo, proporcionando o 
silenciamento permanente nas células, no caso de uso de retrovírus. Essa pequena estrutura 
de fita-dupla, com 20 a 25 nucleotídeos, com o auxílio de determinadas proteínas, é capaz de 
se ligar ao mRNA dos oncogenes e impedir a produção de suas oncoproteínas. Assim, a célula 
não será mais capaz de produzir proteínas desencadeadoras do tumor. Apesar de a 
descoberta desse mecanismo datar de pouco mais de uma década, rapidamente tem servido 
como uma ferramenta de pesquisa na área da genômica e como base de princípios para 
potenciais terapêuticas de RNAi para a interferência do crescimento das células 
tumorais. Conclusão: Há expectativas de que o uso de RNAi no contexto do tratamento 
oncológico ganhe eficácia nos próximos anos. Em particular, como acontece com um novo 
fármaco, as questões de entrega, distribuição e depuração são as principais dificuldades a 
serem ultrapassadas antes que esse RNA possa ser adaptado aos ensaios clínicos e 
futuramente ser usado com eficácia e efetividade em humanos. 

Palavras-chave: RNAi, Laser Terapia, Mutagênese 
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TENDÊNCIAS NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE O FUNGO PARACOCCIDIOIDES 
BRASILIENSIS NOS ÚLTIMOS 10 ANOS 

COSTA, AF; NETO, BRS; RODRIGUES, FM  
5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: O fungo Paracoccidioides brasiliensis é o agente etiológico da 
paracoccidioidomicose (PCM). A paracoccidioidomicose é uma micose sistêmica comum na 
América Latina e também é considerada uma doença tropical negligenciada. No Brasil, a PCM 
é a oitava causa de óbito frequente por doenças crônicas ou doenças infecciosas e parasitárias 
recorrentes, ficando em oitavo lugar e já estava confirmado em 27% dos municípios. Métodos 
moleculares atualmente são a base para os estudos deste fungo, isso por permitir mesmo sem 
o cultivo do fungo a confirmação da etiologia da doença através da identificação de fragmentos 
de DNA específico para P. brasiliensis. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi caracterizar a 
produção científica com Paracoccidioides brasiliensis e identificar as principiais técnicas 
utilizadas nos artigos publicados. Método: Foi realizado um levantamento na base de dados 
Scopus com as seguintes palavras-chave: Paracoccidioides brasiliensis, no título do artigo, 
resumo e palavras chave, no período de 2008 a 2017. Foram levantadas as seguintes 
informações dos artigos selecionados: nome do autor; ano de publicação; área do 
conhecimento; periódico; país e instituição do 1º autor, idioma, técnica usada e o Fator de 
Impacto dos periódicos. Após o levantamento e tabulação dos dados foi realizada uma análise 
de estatística descritiva e testes de correlação para avaliar a associação entre o número de 
publicações e ano. Resultados: O ano com maior número de publicações foi 2008, e 
percebeu-se que o número de estudos decaiu de forma altamente significativa ao longo do 
período de 10 anos (r= -0.8424; p=0.0022). Um total de 16 autores publicaram 20 ou mais 
artigos. Medicina foi a área do conhecimento que mais publicou sobre o assunto, com 68,2%. 
O periódico Mycopathologia publicou mais artigos no período estudado (8,6%). Apenas treze 
instituições publicaram mais que vinte artigos (UFG e UnB em 4º e 6º lugar respectivamente) e 
o Brasil foi o país com o maior número de publicações (52,5%), sendo que o idioma mais 
utilizado nos estudos foi o inglês (93%), e a maioria dos estudos utilizou diversas técnicas 
(27%), dentre elas todas relacionadas à biologia molecular e bioquímica como PCR, Elisa, 
microarray entre outras o que é justificado por que esses métodos são a base para os estudos 
deste fungo, isso por permitir mesmo sem o cultivo do fungo a confirmação da etiologia da 
doença.  Em média o fator de impacto dos periódicos foi 3,2 (+-2,6). Conclusão: Este estudo 
demonstra que nos últimos 10 anos há um decréscimo altamente significativo no número de 
publicações com este patógeno, esse dado é preocupante uma vez que já citado que a doença 
causada pelo fungo está classificada em oitavo lugar em um ranking de causas de óbito 
frequente por doenças crônicas ou doenças infecciosas e parasitárias recorrentes. 

Palavras-chave: Cienciometria, Cerrado, kinship 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 1303 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

TERAPIA GÊNICA COM VETORES VIRAIS E NÃO-VIRAIS NO TRATAMENTO DA FIBROSE 
CÍSTICA 

BASTOS, GB; SILVA, AMTC; PASSOS, XS  
5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: A Fibrose Cística (FC), patologia autossômica recessiva, é originada por mutação 
do gene CFTR, localizado no cromossomo 7, que expressa a proteína CFTR em células 
apicais, de superfícies do trato respiratório, gastrointestinal, pâncreas, glândulas sudoríparas, 
entre outros órgãos acessórios. O erro genético acarreta acúmulo e espessamento de muco, 
principalmente, nas vias aéreas, complicação com alto nível de morbidade e mortalidade. O 
tratamento é paliativo, possibilitando curta sobrevida aos pacientes, que diariamente 
necessitam de diversos medicamentos e procedimentos fisioterapêuticos para o enfrentamento 
da doença. Desde a descoberta de que a causa da FC é por anomalia em um único gene, a 
terapia gênica se tornou a principal possibilidade de cura para esta doença. Objetivo: Assim, o 
presente estudo objetivou discutir o manuseio dos vetores virais e não-virais na terapia 
genética da fibrose cística. Método: Realizou-se revisão integrativa da literatura dos últimos 
cinco anos, empregando como descritores: gene therapy, cystic fibrosis, CFTR protein e terapia 
gênica, fibrose cística, proteína CFTR, verificados em MeSH e DeCS, respectivamente. Os 
artigos provenientes das bases de dados, PubMed, LILACS e SciELO, foram sujeitos aos 
seguintes critérios de inclusão e exclusão: publicados entre os anos de 2013 a 2018, nos 
idiomas inglês, português e espanhol, com texto completo e dados de estudos clínicos 
experimentais de vetores virais e não virais para a FC. Resultados: Inicialmente, a busca 
realizada em julho e agosto de 2018, propiciou 3.266 artigos, 860 publicados nos últimos 5 
anos, 839 incluídos nos idiomas elegidos, 378 apresentaram texto completo gratuito, 82 após 
leitura do título, 50 com a leitura dos resumos, 24 artigos selecionados após leitura na íntegra. 
Em conclusão, a terapia gênica para a fibrose cística enfrenta obstáculos, principalmente, o 
espessamento de muco na superfície pulmonar que causa adesão dos vetores ao fluído, 
diminuindo as taxas de transfecção, além da impossibilidade de readministração dos vetores 
virais, devido à alta imunogenicidade. No entanto, estudos clínicos com os vetores buscam 
formas de contornar a situação, modificando sorotipos, criando vetores pseudotipados e 
recombinantes.  Em cinco anos, foram realizados 14 experimentos com carreadores virais, 
sendo, 8 utilizando vírus adenoassociado, 3 por adenovírus e 3 lentivirais. Todavia, a maioria é 
de estudos pré-clínicos, e apenas o lentivírus apresenta planejamento para estudos 
clínicos. Conclusão: Por outro lado, entre 10 estudos com nanopartículas, 5 dispõem de 
lipídios em sua composição, apresentando estudos randomizados com placebo em fase II com 
capacidade de eficiência. Outros polímeros de substâncias naturais, químicas ou com 
peptídeos de interesse são verificados em ensaios pré-clínicos. 

Palavras-chave: Fibrose Cística, Genes, Polimorfismo 
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TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 
CIENTÍFICA 

CHAVES, RB; RODRIGUES, FM  
5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: Diagnosticado pela primeira vez em 1944 por Leo Kanner, como Distúrbio do 
Contato Afetivo, o Autismo passou por várias nomenclaturas até que no ano de 2013, o Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana (DSM-
5) passou a qualificá-lo como Transtorno do Espectro Autista (TEA). O mecanismo pelo qual os 
genes e suas variações contribuem para transtornos psiquiátricos, como o TEA, é na sua 
maioria indeterminado. Uma característica dos transtornos genômicos é a recorrência de CNVs 
associadas a famílias sem antecedentes, devido a características estruturais, denominadas 
duplicações segmentares, inerentes a certas regiões do genoma humano. Objetivo: Portanto, 
o objetivo desse estudo foi avaliar os principais polimorfismos genéticos associados ao 
Transtorno do Espectro Autista (TEA) por meio de uma análise cienciométrica. Método: O 
levantamento dos estudos foi realizado por intermédio do banco de dados no sítio SCOPUS, 
devido a sua abrangência quanto ao número de publicações e qualidade das revistas 
indexadas. Resultados: A partir das publicações selecionadas foram identificados: Que 7008 
artigos relacionados ao TEA foram publicados nos últimos 17 anos, sendo que, os Estados 
Unidos, é o país com maior número de publicações, 3665 artigos publicados, correspondendo 
a 38% do total mundial de publicações. Entretanto, apesar de relativamente novos, estudos 
genéticos relacionados ao TEA vêm apresentando um crescimento exponencial no número de 
publicações de artigos a cada ano desde dos anos 2000, que contou somente com uma 
publicação, “Discovery of allelic variants of HOXA1 and HOXB1: Genetic susceptibility to autism 
spectrum disorders”. Contudo, em 2017, 268 artigos foram publicados, o que corresponde a 
15% dos 1708 artigos totais, que relacionam genética e o TEA, até então. Conclusão: Em 
vista disso, um estudo cienciométrico que relacione as pesquisas sobre TEA e genética se faz 
importante, pois, a partir desse tipo de estudo pode-se quantificar e qualificar a produção 
científicas a respeito do tema, assim como, disponibilizar uma análise estatistica organizada 
dos dados obtidos. 

Palavras-chave: Autismo, Alterações cromossômicas, LLC 
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USO DA CITOGENÉTICA NA DETERMINAÇÃO DE ALTERAÇÕES CROMOSSÔMICAS NA 
LEUCEMIA LINFOIDE CRÔNICA: VERIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

MELO, MR; SILVA, AMTC; PEREIRA, RG; ROCHA, DBP; CARNEIRO, CC  
5a. Reunião de Citogenética do Brasil Central e o XII Workshop de Genética da PUC Goiás 

Introdução: O Instituto Nacional do Câncer (INCA) prevê para o ano de 2018 uma incidência 
de 10.800 novos casos de leucemias. Dentre essas enfermidades, a Leucemia Linfoide Crônica 
(LLC) se destaca devido à variedade de manifestações clínicas apresentadas conforme 
alterações citogenéticas expressas pelos pacientes. Algumas citotécnicas inovadoras têm 
auxiliado de maneira significativa no prognóstico de pacientes com LCC e na tomada de 
decisões terapêuticas. Objetivo: Este estudo teve como objetivo relatar a relevância da 
citogenética molecular no diagnóstico mais preciso e rápido para portadores de LLC, por meio 
da detecção do nível de alterações cromossômicas em oncócitos. Método: Efetuou-se uma 
revisão de literatura, fundamentada em artigos científicos e dados sobre alterações 
cromossômicas identificadas na LCC pela citogenética, publicados em plataformas como: 
SciELO, INCA e American Cancer Society. Foram considerados artigos em inglês ou 
português. As buscas ocorreram nos meses de agosto e setembro de 
2018. Resultados: Dentre as técnicas utilizadas de citogenética molecular, destaca-se a de 
Hibridação “in situ” por Fluorescência (FISH). Tal técnica utiliza sondas de DNA de um gene ou 
região de interesse marcadas com fluoróforos e o seu resultado é avaliado em microscópio de 
fluorescência com filtros de luz específicos para cada sonda utilizada no exame. A metodologia 
de FISH tem por objetivo identificar alterações cromossômicas específicas como translocações, 
deleções, amplificações, etc. Seus benefícios são: rapidez, maiores especificidade e 
sensibilidade. As anomalias cromossômicas mais comuns encontradas na LLC foram: trissomia 
do cromossomo 12 (+12), alterações envolvendo braço longo do cromossomo 11 (11q22-23) e 
deleção do braço curto do 17 – del(17p), perfazendo cerca de 60% das alterações. Os 
indivíduos que possuem anormalidade nos cromossomos 11 e 17 apresentam, geralmente, pior 
prognóstico. Isso ocorre porque ambas possuem ausência de resposta a agentes alquilantes, 
análogos de purina e rituximab. Além disso, no cromossomo 17 ocorre uma deleção do braço 
curto, ocasionando perda do gene supressor tumoral p53. Por fim, várias alterações nas 
células de LLC-B estão favorecendo o encurtamento de telômero (que são responsáveis por 
manter a integridade do cromossomo e evitar uma instabilidade genética), propiciando aumento 
de perdas cromossômicas, amplificações e deleções 
cromossômicas. Conclusão: Recomenda-se que todos os pacientes com LLC, especialmente 
ao diagnóstico, devam ser sujeitos a estudos de FISH, evitando assim, que futuras 
complicações estejam presentes nos devidos casos, garantindo uma sobrevida maior aos 
pacientes. 

Palavras-chave: Citogenética, Receptor beta de estrógeno,  Aterosclerose 
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A INTERFERÊNCIA NORTE AMERICANA NA IMPRENSA GOIANA: UM ESTUDO DE CASO 
(1962). 

PEDRO HENRIQUE RODRIGUES MAGRI, THAIS ALVES MARINHO  
II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: No início dos anos 1960, no contexto da Guerra Fria, em decorrência da crise 
política externa vivida com Cuba, os governos Dwight Eisenhower (1953-1961) e John 
Kennedy (1961-1963), adotaram uma política externa mais intervencionista com relação aos 
demais países da América Latina. O advento do alinhamento oficial de Cuba ao socialismo em 
1961, fizeram com que os Estados Unidos passassem a investir pesado na criação de 
instituições e em programas de combate ao comunismo na América Latina... Objetivo: Propõe-
se a análise das fotografias de mulheres feitas Luiz Pucci, feitas em Goiânia durante os anos 
de 1945 e 1955 na busca por representações de gênero. Apresentar novos elementos que 
indiquem a participação do IBAD em Goiás.Comprovar o envolvimento da Revista da 
Arquidiocese... Método: Estudo de caso do rpocesso eleitoral de 1962 em Goiás para 
compreender o que aconteceu com o restante do país durantes este 
episódio. Resultados: Descoberta das formas de atuação do IBAD por meio da mídia impressa 
em Goiás;Identificação dos candidatos apoiados pelo IBAD e pela AEPL em Goiás;Participação 
da Arquidiocese de Goiânia no processo eleitoral de 1962; Conclusão: Através deste estudo 
de caso realizado por meio de observação das fontes jornalísticas impressas em Goiás durante 
os anos de 1961 e 1962, em especial a Revista da Arquidiocese, jornal Brasil Central e jornal 
Folha de Goyaz, durante o contexto das eleições nacionais, foi possível identificar quais foram 
os candidatos apoiados pelo IBAD em Goiás. Embora, não tenha sido possível encontrar 
documentos que comprovem a transferência direta de verba do instituto para os respectivos 
jornais... 

Palavras-chave: IBAD, Eleições de 1962, Interesses norte-americanos 
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OS CONTOS DE FADAS NA INFÂNCIA: O QUE A PSICANÁLISE TEM A NOS DIZER 
SARA ROMEIRO DA SILVA, DANIELA RODRIGUES DE SOUSA  

II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: Os contos ajudam a criança a organizar suas experiências e a resolver seus 
conflitos emocionais, na medida em que ela encontra uma solução para as suas dúvidas por 
meio da contemplação do que a história parece implicar acerca dos seus conflitos pessoais 
nesse momento de vida. Percebe-se a grandeza das narrações quando a criança acaba se 
sentindo parte delas e por isso mesmo pode vir a fortalecer suas relações com o meio em que 
está inserida, desenvolvendo autoconhecimento, conhecimento... Objetivo: O presente estudo 
tem como objetivo investigar como os contos de fadas auxiliam a criança na resolução de seus 
conflitos internos a partir do referencial teórico psicanalítico. Entender como os contos podem 
contribuir para solucionar os conflitos internos infantis, inconscientemente... Método: Esse 
estudo é resultado de trabalho monográfico de conclusão de curso de Pedagogia da Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás Realizou-se pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo, com a 
identificação e exploração de produções teóricas relacionadas ao tema, que serviram de 
subsídios para esclarecer como os Contos de Fadas auxiliam na constituição da subjetividade 
da criança, auxiliando-a a solucionar seus conflitos de maneira inconscientemente. A 
exploração das fontes consistiu em uma revisão teórica, em que foi analisada a importância 
dos contos de fadas e seu auxílio sob o olhar da Psicanálise. A investigação teve como apoio 
os seguintes recursos (tanto na base física, quanto na virtual): livros, artigos e 
documentos... Resultados: Dos contos de fadas a criança aprende a tirar lições que se 
identificam muitas vezes com o seu momento de vida. Assim, quando ela ouve um conto, 
revive sentimentos que vão ajudar a enfrentar os seus dilemas ao longo do processo de 
amadurecimento emocional, o que lhe permite lidar com as adversidades de uma forma 
saudável e compreender a diferença entre o Bem e o Mal.  Neste processo, cada criança 
depreende suas próprias lições dos contos de fadas, sempre consoante com seu momento de 
vida, e extrai das narrativas, ainda que inconscientemente, o que acredita ser o melhor para se 
identificar, de acordo com seu contexto de vida. É nesse sentido que a Literatura infantil e, 
principalmente, os contos de fadas podem ser decisivos... Conclusão: As narrações dos 
contos de fadas como portadores de significados para as crianças cumprem relevante papel, 
eles são uma expressão simples e visível do nosso complexo, turvo e profundo mundo 
psíquico. A fantasia facilita a compreensão das crianças, pois se aproxima mais da maneira 
como veem o mundo, já que ainda são incapazes de compreender respostas realistas. 

Palavras-chave: Contos de Fadas, Conflitos internos, Teoria psicanalítica 
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TERRITORIALIDADE DAS TORCIDAS ORGANIZADAS NOMUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO 
WILLIAN TAVARES CERINO, OYANA RODRIGUES DOS SANTOS.  

II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: A deliberação pela efetivação da pesquisa em Goiânia encontra-se em duas 
justificativas em graus diferenciados, a primeira, em grau menor, pelo fato de ser a cidade de 
moradia do pesquisador, e a segunda em grau maior pelo reconhecimento de que nela se 
reproduzir, de uma maneira geral, a realidade das torcidas organizadas no Brasil como um 
todo, uma vez que parte-se do princípio de que, respeitando as especificidades e 
complexidades, ao se entender o que se passa em uma das capitais... Objetivo: O presente 
trabalho apresenta-se dividido em três partes, sendo a primeira, o Referencial Teórico, onde 
busca-se a contextualização do objeto de estudo, com a efetivação de uma revisão 
bibliográfica buscando dados sobre a temática categoria território buscando dados sobre as 
principais... Método: Buscou-se no desenvolvimento desta pesquisa compreender a 
distribuição territorial das torcidas organizadas em Goiânia o buscando sempre seguir o 
Materialismo Histórico Dialético e a efetivação da pesquisa nos moldes qualitativos.Este 
trabalho foi baseado em dados obtidos através de pesquisa bibliográfica a respeito do Conceito 
Geográfico de Território, durante a coleta de dados, as definições de Andrade (1995) e Saquet 
(2004) se destacaram, já que ambos tratam o território com duas vertentes, passíveis de serem 
usadas diretamente para interpretação dos fenômenos relacionados às Torcidas Organizadas, 
primeiro por considerar o território como sendo algo construído socialmente através da disputa 
de poder e segundo por relaciona-lo... Resultados: A Região Leste é o ponto de maior conflito 
entre as torcidas organizadas, principalmente entre a FJG e TEV, foi possível observar 
claramente uma divisão da região através , já a torcida organizada do ACG se concentra quase 
que exclusivamente na região Central, em especial no bairro de Campinas. Durante as 
atividade de campo ficou explicito a diferença da rivalidade entre as equipes da capital, o maior 
confronto é entre Goiás E.C e Vila Nova F.C, nesse quesito a rivalidade destas equipes contra 
o Atlético C.G se torna secundária, dois casos evidenciam esta situação, no jogo entre Vila 
Nova F.C e Goiás E.C realizado no Estádio Olímpico no dia 27 de Janeiro de 2018 era comum 
à presença de torcedores das duas equipes em bares no entorno... Conclusão: Ao iniciar o 
trabalho esperava-se uma concentração dos integrantes de torcidas organizadas em bairros 
periféricos da cidade, porém, através dos questionários, foi possível observar o oposto, uma 
vez que a distribuição dos integrantes das torcidas organizadas se concentrou em bairros 
próximos ao centro da cidade, como Universitário e Vila Nova ou a distancias medianas do 
mesmo, como o Jardim América, Coimbra, Campinas e São José. 

Palavras-chave: Território, Torcida Organizada, Goiânia 
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A CONTRADIÇÃO HUMANA NA OBRA LAVOURA ARCAICA, DE RADUAN NASSAR 
BIANCA DE SÁ FRANÇA, ALBERTINA VICENTINI ASSUMPCAO  

II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: Para análise da obra Lavoura aracaica, de Raduan Nassar, se tomará como ponto 
de partida as contribuições da estética da recepção que aborda a literatura na perspectiva do 
leitor. Não se firmará porém, na análise dos juízos hitóricos, mas se tomará como referência a 
teoria de Wolfgang Iser, teórico alemão que versa sobre a teoria do efeito estético apoiada no 
texto e não nos juízos históricos dos leiores. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi fazer uma 
análise dos personagens da obra de Nassar para mostrar algumas contradições que são 
inerentes ao ser humano. O Homem é um ser que vive em contradição consigo e com os 
demais. Luta para superar seus instintos mais primitivos, o que o faz viver na 
dualidade... Método: Não Consta Resultados: Não Consta Conclusão: A leitura interpretativa 
de Lavoura arcaica, gira em torno do peso da estrutura familiar sobre os ombros de seus 
integrantes e da obediência patriarcal que se segue por gerações, em que a existência dos 
filhos é uma existência oprimida pelo poder do pai e sufocado pelo afeto da mãe. A descrição 
apresentada se limitou às características mais elementares de cada um. 

Palavras-chave: CONTRADIÇÃO, DESEJO, RADUAN NASSAR 
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A CONTRIBUIÇÃO DE MARIANE HEDEGAARD PARA A DIDÁTICA DESENVOLVIMENTAL 
ANGELINA CARLOS DA COSTA, JOSÉ CARLOS LIBÂNEO  

II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: Esta Monografia aborda o tema: “A Contribuição de Mariane Hedegaard para a 
Didática Desenvolvimental”. A preocupação do estudo é discutir como Hedegaard enfoca a 
Teoria do Ensino Desenvolvimental. As contribuições dessa pesquisadora oferecem uma base 
teórica importante para que o professor reflita acerca do processo de aprendizagem do aluno, 
principalmente no que diz respeito à ligação do ensino com as práticas de vida dos 
alunos. Objetivo: Abordar a contribuição de Mariane Hedegaard para a Didática 
Desenvolvimental proposta por V. Davidov. Método: Pesquisa bibliográfica Resultados: O 
estudo, na forma de Monografia, realçou o lugar de destaque do meio social, cultural e 
institucional em que os alunos estão inseridos para pensarmos a construção do conhecimento 
pelo aluno no âmbito escolar. Para melhor compreensão dessa questão, recorremos às 
contribuições de Mariane Hedegaard Conclusão: A título de síntese e de conclusão, mesmo 
que provisória, registra-se que o presente estudo de investigação teórica me possibilitou 
observar a complexidade que envolve o estudo e a aplicação da Teoria do Ensino 
Desenvolvimental e suas especificidades. Embora minha apropriação da teoria seja ainda 
modesta, o esforço dedicado à elaboração desta Monografia me motiva a dar sequência a 
esses estudos em minha formação acadêmica e, posteriormente, em minha futura prática 
profissional como professora... 

Palavras-chave: Didática Desenvolvimental, Ensino-Aprendizagem, , Teoria Histórico-Cultural. 
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A EXCLUSÃO DO LEPROSO E A INCLUSÃO DO PESTÍFERO COMO MODELOS DE 
CONTROLE POLÍTICO DOS INDIVÍDUOS 

ILDO CORRÊA DA SILVA NETO, EDUARDO SUGIZAKI  
II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: Este trabalho é uma análise realizada pelo filósofo Michel Foucault sobre os 
modelos de controle político dos indivíduos. Objetivo: Tem como objetivo compreender a 
constituição dos modelos da exclusão da lepra e da quarentena da cidade pestilenta e suas 
combinações para compor os complexos mecanismos panópticos de controle. Método: Foi 
realizada uma exploração bibliográfica de diversas obras do autor, centrando-se em História da 
loucura na Idade Clássica (1961) e Vigiar e Punir (1975). Resultados: Os dois modelos de 
controle se aproximaram durante a Idade Média para compor uma tecnologia (Panóptico) que 
intensificou o controle e provocou emergências em diversos pontos do corpo social alcançando 
as esferas de ordem estatal. Conclusão: Estes dois modelos podem se combinar de diversas 
maneiras, configurar diversos dispositivos, são os ingredientes centrais destas possibilidades , 
os dois únicos modelos de controle político dos indivíduos no Ocidente. 

Palavras-chave: Exclusão do leproso,  inclusão do pestífero, Panóptico 
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A EXISTÊNCIA ESTÉTICA SEGUNDO KIERKEGAARD: MODO DE NÃO-SER 
RENAN TAVARES VIANNA, ELIANA BORGES FLEURY CURADO  

II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: O filósofo dinamarquês Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855) publicou a obra 
intitulada Ou-Ou, com a idade de trinta anos, no ano de 1843. Kierkegaard fez isto, no entanto, 
sem assumir sua autoria, o que somente seria feito muito tempo depois. Em A Rotação de 
Culturas, Kierkegaard escreve a partir do que ele crê ser um princípio fundamental, o qual diz 
que todos os homens são entediantes. A perspectiva trabalhada é a de que a vida humana, em 
essência, é tédio, manifestando-se desde... Objetivo: Investigar a relação entre o “tédio” e os 
problemas da humanidade. Examinar como o esteta se comporta em um mundo cuja essência 
é o que o autor afirma como ser o tédio. Analisar a relação do divertimento e do ócio para com 
o estado de bem-estar coletivo. Analisar a proposta de uma reforma social... Método: A 
pesquisa a ser realizada é de natureza bibliográfica. A pesquisa será realizada na e pela 
Escola de Formação de Professores e Humanidades da Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás, em parceria com a Universidade Federal de Goiás. Resultados: A pesquisa terá como 
resultado, em primeiro lugar, a produção de artigo científico, por parte da Coordenação, com 
publicação em revista especializada e apresentação da pesquisa, por parte dos estudantes, em 
evento destinado especificamente a esse fim. Como a distribuição das atividades relativas a 
esse projeto de pesquisa prevê o exame de questões teóricas específicas, espera-se ainda, 
como resultado concreto das pesquisas correlacionadas ao tema principal, a produção de 
artigo, por parte de cada pesquisador, tendo como objeto o tema específico que lhe cabe 
investigar, para fins de publicação em revista especializada e apresentação do artigo em 
eventos dessa instituição. Conclusão: A relevância da pesquisa proposta reside não somente 
na importância de Kierkegaard como uma das principais influências teóricas na construção do 
século XX, ou na originalidade e profundidade de seu pensamento, mas sobretudo na 
escassez de investigações sobre A Rotação de Culturas, assim como todos os outros artigos 
que compõem a obra. 

Palavras-chave: Existência , Esteta, Kierkegaard 
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A EXISTÊNCIA ESTÉTICA SEGUNDO KIERKEGAARD: MODO DE NÃO-SER 
CÉSAR DE PAULA LUCAS, ELIANA BORGES FLEURY CURADO  

II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: O filósofo dinamarquês Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855) publicou, em 1843, 
a obra intitulada Ou-Ou [Ou ético, ou estético], dividida em duas partes principais.Embora Ou-
Ou seja, em seu conjunto, de grande importância na construção do pensamento filosófico do 
século XX, interessa-nos, nessa pesquisa, investigar a primeira seção da parte A da obra, a 
saber, os aforismos e epigramas reunidos sob o título Diapsalmata. Objetivo: Demonstrar que 
a primeira seção de ensaios estéticos intitulada Diapsalmata, composta de aforismos e 
epigramas, constroi o caminho da experiência externa da poesia para a experiência interna do 
humor. Investigar, através da análise da seção de Ou-Ou intitulada Diapsalmata, os 
fragmentos... Método: A pesquisa a ser realizada é de natureza bibliográfica. A pesquisa será 
realizada na e pela Escola de Formação de Professores e Humanidades da Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás, em parceria com a Universidade Federal de 
Goiás. Resultados: A pesquisa terá como resultado, em primeiro lugar, a produção de artigo 
científico, por parte da Coordenação, com publicação em revista especializada e apresentação 
da pesquisa, por parte dos estudantes, em evento destinado especificamente a esse fim. Como 
a distribuição das atividades relativas a esse projeto de pesquisa prevê o exame de questões 
teóricas específicas, espera-se ainda, como resultado concreto das pesquisas correlacionadas 
ao tema principal, a produção de artigo, por parte de cada pesquisador, tendo como objeto o 
tema específico que lhe cabe investigar, para fins de publicação em revista especializada e 
apresentação do artigo em eventos dessa instituição. Conclusão: A relevância da pesquisa 
proposta reside não somente na importância de Kierkegaard como uma das principais 
influências teóricas na construção do século XX, ou na originalidade e profundidade de seu 
pensamento, mas sobretudo na escassez de investigações sobre A Rotação de Culturas, 
assim como todos os outros artigos que compõem a obra. 

Palavras-chave: Existência, Diapsalmata, Kierkegaard 
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A INFLUÊNCIA DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA ESCRITA 
MARINA PIRES NEDER, ADÉLIA FREITAS DA SILVA  

II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: A presente pesquisa tem o intuito de mostrar a influência que as novas 
tecnologias (WhatsApp e Facebook) transmitem na escrita. A motivação inicial da pesquisa 
começou quando entrei em sala de aula pela primeira vez,  quando percebi certas dificuldades 
na escrita da Norma Padrão da Língua Portuguesa e a reprodução de alguns vícios de 
linguagens utilizados através das novas tecnologias. Objetivo: Esta pesquisa tem ainda como 
objetivo apontar a influência das novas tecnologias na escrita da norma padrão da Língua 
Portuguesa, e a partir desse estudo, analisar qual o grau de influência dessas novas 
tecnologias na escrita e quais são os pontos negativos a serem trabalhados em sala de 
aula. Método: Toda a pesquisa possui tratamento metodológico adequado.  Este trabalho se 
justifica pelo fato de poder contribuir com a sociedade, com a comunidade acadêmica e 
consciência, uma vez que, foi desenvolvido de acordo com o rigor cientifico e com as normas 
da ABNT.  Doravante a isso, vale ressaltar que a pesquisa foi elaborada com base em estudo 
exploratório, descritivo e explicativo, é bibliográfica e de campo, estudo de caso nos 
paradigmas da pesquisa qualitativa e  quantitativa, método dialético Resultados: Durante a 
pesquisa foi utilizado o método qualitativo e quantitativo, onde foi observado todos os 
entrevistados utilizam as novas tecnologias (WhatsApp e Facebook) e que passam mais de 
quatro horas diariamente fazendo uso das ferramentas citadas. Todos afirmaram que não 
utilizam a norma padrão da língua nas novas tecnologias e admitiram já terem tido dificuldade 
em assimilar alguma palavra, ou até mesmo frases escritas na norma padrão e já tiveram 
dificuldade em escrever sem a ajuda dessas tecnologias e seus corretores ortográficos. Foi 
possível verificar a variedade linguística dos entrevistados. Conclusão: A pesquisa visa 
mostrar a realidade dos alunos diante dessas novas tecnologias e a influência que causa na 
escrita. Mostra que não podemos nos abster dessas tecnologias, pois são mais que simples 
tecnologias, são ferramentas de comunicação e até mesmo de trabalho. No entanto o papel do 
professor é essencial para o desenvolvimento do aluno, aonde o mesmo conseguirá distinguir a 
norma padrão e utilizará sempre que for necessária. Não se deixando influenciar pelas as 
novas tecnologias. 

Palavras-chave: Novas tecnologias,  mudanças na escrita, nativos digitais 
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A INTERFERÊNCIA NORTE-AMERICANA NA IMPRENSA GOIANA: UM ESTUDO DE CASO 
DAS ELEIÇÕES DE 1962 

PEDRO HENRIQUE RODRIGUES MAGRI, THAIS ALVES MARINHO  
II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: No início dos anos 1960, no contexto da Guerra Fria, em decorrência da crise 
política externa vivida com Cuba, os governos Dwight Eisenhower (1953-1961) e John 
Kennedy (1961-1963), adotaram uma política externa mais intervencionista com relação aos 
demais países da América Latina. O advento do alinhamento oficial de Cuba ao socialismo em 
1961, fizeram com que os Estados Unidos passassem a investir pesado na criação de 
instituições e em programas de combate ao comunismo na América 
Latina. Objetivo: Apresentar novos elementos que indiquem a participação do IBAD em 
Goiás.Comprovar o envolvimento da Revista da Arquidiocese, Jornal Brasil Central e Folha de 
Goyaz com o IBAD; Demonstrar como a imagem dos candidatos financiados pelo IBAD foi 
construída pelos veículos de comunicação goianos. Método: Estudo de 
caso Resultados: Descoberta das formas de atuação do IBAD por meio da mídia impressa em 
Goiás; Identificação dos candidatos apoiados pelo IBAD e pela AEPL em Goiás;Participação da 
Arquidiocese de Goiânia no processo eleitoral de 1962; Conclusão: Através deste estudo de 
caso realizado por meio de observação das fontes jornalísticas impressas em Goiás durante os 
anos de 1961 e 1962, em especial a Revista da Arquidiocese, jornal Brasil Central e jornal 
Folha de Goyaz, durante o contexto das eleições nacionais, foi possível identificar quais foram 
os candidatos apoiados pelo IBAD em Goiás, bem como a forma de apoio que estes jornais 
deram aos candidatos por meio da construção de suas respectivas imagens políticas. 

Palavras-chave: IBAD, Eleições de 1962,  Interesses norte-americanos 
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A JUSTIÇA SOCIAL NO SERMÃO ESCATOLÓGICO DE MATEUS 25,34-36.40 COM 
ÊNFASE NA CATEGORIA FORASTEIRO. 

RUBENS ALVES COSTA, JOEL ANTÔNIO FERREIRA  
II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: O tema abordado nessa pesquisa foi “A justiça social no Sermão Escatológico de 
Mateus com ênfase na categoria forasteiro”. Para abordá-lo, investigou-se os status de injustiça 
social da Palestina do primeiro século d.C. e no Haiti a partir da colonização espanhola. 
Entende-se que a injustiça social constrói e fomenta a pobreza, forâneos, fome e a miséria. Os 
movimentos migratórios são consequências de status de injustiça social no país de origem do 
migrante. Objetivo: O objetivo geral da pesquisa foi abordar Mateus 25,34-36.40 e os 
ambientes de injustiça social denunciados por ele. Os objetivos específicos foram: 1 – 
Evidenciar o Sermão Escatológico do Evangelho de Mateus 25,34-36.40 como um denunciador 
de ambientes sem justiça social nos contextos... Método: A metodologia utilizou-se a pesquisa 
bibliográfica de textos e artigos publicados sobre o tema e fundamentou-se em referenciais 
teóricos de autores que abordam a questão da justiça social a partir da perspectiva da 
sociologia conflitual.A pesquisa iniciou com o levantamento e a seleção de textos narrativos 
dos evangelhos sinóticos (Mateus, Marcos e Lucas) que tratam das categorias justiça e 
injustiça, buscando também outros documentos literários que versam sobre a temática 
proposta nos contextos socioeconômico, cultural etc. contemporâneos do ambiente da 
comunidade em estudo, a mateana. Foram feitas leituras investigativas (dirigidas) para buscar 
nelas elementos que contribuam para o desenvolvimento do tema 
proposto... Resultados: Quanto ao objetivo geral: confirmou-se a hipótese inicial que o 
ambiente mateano era permeado de categorias que denunciam um status de injustiça social 
como a fome, a sede, a presença de pessoas desnudas, sem teto, forâneos, e presos 
ideológicos. Concluiu-se por meio da revisão bibliográfica a partir da leitura sociológica 
conflitual (leitura a partir das margens/marginalizados) que os mesmos métodos que foram 
utilizados naquela sociedade são reproduzidos em algumas sociedades contemporâneos. 
Toma-se como exemplo desse fenômeno o recente movimento migratório haitiano para o Brasil 
que têm nas suas matrizes socioculturais as mesmas características da comunidade mateano 
de vinte séculos atrás... Conclusão: De acordo com a hipótese elaborada, “O Jesus Cristo 
descrito por Mt 25,34-36.40 é dos miseráveis. Mateus aponta para um Jesus que está no meio 
de quem tem fome, sede, é forasteiro, estava nu, enfermo e preso. Então, são os que fazem 
boas obras que entrarão na posse do Reino”. Finalmente na conclusão procurou-se comprovar 
a hipótese de que Jesus Cristo está presente e vivo nos miseráveis. De acordo com a pesquisa 
realizada conclui-se também que Jesus dava preferência aos pobres... 

Palavras-chave: justiça social, misericórdia, injustiça social 
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A JUSTIÇA SOCIAL NO SERMÃO ESCATOLÓGICO DE MATEUS 25,34-36.40 COM 
ÊNFASE NA CATEGORIA FORASTEIRO. 

RUBENS ALVES COSTA, JOEL ANTONIO FERREIRA  
II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: O Sermão Escatológico do Evangelho de Mateus denuncia os ambientes sem 
justiça social nos contextos sociais da Palestina do primeiro século d.C.        A pesquisa 
mostrou que a injustiça social é uma construção de diversos segmentos da sociedade. Entre 
estes menciona-se o governos e os religiosos que acomodam-se em seus status quo e assim 
não interessam pelos marginalizados.        Mostrou-se também que a meta social de Jesus era 
implantar um Reino fundamentado na justiça social. Objetivo: O objetivo geral da pesquisa foi 
abordar Mateus 25,34-36.40 e os ambientes de injustiça social denunciados por 
ele. Método: Utilizou-se a pesquisa bibliográfica  com foco em referências que abordam a 
justiça social a partir da perspectiva da sociologia conflitual.        Foi realizada a exegese do 
texto sagrado Mt 25,34-36.40.       O método de interpretação utilizado foi o histórico-crítico.       
A última fase da dissertação foi a hermenêutica que interpretou os resultados a partir da 
perspectiva sociológica conflitual (teoria dos conflitos) e assim possibilitou a transposição do 
texto pesquisado de Mt 25,34-36.40 para a sociedade atual, na questão da migração dos 
haitianos para o Brasil,  buscando desse modo contribuir com enfoque científico 
inovador. Resultados: Confirmou-se a hipótese inicial que o ambiente mateano era permeado 
de categorias que denunciam um status de injustiça social como a fome, a sede, a presença de 
pessoas desnudas, sem teto, forâneos, e presos ideológicos.        Concluiu-se que os mesmos 
métodos utilizados naquela sociedade são reproduzidos em algumas sociedades 
contemporâneos como p. ex. no recente movimento migratório haitiano para o Brasil que têm 
nas suas matrizes socioculturais as mesmas características da comunidade mateano de vinte 
séculos atrás. Conclusão: As sociedades hodierna continuam insistindo na manutenção da 
injustiça social. E assim, para que haja uma inversão do status de injustiça social para de 
justiça social é necessário que os agentes envolvidos deixem o egoísmo e pratiquem a justiça, 
a partilha, a solidariedade e a misericórdia.      Comprovou-se a hipótese mostrando que Jesus 
dava preferência para os pobres. Ele está presente e vivo nos miseráveis. Ao usar essa 
metodologia o Mestre ensinava praticar a justiça social. 
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A LINGUAGEM LITERÁRIA EXPERIMENTAL: UMA TRANSESTÉTICA DA 
HIPERMODERNIDADE EM O SOL NA CABEÇA... 

LUCIANO MARTINS DA CONCEIÇÃO, MARIA APARECIDA RODRIGUES  
II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: Ao ter como objeto de estudo a obra literária “O sol na cabeça”, de Geovani 
Martins, desenvolveremos uma investigação voltada para o uso da linguagem marginalizada, 
de gueto, como fenômeno estético da literatura contemporânea; O estudo é baseado nas 
teorias fenomenológicas da hipermodernidade, como as dos autores Gilles Lipovetsky e Jean 
Baudrillard. Objetivo: Relacionar as criações artísticas e literárias com as teorias da 
hipermodernidade enquanto, linguagem transformacional, experimental e fenomenológica das 
literaturas na contemporaneidade, bem como levantar hipóteses sobre os efeitos 
multifacetados da linguagem marginal transformada em arte... Método: O método de 
abordagem será a fenomenológica e será fundamentado a partir da pesquisa bibliográfica. 
Será realizada, primeiramente, leitura cuidadosa da bibliografia teórica proposta, bem como, 
leitura e análises das obras corpus a serem aplicadas à teoria, tanto do ponto de vista da teoria 
do pensamento e das artes contemporâneas, quanto das concepções estéticas da arte como 
fenômeno. Serão utilizados, na pesquisa, livros e fragmentos de livros, citados ou não na 
Referência Bibliográfica. Resultados: São previstos os seguintes resultados: a) Produção de 
textos: resumos, resenhas críticas, relatórios e publicação dos resultados parciais e finais em 
anais;b) Produção de capítulos de livros em parceria com a orientadora e coorientador; c) 
Participação em Congressos Nacionais e Internacionais;d) Apresentação de Relatório 
final. Conclusão: Trabalho de iniciação científica. Artigo em produção. 
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A METAPOESIA DESVAIRADA DE MÁRIO DE ANDRADE: ARTE, ARTISTA E LEITOR NA 
MODERNIDADE 

VITOR FERNANDO PERILO VITOY, MARIA APARECIDA RODRIGUES  
II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: Esse estudo visa compreender os caminhos abertos para a reaproximação das 
linguagens e o que elas representam de novo no sentido de promover a hibridização das 
formas artístico- literárias contemporâneas no Brasil.É importante reconhecer o modernismo 
como meio de disseminação do conhecimento referente aos aspectos socioculturais e artísticos 
do século XX. Objetivo: Busca a investigação das diversas formas artísticas e literárias de 
manifestação do homem contemporâneo. Nesse sentido, constitui-se, em um primeiro 
momento, um corpus com obras poéticas e narrativas, publicadas à época ou posteriormente 
que dialoguem, em perspectiva crítica... Método: Foi realizado um estudo complexo de textos e 
documentos históricos inerentes ao período do modernismo baseados em uma pesquisa de 
revisão bibliográfica. Os procedimentos metodológicos utilizados nesse projeto, acreditamos 
que permitiram captar uma variedade de fenômenos e situações que se construirão na 
realidade em estudo das artes contemporâneas e a intertextualidade destas.Para tanto, 
consultas paralelas foram realizadas em materiais didáticos que ilustrem o contexto histórico 
em que viviam os artistas no fim de século XIX e início e meados do sec. XX.A pretensão era 
realizar uma pesquisa qualitativa que exprimisse a realidade na qual se debruça o pesquisador, 
algo que não é um dado pronto e acabado... Resultados: Para além dos estudos realizados e 
dos resultados esperados, houve uma publicação, em livro e a participação em evento, a fim de 
divulgar os resultados da pesquisa voltados para o tema das relações entre arte e literatura 
contemporâneas. Conclusão: A partir de análises realizadas esse estudo procurou mostrar 
alguns atributos referentes à Pauliceia desvairada que consegue compor em seu discurso as 
muitas possibilidades de arte, dentro da própria arte e da musicalidade que toda poesia pede, 
independentemente do tempo a que ela se insere e da percepção única de cada leitor. É 
necessário considerar, portanto, que um texto fala por si só, encantando ou não quem os 
aprecia para que estes comam de todos os manás, compartilhando de um banquete... 
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A PARTICIPAÇÃO DA INTELECTUAL AMÁLIA HERMANO TEIXEIRA NO MOVIMENTO 
ESCOLANOVISTA EM GOIÁS1937-1963. 

LUCIANA DA SILVA MARTINS, ELIANDA FIGUEIREDO ARANTES TIBALLI  
II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: Este trabalho expressa os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo 
explicitar a militância intelectual e as contribuições de Amália Hermano Teixeira no movimento 
escolanovista em Goiás. O procedimento metodológico adotado seguiu as orientações do 
Contextualismo Linguístico, fundamentado em Quentin Skinner, pela ótica de Vieira (2008; 
2015; 2017) e Silva (2010). Objetivo: Analisar a organização da rede pública de ensino em 
Goiás. Explicitar  o papel que  intelectuais goianos desempenharam no movimento 
escolonovista. Elucidar as contribuições de Amália Hermano Teixeira como partícipe do 
Movimento Escolanovista e do processo de consolidação da escola pública em 
Goiás. Método: A meodologia adotada foi o contextualismo Linguístico , pois, entende-se que 
as ações antes de serem escritas, já foram pensadas pelo autor respeitando uma convenção 
lingüística. Resultados: Como resultado, apresenta-se a  implementação do ideário 
escolanovista em Goiás, o qual traz em suas  bases os ideais escolanovistas em cenário 
brasileiro. O contexto vivenciado por Amália Hermano Teixeira ressalta uma junção de ideario 
escolanovismo e ações do Estado Novo.A auto identificação de Amália Hermano Teixeira como 
militante do  movimento escolanovista em Goiás.  A participação ativa de Amália Hermano  nos 
projetos oficiais do Estado de Goiás, atuando como  representante assídua do governo em 
diversas eventos educacionais. A colaboração de Amália Hermano na implantação de  Clubes 
Agrícolas em Goiás e a propagação da educação rural. A  trajetória profissional de Amália 
Hermano  marcada por aulas dinâmicas e rigoroso... Conclusão: Conclui-se, que Amália 
Hermano Teixeira, salva pelos condicionamentos provenientes de seu tempo histórico e 
cultural, ao traduzir em suas publicações a confirmação de sua atuação enquanto partícipe da 
organização educacional goiana  se projetou a partir das novas propostas escolanovistas e 
que, diretamente, contribuiu para a efetivação de tais propostas educacionais, ao promover a 
preparação de normalistas para a atuação na educação primária. Compreende-se a 
importância de Amália Hermano... 
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A TELEVISÃO COMO CAPITAL E O ESTADO DE EXCEÇÃO DA IMAGEM NO FILME O 
SHOW DE TRUMAN 

LORENA CÂNDIDO BAHIA, VITOR FERNANDO PERILO VITOY  
II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: A proposta é estudar, apresentar e realizar as investigações sobre as teorias da 
hipermodernidade tais como apresentados pelos filósofos Gilles Lipovetsky e Márcia Tiburi. 
Toma-se por base as obras A era do vazio, Os tempos hipermodernos e Olho de Vidro. O 
corpus serão obras artísticas do Cinema. Objetivo: Pesquisar sobre as teorias críticas da 
hipermodernidade relacionando-as às obras de artes do cinema e da literatura. Divulgar à 
sociedade o conhecimento produzido através de Congressos, artigos e 
livros. Método: Realização do levantamento bibliográfico e o mapeamento dos tópicos 
temáticos necessários à elaboração da pesquisa, por meio de leitura cuidadosa da bibliografia 
teórica, proposta nas referências bibliográficas. Efetivar a análise do corpus e sua relação com 
as teorias selecionadas de fundamentação baseada nos métodos fenomenológico e 
hermenêutico. Resultados: São previstos a elaboração de textos, como resumos, resenhas, 
artigos. A participação em Congressos nacionais e internacionais e a apresentação de 
Relatório final. Conclusão: Trabalho de pesquisa em iniciação científica em desenvolvimento. 
Previsão de conclusão julho de 2019. 
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BELA, RECATADA E DO LAR: O DISCURSO ANDROCÊNTRICO PRESENTE NA 
CONSTRUÇÃO DO ETHOS 

GERLANE PEREIRA FRAZÃO, EDNA SILVA FARIA  
II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: “Marcela Temer: bela, recatada e ‘do lar’” foi o título dado à matéria redigida pela 
jornalista Juliana Linhares e publicada na revista Veja em abril do ano de 2016, período em que 
o Brasil se encontrava em um momento histórico peculiar: o processo de impeachment da até 
então presidente Dilma Roussef. Marcela Temer, 34 anos, esposa do vice-presidente da 
República Michel Temer, exerce a personagem principal dentro da narrativa em que o título a 
referencia. Objetivo: Diante disso, este artigo objetiva analisar como se procede a construção 
da imagem da vice-primeira-dama Marcela Temer, o que em Análise do Discurso é 
denominado ethos discursivo, devido à possibilidade de observação da estruturação da 
personagem ao longo da narrativa. Método: Pesquisa bibliográfica os estudos de Análise do 
Discurso de origem francesa segundo Maingueneau (2013), Charaudeau (2015), Amossy 
(2016) e os estudos de Van Dijk (2017) acerca do discurso midiático.Análise de corpus: texto 
jornalístico “Bela, recatada e do lar”. Resultados: A partir da matéria jornalística da revista Veja 
pode-se observar o quanto o discurso androcêntrico ainda encontra-se vigente na sociedade 
ocidental bem como sua força na solidificação de um estereótipo de mulher ideal, tornou-se 
possível também a percepção da mídia como propagadora das ideologias da classe 
dominante, sendo o androcentrismo uma delas. Com isso, demonstrou-se a teoria de 
Maingueneau (2016) sobre discurso enquanto prática social, o que o torna permeado por 
ideologias, uma vez que quem discursa o faz com um viés ideológico. Quanto à noção de ethos 
proposta pela Análise do Discurso em que se permite atribuir a construção de imagem a textos 
escritos, esta também é consolidada... Conclusão: O objetivo do trabalho foi alcançado, pois o 
propósito era comprovar como o ethos discursivo de Marcela Temer como mulher ideal foi 
construído ao longo da narrativa bem como o discurso androcêntrico presente nessa 
construção. A validade deste artigo acontece no sentido de permitir a percepção de textos 
vinculados na mídia como forma de persuasão e propagadores de ideologias dominantes. 
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CONFLITO GERACIONAL EM CONTEXTO DA JUVENILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS 

RUTH DIAS FEITOSA, CLAÚDIA VALENTE CAVALCANTE  
II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: Percebe-se que a Educação de Jovens e Adultos tem sido fortemente 
caracterizada pelo processo de juvenilização, fazendo com que a heterogeneidade no grupo de 
alunos torne-se fator para intensificação do conflito geracional. A partir da análise de 
entrevistas e questionários, realizados com 11 alunos do Centro de educação de Jovens e 
Adultos (CEJA), comprovou-se a existência de tal conflito entre os 
educandos. Objetivo: Refletir o conflito geracional entre jovens e adultos na EJA confrontando-
o ao processo de juvenilização da Educação de Jovens e Adultos Método: Esta é uma 
pesquisa qualitativa do tipo de campo na qual ao longo se sua construção utilizou-se de 
questionários, entrevistas, levantamentos de dados e observações na busca por informações 
que possibilitasse verificar o conflito geracional entre os alunos da EJA. Para tanto, 
participaram dessa pesquisa onze (11) educandos da EJA, alunos do Centro de Educação de 
Jovens e Adultos (CEJA), os quais responderam a um questionário, e dois destes, participaram 
de uma entrevista. Resultados: • Imensa diversidade de faixas etárias dos alunos:  público é 
composto por Jovens de 15 a 29 anos e adultos de 30 até 70 anos;• Os conflitos se 
sobressaem nas rodas de conversa, na realização das atividades e até mesmo na maneira 
como os alunos se apropriavam do conhecimento produzido e adquirido;• os alunos adultos 
não acreditam que o ambiente escolar do qual fazem parte (a EJA) é um lugar propício para os 
jovens;• Educandos adultos apontam que possuem dificuldade de se adequar ao ritmo dos 
alunos;• Os jovens apontam que a metodologia da aula não desperta interesse no público 
jovem;• O uso dos recursos tecnológicos aparece como fator “conflitante” entre alunos jovens e 
adultos; Conclusão: Este estudo propiciou entender como se dá o conflito geracional entre os 
educandos da EJA e perceber o posicionamento deles, frente ao choque de realidades 
socioculturais. Conclui-se que a escola enfrenta um grande desafio em quebrar esse velho 
estereótipo, sendo responsabilidade do professor, da gestão, das políticas públicas para esta 
modalidade de ensino, fazer escola um ambiente propício  socialização desses dois grupos. 
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DO HOMEM AO ANIMAL: O INTERDISCURSO, A IRONIA E O FATO EM BLACK MIRROR 
PELA. REVISTA SUPERINTERESSAN 

KETHLYN KARLA DA SILVA, ALBERTINA VICENTINI  
II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: Black Mirror: fato e discurso” é o título deste trabalho, mas não por acaso. A série 
televisiva Black Mirror é a base para a realização do que será o objeto de análise deste estudo, 
uma vez que a edição Dossiê 384-A, da revista SUPERINTERESSANTE, é uma analogia aos 
episódios da série televisiva da primeira a terceira temporada. A reportagem dessa edição de 
janeiro de 2018 a ser analisada é intitulada “Animais políticos x políticos 
animais”. Objetivo: Identificar como os episódios políticos de 1959, em São Paulo, cujo 
protagonista era Cacareco, e do final da década de 80, no Rio de Janeiro, com o macaco Tião, 
envolvem a teoria da Carnavalização de Michael Bakhtin. Analisar o discurso do repórter 
Thiago de Araújo pela Revista SUPERINTERESSANTE... Método: Não 
Consta Resultados: Não Consta Conclusão: A percepção do interdiscurso da sexta 
reportagem jornalística da revista Superinteressante tida como objeto deste estudo aponta para 
a permanência do discurso na historiografia brasileira. Embora sejam contadas duas histórias 
de épocas diferentes, é notável a constância do problema em questão o qual forma o 
interdiscurso e dá mais força a ele, pois há um ciclo em que o discurso circula em volta de 
formações discursivas semelhantes.  Isso é notório haja vista que, na memória do brasileiro... 
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EDUCAÇÃO NATURAL NA INFÂNCIA EM ROUSSEAU. 
FERNANDO DA SILVA CARDOSO, AMARILDO FERNANDES PESSOA  

II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: Este trabalho é uma análise da obra Emílio ou da Educação de Rousseau sobre a 
Educação Natural, onde o autor mostra o caminho a ser percorrido, cuja a ideia apresentada é 
a partir da tendência naturalista da educação. Objetivo: Tem como objetivo entender e analisar 
sua obra de maneira rígida para a contemporaneidade, uma vez que o autor busca 
compreender a educação infantil de forma que a mesma seja desprovida de vícios ou ilusões 
falaciosas. Método: Diversas pesquisas bibliográficas voltadas para as obras do autor com 
ênfase em Emílio ou da Educação(1995), Contrato Social(2002) e pela obra; Educação Natural 
em Rousseau: das necessidades da criança e dos cuidados do adulto(2011). Resultados: O 
modelo de educação natural e suas máximas são as principais virtudes que devem ser levadas 
em conta para a formação infantil e seu resgate para com a natureza. Rousseau se atenta a 
todo momento para a naturalidade da educação infantil, respeitando a própria criança, não á 
transformando em um miniadulto. Conclusão: O filósofo afirma com precisão as três 
educações: da natureza, das coisas, dos homens, ou seja, há uma comunhão entre esse três 
vínculos. Sendo assim a educação primária deve estar rigorosamente em convívio com estas 
vertentes para que com o auxílio de um adulto a criança possa ser bem formada e não 
negligenciada. 
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ESTÁDIOS ERÓTICOS IMEDIATOS (OU ERÓTICO MUSICAL) 
PETTERSON DAHER DE OLIVEIRA, ELIANA BORGES FLEURY CURADO  

II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: Exploraremos a filosofia de Soren Kierkegaard, que tornou possíveis na história 
do pensamento. A sua influencia na primeira metade do Século XX. Sua filosofia dentro de um 
pensamento subjetivo estabelecendo seus três estádios de existência: Estético, Ético e 
Religioso. Atentar-nos-emos especificamente para o primeiro estágio, isto é, o estético. Nele o 
homem abandona a imediatidade da busca do prazer constante, valorizando mais a 
possibilidade do prazer do que a sua realização. Objetivo: Quer-se saber se os Estádios 
Eróticos Imediatos representam um modo de ser estético específico, em que a música seja 
expressão da sensualidade. Analisar a flauta mágica, Fígaro e Don Juan, de Mozart e Fausto a 
partir da visão do dinamarquês, com vistas à melhor compreensão de seu pensamento 
e... Método: Pesquisa a ser realizada de natureza bibliográfica pela Escola de Formação de 
Professores e Humanidades da PUC Goiás em parceria com a UFG. Os dados necessários 
para a realização, o bom andamento e a concretização essa pesquisa são de caráter única e 
exclusivamente bibliográfico e serão coletados através de delimitação do escopo da 
investigação, do tema principal e dos temas correlatos. Feitas essas delimitações, proceder-se-
á à pesquisa de caráter bibliográfico seguindo leituras exploradas das fontes e obras 
complementares auxiliando na compreensão do pensamento do filósofo, fichamentos e 
organização do texto elaborado par ao relatório final. Resultados: A obra desse projeto nos 
possibilitará compreender o estágio estético na obra. Entender as diferenças dos oitos modos 
estéticos, a busca por não-ser e como eles conversam entre si. Também nos possibilitará a 
construção de artigos científicos para apresentação em um evento especifico para esse 
fim. Conclusão: A pesquisa proposta terá por objeto a obra Ou-Ou: Um fragmento de vida, 
Soren Kierkegaard, filósofo dinamarquês considerado o pai do Existencialismo, escola de 
filosofia que influenciou toda a produção filosófica e literária no século XX. 
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ESTUDOS DOS ASPECTOS SIMBÓLICOS E IDENTITÁRIOS DA CULTURA MATERIAL NA 
COZINHA TRADICIONAL AFRICANA.. 

TAMIRIS MAIA GONÇALVES PEREIRA, SIBELI APARECIDA VIANA  
II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: O presente trabalho foi desenvolvido na comunidade tradicional africana yorubá, 
denominada Ègbé Mògàjí Ifá (Comunidade Herdeiros do Oráculo Sagrado), localizada na 
cidade de Goiânia, no Estado de Goiás. Para sua realização foram utilizados dados 
bibliográficos e imagéticos do início do século XX aos dias atuais, observação participante 
relacionada ao uso da cultura material e seus significados, e entrevistas. Objetivo: O presente 
trabalho buscou analisar por meio da cultura material e da alimentação, os significados das 
ações cotidianas e ritualísticas entre os membros da comunidade Ègbé Mògàjí 
Ifá. Método: Foram realizadas pesquisas de caráter bibliográfico e de campo. As pesquisas de 
caráter bibliográfico abrangeram documentos sobre a diáspora, relações sociais e 
manifestações religiosas durante o processo de estabelecimento dos povos africanos no Brasil 
no período colonial, republicano e na atualidade. A pesquisa de campo, de caráter participante, 
utilizou de observações in loco e entrevistas com todos os membros da comunidade religiosa. 
Foi realizada por meio de um questionário semi-dirigido, dando espaço para que o entrevistado 
expusesse o seu ponto de vista a respeito de suas práticas e participação na comunidade Ègbé 
Mògàjí Ifá. Resultados: A Ègbé Mògàjí Ifá é um espaço em que as manifestações religiosas 
podem ser observadas dentro das novas políticas e movimentos de reafricanização. A 
identidade yorubá é evidenciada através de diversas práticas ritualísticas, nas quais a oralidade 
e a cultura material são imprescindíveis. Os aspectos simbólicos que permeiam a produção de 
oferendas demonstram que o espaço da cozinha, os utensílios e as comidas não são 
considerados elementos de atuação isolados do corpo da cozinheira ou da comunidade. Estão 
imbricados e se tornam elementos sagrados. De modo geral constamos que: a cozinha yorubá 
é um local de domínio feminino; as narrativas mitológicas e os saberes culinários constituem o 
arcabouço de conhecimento que permite a construção... Conclusão: A cozinha yorubá é locus 
de práticas e significados religiosos, estabelecidos por meio de códigos culturais e da cultura 
material, que marcam a noção de pertença do grupo, gênero e hierarquias, além de mudanças 
e manutenções de relações sociais. 
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FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA: RELAÇÃO FAMILIA-INSTITUIÇÃO E SUAS TENSÕES NA 
AÇÃO COMPARTI-LHADA 

FABIANE DE OLIVEIRA CORDEIRO, ROMILSON MARTINS SIQUEIRA  
II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: O presente trabalho inscrito na linha de pesquisa Educação, Sociedade e Cultura, 
tem como objeto de pesquisa os sentidos e significados da função social da escola a partir da 
relação família-escola. Procura elucidar o problema de pesquisa a partir da seguinte questão: 
quais os sentidos e significados da função social da escola nas vozes de diferentes sujeitos 
que compõem a ação educativa: criança, família e escola. Objetivo: Essa pesquisa objetiva 
compreender como família e a escola atribuem sentido e significado na formação socialização 
das crianças. Para compreensão desses pressupostos tomam-se como referencial de estudos 
e pesquisa a luz do materialismo histórico dialético. Método: Os critérios, procedimentos e 
instrumentos utilizados foram: encaminhamento do projeto ao conselho de ética da 
universidade para aprovação e consentimento; seleção de três escolas na mesma região de 
Goiânia, sendo uma pública municipal, uma pública estadual e uma privada, definição por uma 
turma do 1º ano do ensino fundamental de cada escola, uma vez que se intuía estarem mais 
latentes as expectativas de pais, crianças e da escola, escuta na escola dos gestores, 
coordenadores e professores. Esta escuta foi realizada por meio de entrevista semiestruturada. 
Entrevista com os pais para comparar as ideias apresentadas nas concepções.  Coleta dos 
dados com as crianças a partir de desenhos e rodas de conversa com roteiro pré-
definido. Resultados: O resultado desse trabalho indicou que para os sujeitos pesquisados a 
escola apresenta como principal função social preparar os sujeitos para o trabalho e vinculada 
a isso uma possibilidade de sucesso pessoal, embora a participação dos pais ser afirmada pela 
cultura de não participação. Conclusão: Conclui-se que a escola precisa criar processos 
educativos, para conscientizar os alunos e as famílias, respectivamente, da necessidade de 
desenvolverem sensos críticos e participativos que possibilitariam um engajamento diferente do 
que eles vivenciam. Outro aspecto a ser destacado a partir dos dados da pesquisa refere-se à 
assertiva de que a escola ainda é conceituada como um espaço para as crianças aprenderem 
a se comportar. As crianças e as famílias afirmaram que a escola... 
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JESUS DE NAZARÉ E A TRIBUTAÇÃO ROMANA: 
HAMILTON CASTRO DA SILVA, IVONI RICHTER REIMER  

II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: Meu interesse pelo Jesus histórico surgiu em 2005, quando assisti uma entrevista 
com o professor de Filosofia Antiga da Universidade de Brasília, Doutor Gabriele Cornelli. Me 
lembro que na época fiquei impressionado com as colocações do professor Gabriele acerca de 
Jesus de Nazaré. Por que Jesus falou tanto de dívidas? Por que sua mensagem falou tanto 
sobre pessoas que passavam fome? Por que o Reino de Deus em Jesus é para os pobres e 
não para os ricos? Por que Jesus foi crucificado... Objetivo: A pesquisa visa fazer uma análise 
exegética de Jesus, buscando compreender a partir do texto sagrado, uma aproximação das 
condições sociais do campesinato. Fazendo uma apresentação de Jesus, dentro das 
características observadas no ambiente do banditismo social da Palestina. Método: A pesquisa 
será bibliográfica, verificando as pesquisas já realizadas que versam sobre o tema (HANSON; 
HORSLEY, 2013), com o objetivo de analisar não somente o estado da questão 
(CHEVITARESE; CORNELLI; SELVATICI, 2006), mas procurar apresentar propostas que 
precisam ser continuamente pensadas (FREYNE, 2008), objetivando um maior 
aprofundamento ou novas abordagens que procurem resultados distintos. No campo dos textos 
bíblicos, o método exegético será o método histórico-crítico e o método sociológico 
(BULTMANN, 2001; SILVA, 2009; Resultados: Jesus de Nazaré é uma personagem de muita 
importância para o mundo Ocidental, suas palavras e ações foram relacionadas com a ética, a 
política e a economia. A forma como contamos o tempo, encontram na pessoa de Jesus o 
centro de referência. Diante dessa importância, percebemos que a figura histórica de Jesus, 
nos últimos dois mil anos de história da igreja, tornou-se bastante grande, muitas dessas 
leituras foram dominadas por dogmas e pressupostos teológicos. Na atualidade, muitos que se 
declaram seguidores de Jesus Cristo, encontram dificuldades em olhar para Jesus a partir de 
um referencial teórico e metodológico das Ciências da Religião. Todavia, nos últimos anos, 
ocorreu uma concentração interdisciplinar para estudar Jesus... Conclusão: Procuramos 
apresentar que o ambiente de exploração dos bandidos sociais e dos zelotas na Palestina no 
século I é o ambiente necessário para se compreender a personagem histórica, Jesus de 
Nazaré, no seu contexto de enfrentamento político contra Roma. O estudo do banditismo social 
e do campesinato da Palestina nos aproxima de uma melhor compreensão das atitudes 
zelosas do Jesus histórico com relação aos impostos cobrados por parte do Império Romano. 
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JOSÉ DO P. M. TOCANTINS (1844-1889): TRAJETÓRIA DE UM AFRO NA PROVÍNCIA DE 
GOIÁS NO SÉCULO XIX 

APARECIDA MACEDO LARINDO, THAIS ALVES MARINHO  
II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: A presente pesquisa reflete sobre a contribuição do afrodescendente, enquanto 
protagonista histórico na formação sócio cultural da sociedade vilaboense, à partir da atuação 
de José do Patrocínio na cidade de Goiás na década de 1880 e outros lideres contemporâneos 
que lutaram em defesa da vida e por participação sócio, econômica e 
cultural. Objetivo: Refletir sobre a contribuição do afro brasileiro, enquanto protagonistas 
históricos na formação sociocultural da província de Goiás, a partir da atuação de José do 
Patrocínio na Cidade de Goiás na década de 1880. Método: A nossa proposta metodológica é 
analisar documentos primários como: jornais da do final do século XIX, registros no cartório civil 
local, fotografias, entre outros. Analisar se os arquivos eram escritos e guardados por pessoas 
brancas. Investigar se os arquivos evidenciam a etnia de pertencimento da pessoa estudada; 
observar se além de José do Patrocínio existiram outros protagonistas afros brasileiros na 
Cidade de Goiás, antiga Vila Boa. E, também pequisa bibliográfica referente ao 
tema. Resultados: Os resultados superaram as expectativas da pesquisa, a historiografia dos 
séculos XIX, XX e XXI, ajudou a compreender a representação da imagem do afrodescendente 
no Brasil e no estrangeiro. Os intelectuais e Historiadores do século XXI abre novas discussões 
sobre afrodescendente enquanto sujeito de ação e fala. Evidenciam as ações e os 
protagonismos de afrodescendentes goianos nas organizações religiosas, movimentos 
abolicionistas no século XIX.Jornais e documentos reavivaram a memória  de José do 
Patrocínio: goiano, afrodescendente, formado em Mineralogia e música no Rio de Janeiro. 
Professor de música e musico em Goiás, nas duas últimas décadas do Século XIX; fundador 
da primeira banda de música de Goiás, jornalista e industrial. Conclusão: Esta pesquisa,  
mostrou as ações do jornalista José do Patrocínio Marques Tocantins e a participação do 
afrodescendente na província de Goiás, na segunda metade do século XIX. Através da 
historiografia, documentos e imagens. Utilizando o conceito de representação para evidenciar a 
representação do negro nos relatos dos viajantes e pela historiografia do século XIX, 
diferenciando a forma de representação do afrodescendente nas narrativas históricas de 
diversos intelectuais do século XX e XXI. 
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JOSÉ DO PATROCINIO MARQUES TOCANTINS (1844-1889): TRAJETÓRIA DE UM 
AFRODESCENDENTE NA PROVÍNCIA... 

APARECIDA MACEDO LARINDO, THAIS ALVES MARINHO  
II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: Esse estudo procura refletir sobre a trajetória histórica do afrodescendente na 
Província de Goiás, no século XIX e, a sua representação na historiografia do século XX e XXI. 
Mostrando a atuação do jornalista goiano José do Patrocínio Marques Tocantins, dentro do 
contexto socioeconômico, político e cultural. Objetivo: A proposta deste trabalho de pesquisa é 
refletir sobre as ações e contribuição do afro brasileiro, enquanto protagonista histórico na 
formação sócio cultural da sociedade vilaboense, a partir da atuação de José do Patrocínio na 
cidade de Goiás na década de 1880.... Método: Nossa proposta metodológica não é apenas 
buscar os documentos como fonte de pesquisa, mas também analisar se os arquivos eram 
escritos e guardados por pessoas brancas. Investigar se os arquivos evidencia a etnia de 
pertencimento da pessoa estudada;Observar se existiam outros protagonistas afros brasileiros 
na Cidade de Goiás, antiga Vila Boa, contemporâneos a José do Patrocínio.A metodologia 
utilizada para a execução desta pesquisa, foi divida  em quatro etapas: Pesquisas 
Bibliográficas referentes ao tema: José do Patrocínio Marques Tocantins (1844-1889): 
Trajetória de um afrodescendente na província de Goiás no Século XIX. Fontes. 
Primárias:Jornais e periódicos da década de 1880: “Publicador Goiano e A Tribuna 
Livre”; Resultados: Os resultados esperados foram alcançados, ao dialogar com 
historiadores/as dos séculos XX e XXI, foi possível perceber a diferenciação de tratamento 
dispensado aos afrodescendentes e constatar a influência da historiografia na representação 
dos diversos sujeitos históricos. Conclusão: Vários aspectos foram relevantes, durante a 
pesquisa, especialmente a experiência de fazer pesquisa em documentos primários, os quais 
estão carregados de representação e fala dos personagens e/ou fatos estudados. 
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LETRAMENTO: O CAMINHO PARA A ALFABETIZAÇÃO 
PÂMELA CRISTINA P S VIVEIROS, POLLYANNA ROSA E ALESSANDRA LEÃO  

II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: Esta monografia representa uma amostra da síntese do curso de Pedagogia da 
PUC GO. Dentre tantos temas estudados ao longo desse percurso da graduação, foi eleito 
como tema de pesquisa um recorte oferecido pelas disciplinas de Aquisição e Desenvolvimento 
da Linguagem I, II e III. Assim, chegamos ao tema “As contribuições efetivas do letramento na 
formação de leitores e de escritores”. Objetivo: Compreender o surgimento da proposta de 
Letramento nos anos iniciais do ensino fundamental, no contexto nacional, o conceito do termo 
e a prática escolar. Conhecer a origem do letramento. Conceituar letramento considerando 
suas dimensões sociocultural, interativa e linguística... Método: A metodologia utilizada para 
este trabalho pautou-se em uma pesquisa bibliográfica, que teve como principal referencial 
teórico: Magda Soares e outros. Resultados: Não Consta Conclusão: Não Consta 
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MEMES: IRONIA, SENTIDO(S) E SIGNIFICAÇÃO NESSE GÊNERO TEXTUAL 
PATRÍCIA RAMOS MAGALHÃES, DIVINO JOSÉ PINTO  

II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: Meme é e uma espécie de síntese, qualquer conceito propagado através da 
internet, independentemente da forma, podendo ser uma imagem, um vídeo, um áudio, uma 
frase ou até mesmo uma palavra. Com o expressivo aumento do uso da internet, 
principalmente em redes sociais e blogs, a disseminação dos memes ganhou força, muitos 
adeptos e, atualmente, são explorados também na linguagem publicitária. Objetivo: O objetivo 
do trabalho é discutir sobre este fenômeno da comunicação, na perspectiva do gênero textual, 
buscando entender esse modo discursivo carregado de ironia, que lida com situações que 
envolvem áreas controvertidas como o preconceito e a discriminação... Método: Pesquisa 
bibliográfica fundamentada na análise de discurso, confirmando que  o meme como gênero 
textual midiático é uma forma de discurso que surge na internet a todo instante. Segundo 
Marcuschi,(2008), Orlandi(2009). Análise de corpus: Memes de cunho politico, de 
atemporalidade e simultaneidade. Resultados: Memes: ironia, sentido(s) e significação nesse 
gênero textual, trata-se de uma pesquisa que se originou a partir de uma grande inquietação 
acerca desse gênero textual midiático ainda pouco explorado, tendo como base teórica autores 
que são mundialmente reconhecidos por suas pesquisas a respeito do assunto. Conclusão: O 
objetivo do trabalho foi alcançado, pois o propósito era constatar que o meme é um gênero 
textual discursivo midiático. Pelas suas características marcantes, pela sua força e 
expressividade o meme passa a ser um gênero textual carregado de sentidos que se serve de 
todas as formas de discursos possíveis uma vez que ele toma uma dimensão midiática 
viralizadora apresentando os fatos que descreve. 
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MOVIMENTO DE REORDENAMENTO DAS ESCOLAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE BELA 
VISTA DE GOIÁS 

CARLOS ANTÔNIO ROCHA, MARIA CRISTINA DAS GRAÇAS DUTRA MESQUITA  
II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: Esta pesquisa é resultado do nosso desejo de conhecer a história do movimento 
de reordenamento das escolas rurais do município de Bela Vista de Goiás. O interesse pela 
temática está diretamente ligado à minha vida pessoal e profissional. Sempre morei em Bela 
Vista de Goiás, município que faz parte da região metropolitana de Goiânia e presenciei, a 
partir dos anos de 1980, o fechamento de várias escolas rurais. No total foram fechadas 42 
escolas. Objetivo: Analisar o movimento de reordenação da educação no município de Bela 
Vista de Goiás, a partir dos anos de 1980, para fazer uma análise crítica do resultado deste 
processo, tendo em vista as políticas públicas da época pesquisada. Método: O trabalho de 
pesquisa teve como referência o materialismo histórico dialético. Durante a realização da 
dissertação foi adotado como metodologia, fontes documentais e bibliográficas, articulando o 
trabalho empírico e teórico. Para coleta de dados foi utilizado um questionário. No âmbito 
escrito: livros, teses, dissertações, artigos científicos, revistas e sites da internet. Sendo assim 
o presente trabalho ampara seu objeto na pesquisa qualitativa, bibliográfica, empírica e 
documental. No trabalho os dados qualitativos obtidos através do questionário foram 
analisados a partir da abordagem de análise dialética/hermenêutica. Resultados: De acordo 
com os sujeitos da pesquisa as reuniões para tratar da questão do fechamento ou nucleação 
das escolas serviram apenas para legitimar uma decisão já tomada pelo poder público, 
garantindo assim, transparência e um suposto princípio democrático. Como foi comprovada, a 
vontade da maior parte da comunidade local (pais e professores) não interferiu na tomada de 
decisão. O aspecto econômico emergiu neste estudo como justificativa para o fechamento das 
escolas rurais. De forma contraditória o transporte escolar aparece como “solução” do 
problema, mas para a comunidade não se apresenta como a melhor opção. Com a justificativa 
de diminuir gastos, gasta-se mais. O que ficou evidente é urbanizou-se a educação no 
campo... Conclusão: Na tentativa de resolver nosso problema de pesquisa, primeiramente 
realizamos um resgate da história da educação rural no Brasil. Neste aspecto observamos que 
ao longo dos anos surge de forma explícita uma desvantagem em termos de igualdade e 
acesso à  qualidade do ensino. A educação historicamente serviu como instrumento à 
formação de mão de obra para o capital. Este estudo não se finda aqui. Há que se debruçar 
sobre outras questões que emergiram a partir de nossa pesquisa, entre elas um... 
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O COMBINADO AGRO-URBANO DE ARRAIAS-GOIÁS (1962 – 1964): UMA UTOPIA NO 
CORAÇÃO DO BRASIL 

CLOVIS DONIZETH GARCIA RIESCO, MARIA CRISTINA NUNES FERREIRA NETO  
II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: O Combinado Agro-Urbano de Arraias-Goiás, projeto de reforma agrária e 
colonização, implantado na cidade de Arraias, atualmente município do Tocantins no período 
de 1962 – 1964, pelo então governador Mauro Borges Teixeira, era uma proposta inovadora 
que procurou conciliar cidade e campo.  Fora inspirado nas sociedades cooperativas rurais de 
Israel: Kibutz, Moshav Shitufi e Ovdim. Objetivo: Compreender o porquê que um projeto que 
fora baseado em cooperativas bem sucedidas em Israel não teve o mesmo sucesso em 
Goiás. Método: Análises comparativas de fontes teóricas bibliográficas, fontes primárias do 
fundo documental Mauro Borges, pertencente ao acervo do Instituto de Pesquisas e Estudos 
Históricos do Brasil Central (IPEHBC), e de livros autobiográficos de Mauro 
Borges. Resultados: Por meio da pesquisa realizada foi possível constatar que o insucesso do 
Combinado Agro-Urbano de Arraias não se deu somente devido à falta de continuidade do 
empreendimento pelos governos estaduais no período do Regime Militar e também por Íris 
Rezende. Conclusão: Alguns fatores foram determinantes para o insucesso do Combinado, 
tais como: a distância dos mercados consumidores, a falta de recurso para uma obra tão 
grande, o despreparo profissional dos agentes que estavam envolvidos no projeto, o poder dos 
latifundiários locais e as transformações tecnológicas que já estavam acontecendo na 
agricultura desde o século XIX. 
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O CONCEITO DE EDUCAÇÃO NEGATIVA NA PRIMEIRA INFÂNCIA DO EMÍLIO DE JEAN-
JACQUES ROUSSEAU. 

LUÍS HENRIQUE DA SILVA BARROS, WILAME GOMES DE ABREU  
II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: Este artigo trata do conceito de educação negativa na primeira infância do Emílio 
de Jean Jacques Rousseau, nossa análise se ocupa com o sentido de educação negativa 
nessa obra. Rousseau chama a atenção para o cuidado relativo à importância da educação da 
natureza sobre a criança em seus primeiros anos de vida, e a falta de paciência da educação 
tradicional em aguardar o tempo de maturação necessário para ensinar de modo 
positivo. Objetivo: O presente artigo tem como objetivo desenvolver alguns aspectos 
considerados centrais da Filosofia de Jean-Jacques Rousseau, em sua obra: Emílio (ou Da 
Educação), enfatizando a metáfora do cueiro, ilustração que reserva consigo a questão 
fundamental de seu pensamento: a ideia de educação negativa. Método: O método  utilizado 
na presente pesquisa foi: Uma análise cuidadosa da bibliografia básica a seguir. ROUSSEAU, 
Jean-Jacques. Emílio (ou da Educação). Trad. Sérgio Milliet. São Paulo: Bertrand Brasil, 1992. 
DALBOSCO, Cláudio Almir. Primeira Infância: necessidades da criança e cuidados do adulto. 
São Paulo: Cortez, 2011. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Carta a Christophe de Beaumont. Trad. 
Por José de Almeida Marques. [et. al.]. São Paulo: Estação Liberdade, 
2005. Resultados: Finalmente acreditamos que a maior preocupação relacionada à infância 
em Rousseau é voltada para o campo das necessidades naturais e do processo de 
autodesenvolvimento da criança. Isso não implica numa dissolução do paradoxo entre a 
educação da natureza e a educação dos homens, esta antinomia persiste, pois, ambos são 
necessários para o desenvolvimento da criança Conclusão: A proposta de educação negativa 
pretende corrigir o modelo tradicional, respeitando esses processos de aprendizagem, isto é, o 
momento ideal para cada tipo de educação. Rousseau prevê que isso garantiria a formação da 
criança em todos os aspectos, seja cognitivo, moral ou físico. Essa teoria influenciou e continua 
a influenciar diversos pensadores, os quais preocupados em preservar aspectos naturais das 
relações entre os indivíduos, buscam argumentos sólidos em favor da natureza. 
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O CONCEITO DE FELICIDADE EM SANTO AGOSTINHO 
RAFAEL PIRES DA SILVA MOREIRA, ELIANA BORGES FLEURY CURADO  
II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: Desde a Grécia Clássica o caminho para a vida feliz tem sido alvo de reflexão, por 
meio das mais diversas correntes de pensamento desenvolvidas. A busca da felicidade mostra 
com extrema clareza que o ser humano de modo geral não atinge o ápice da plenitude da vida, 
procurando preencher esse vácuo se atirando nas aventuras mais 
extravagantes. Objetivo: Tem como objetivo analisar, investigar de sistematicamente   sobre o 
tema da felicidade. Abordando saber se aquilo que entendemos por felicidade é possível no 
decurso da vida humana. Método: O trabalho foi desenvolvido com várias referências 
bibliográficas, sendo as principais: Beata Vita, Introdução ao pensamento de Santo Agostinho e 
Confissões. Resultados: Apenas na posse de Deus o ser humano pode alcançar a verdadeira 
felicidade, e duas são as condições para dessa felicidade: ter tudo o que se quer e querer 
somente coisas boas. Assim, a vontade reta, que nos permite querer o bem, é fundamental 
para a felicidade. Conclusão: Portanto, para Santo Agostinho, a vida feliz, como dito acima, 
consiste na posse de Deus. Para o mundo, consiste na posse de bens. Deus, para Agostinho, 
tem de ser nossa priorioridade. 
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O MAPEAMENTO DAS PRODUÇÕES MONOGRÁFICAS SOBRE EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS NO CURSO DE PEDAGOGIA... 

JACKELINE PEREIRA DA SILVA, CLÁUDIA VALENTE  CAVALCANTE  
II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: Este Trabalho de Conclusão de Curso teve como objetivo geral mapear e 
compreender os estudos sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e suainserção no 
conjunto das monografias do curso de Pedagogia da Escola de Professores e Humanidades da 
PUC Goiás entre os anos de 1988 a 2016. Esta é uma pesquisa quali-quantitativa do tipo 
bibliográfica com análise documental e do tipo estado da arte. Para a discussão teórica, foram 
abordados os temas sobre Educação Popular e suas perspectiva... Objetivo: Compreender 
como os Investigar estudos sobre Educação de Jovens e Adultos a partir dasinserem-se no 
conjunto das monografias do curso de pedagogia da PUC Goiás entre os períodos de 1988-
2016. Método: Esse projeto pauta-se em uma pesquisa qualitativa, que, de acordo com Gehart 
e Silveira (2009),  ée uma pesquisa que se preocupa-se, com os aspectos da realidade que 
não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das 
relações sociais. SendoÉ um método de investigação que permite estudar, analisar e 
compreender, o que está sendo pesquisado de uma forma em, que o pesquisador possa 
apontar seu ponto de vista de acordo com o objeto de estudo.O projeto também trazbaseia-se 
em a pesquisa bibliográfica e a em pesquisa do tipo estado da arte, sendo esta com o intuito de 
que visa: [...] mapear e de discutir certa produção acadêmica em diferentes campos do 
conhecimento, tentando responder que aspecto... Resultados: Não 
consta Conclusão: Atualmente as escolas noturnas de EJA estão esvaziadas ou estão sendo 
fechadas por não haver estudantes, mas as pesquisas revelam que o número de analfabetos 
aumentou e que há mais necessidade de escolarização, para aqueles que já são alfabetizados, 
para se manterem no trabalho em razão das tecnologias e da sociedade do conhecimento e 
informação. Nesse sentido, essa lacuna pode ser um caminho para futuros pesquisadores que 
queiram analisar a questão da evasão na EJA... 
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O MODO DE NÃO SER NA SEÇÃO EM SILHUETAS DE SOREN KIERKEGAARD. 
CIRLENE SANTOS CASTRO, ELIANA BORGES FLEURY  

II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: O filósofo e teólogo dinamarquês Søren Aabye Kierkegaard nasceu em 
Copenhague no ano de 1813 e faleceu na mesma cidade em 1855. Seu pensamento exerceu 
grande influência em filosofia, em teologia, em literatura, em psicanálise e na psicologia. Sua 
forma de encarar a vida, ora existencialista, ora pós-modernista, deixou um legado para 
reflexão sobre a subjetividade humana. Objetivo: O meu objetivo é justamente traçar essa 
linha tênue entre os estágios estético e ético através do que é apresentado pelo filósofo, 
contrapondo um ao outro Método: Levantamento da literatura do tema , leitura fonte primaria, 
fichamentos relativos a leitura de fonte primaria, apresentação em 
eventos Resultados: Produção de artigos cientifico com publicação em revista especializada e 
apresentação de pesquisa em evento destinado para este fim Conclusão: O filosofo 
Kierkegaard expõe sua ideia de mágoa reflexiva demonstrando nas mulheres que a impostura 
gera um ciclo infinito de dor e que esta mágoa se mostra como fuga para diminuir o sofrimento 
gerado pela ruptura do estágio ético, não permitindo a clareza dos fatos e se alimentam da dor 
e da vingança para manter- se vivas . No estagio estético é individuo egoísta que despreza a 
vida e se sustenta na destruição do outro e se atira na imediaticidade. 
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O MODO DE NÃO SER NA SEÇÃO EM SILHUETAS DE SOREN KIERKEGAARD. 
CIRLENE SANTOS CASTRO, ELIANA BORGES FLEURY  

II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: O filósofo e teólogo dinamarquês Søren Aabye Kierkegaard nasceu em 
Copenhague no ano de 1813 e faleceu na mesma cidade em 1855. Seu pensamento exerceu 
grande influência em filosofia, em teologia, em literatura, em psicanálise e na psicologia. Sua 
forma de encarar a vida, ora existencialista, ora pós-modernista, deixou um legado para 
reflexão sobre a subjetividade humana. Objetivo: O meu objetivo é justamente traçar essa 
linha tênue entre os estágios estético e ético através do que é apresentado pelo filósofo, 
contrapondo um ao outro Método: levantamento da literatura do tema , leitura fonte primaria, 
fichamentos relativos a leitura de fonte primaria, apresentação em 
eventos Resultados: Produção de artigos cientifico com publicação em revista especializada e 
apresentação de pesquisa em evento destinado para este fim Conclusão: O filosofo 
Kierkegaard expõe sua ideia de mágoa reflexiva demonstrando nas mulheres que a impostura 
gera um ciclo infinito de dor e que esta mágoa se mostra como fuga para diminuir o sofrimento 
gerado pela ruptura do estágio ético, não permitindo a clareza dos fatos e se  alimentam da dor 
e da vingança para manter- se vivas . No estagio estético é individuo egoísta que despreza a 
vida e se sustenta na  destruição do outro e se atira na imediaticidade. 
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O OLHAR DO OUTRO: A ARTE RUPESTRE DE PALESTINA DE GOIÁS E A COMUNIDADE 
LOCAL 

FERNANDA FONSECA CRUVINEL DE OLIVEIRA, SIBELI APARECIDA VIANA  
II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: Esta pesquisa trabalhou o entendimento da comunidade rural de Palestina de 
Goiás a respeito da arte rupestre local, traçando um paralelo entre a interpretação científica e a 
interpretação da comunidade, com o intuito de relativizar o conceito de patrimônio cultural e 
arqueológico assim como o alcance social das construções científicas. Objetivo: O objetivo foi 
entender, por meio de histórias, diálogos eentrevistas, como as pessoas da comunidade local 
compreendem e serelacionam com as manifestações rupestres de sua região e qual o sentido 
delas para sua vida social, econômica cultural e religiosa. Método: Primeiramente a pesquisa 
passou por um processo de preparação do trabalho de campo e seleção dos interlocutores. A 
metódo de entrevistas adotado foi o semi-estruturado juntamente com a análise qualitativas 
dos dados, análise do discurso e perspectiva semiótica. Resultados: O resultado das 
entrevistas demonstrou que parte significativa dos entrevistados acreditam que as manifesções 
rupestres foram feitas por Deus, mesmo já tendo passado por ações de educação 
patrimonial. Conclusão: Os resultados da pesquisa permitiram colocar em pauta a discussão 
sobre a visão positivista e unilateral da ciência, assim como contribuir para que as pessoas 
entrevistadas discutissem sobre o seu patrimônio arqueológico e sentissem sua opinião 
valorizada, o que colabora indiretamente para apreservação dos sítios da região e o 
fortalecimento daidentidade cultural delas. 
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O SENTIDO DA RELIGIÃO NA CONSTRUÇÃO DE RESILIÊNCIA EM CONTEXTOS DE 
VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES 

KATIUSKA FLORENCIA SERAFIN NIEVES, CAROLINA TELES LEMOS  
II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: Essa dissertação estrutura-se em três capítulos, cujos conteúdos se entrecruzam 
em todos eles, de modo que as definições teóricas selecionadas possam se articular de 
maneira dialética e fenomenológica com os dados empíricos, confirmando a hipótese 
suscitada, que se materializa em um resultado capaz de provocar, em tese, reflexões 
direcionadas, provavelmente, ao fortalecimento de movimentos sociais e, talvez, à construção 
de uma pauta de políticas públicas de proteção às mulheres.... Objetivo: Compreender e 
interpretar o modo como as mulheres vítimas de violência doméstica e urbana reconstroem o 
sentido de suas vidas, tendo na religião um mecanismo de resiliência, como um processo de 
proteção, defesa, prevenção, resistência e ação em contexto de movimentos 
sociais. Método: A investigação foi feita por meio de uma pesquisa biográfica, relacionando-se 
a mesma à sistematização de teorias e recortes sociais, abordando-se a religião em diversas 
perspectivas, em que a violência representa fator de risco, e a resiliência produz efeitos que 
provocam inevitavelmente mudança para um novo sentido de vida. A articulação entre as 
noções estudadas consiste na metodologia teórico-qualitativa, descritiva, analítica e explicativa. 
A técnica e o procedimento dão-se por meio de entrevistas biográficas orais, considerando-se 
onze (11) perguntas semiestruturadas. Resultados: As quatro mulheres pesquisadas 
encontram nas suas crenças orientação, força e motivação no processo de refazimento de 
suas vidas após a violência. Ampliando-se significativamente para este estudo a compreensão 
do campo religioso, apareceu o deslocamento da religião por meio do processo de 
midiatização.A religiosidade das mulheres e a busca dos bens de salvação fazem referência às 
realidades históricas de suas próprias famílias e não a uma salvação após a morte, estes bens 
de salvação referem-se principalmente à superação da violência, à vida em segurança. A 
legitimação da violência por meio da religião se apresenta com certas ambigüidades na história 
de vida das mulheres porque, afirmando-se que Deus permitiu tal fato, as 
situações... Conclusão: Torna-se necessário um novo empreendimento social que permita aos 
indivíduos exteriorizar sua vontade de sentido, mas também estabelecer novas objetivações 
não apenas em função do poder, mas de ações racionais que conservem a vida e a dignidade 
dos indivíduos, assim como a satisfação de suas existências humanas superando toda forma 
de violência que provoca dor e sofrimento. 
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OLAVO BILAC E JOÃO DO RIO: UMA LEITURA DA MULHER EM COUSA MIUDAS 
NEUZARINA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO TRAVASSOS, MARIA LUIZA FERREIRA L. DE 

CARVALHO  
II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: ATRAVES DA VIRADA DE SÉCULO E DAS POSTURAS ADOTADAS POR 
OUTROS PAÍSES O BRASIL SE VIU DIANTE DE UMA MUDANÇA INEVITÁVEL EM SUE 
COMPORTAMENTO E ESTRUTURA.MUDANÇAS ESSAS NÃO TÃO BEM ACEITAS POR 
BOA PARTE DA SOCIEDADE VIGENTE MAS QUE PRECISA OCORRER POIS CASO 
CONTRÁRIO ANDARIA NA CONTRA-MÃO DO MUNDO. Objetivo: DESCREVER ATRAVÉS 
DAS CÔNICAS DE JOÃO DO RIO E OLAVO BILAC COMO A MODERNIZAÇÃO DO RIO DE 
JANEIRO OCORREU NA VIRADO DO SÉCULO XIX PARA O SÉCULO XX E O PAPEL 
OCUPADO PELAS MULHERES NESSE PROCESSO, ASSIM COMO O COMPORTAMENTO 
SOCIAL DIANTE DESSAS MUDANÇAS NUM COMPARATIVO COM OS DIAS 
ATUAIS Método: PESQUISA Resultados: NÃO CONSTA Conclusão: ALGUMAS 
MUDANÇAS FORAM IMPOSTAS E ACEITAS SOCIALMENTE MAS NÃO INTERNALIZADAS 
DE FATO. AS MULHERES AINDA VIVEM SOB O JULGO DE UMA SOCIEDADE MACHISTA 
MESMO COM ALGUMAS CONQUISTAS 
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OS FILHOS DE XANGÔ: MEMÓRIAS DO TERREIRO DE PAI JOAQUIM DE XANGÔ 
CAMILA DE MELO SANTOS, MARIA DO ESPÍRITO SANTO ROSA C. RIBEIRO  

II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: Os filhos de Xangô: memórias do terreiro de Pai Joaquim de Xangô. É um estudo  
sobre as memórias do terreiro Abassá de Xangô e Yansã, fundado por Pai Joaquim  de Xangô 
na decadá década de 1980, no setor Fama, em Goiânia. Uma história que se iniciou na década 
de 1970, no setor Serrinha, no terreiro Cabocla Juremeira. Memórias que se cruzam com a 
introdução do rito de candomblé na cidade. Objetivo: Compreender a partir das memórias do 
Terreiro de Pai Joaquim, a inserção do rito de candomblé em Goiânia. Método: Para realização 
de nossa pesquisa, partimos da história oral e pesquisa em acervos públicos com o IPHBC e 
os acervos pessoal do babalaô composto por; diários, fitas vhs e fotográfia. Resultados: A 
partir de nossa pesquisa podemos compreender, as principais caracteristicas do rito de 
candomblé na cidade de Goiânia. Conclusão: O rito de candomblé foi inserido como religião 
em Goiânia, na década de 1970. Ainda que tentativas anteriores como a do médium Pedro da 
Serrinha, não foram bem sucedida, deveido a impedimentos com a dificuldade do goiano em 
apreender o iorubá. Porém a partir do rito de Umbanda , presente na capital desde a década 
1940, foi possível a inserir o candomblé, que por aqui seria de caboclo. 
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OS PAPÉIS FEMININO NA GRÉCIA ANTIGA: UMA ANÁLISE SOBRE A MEDÉIA DE 
EURÍPIDES 

AMANDA MARCELO DOS REIS, IVAN VIEIRA NETO  
II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: O propósito do estudo é analisar a tragédia de Medeia do poeta Eurípides – 
século V a. C. – observando o desenrolar da história de dor e sofrimento da personagem e 
como ela passa ser vista na sociedade... A pesquisa se deu através da leitura de Eurípides, 
onde é perceptível a intenção de romper com o paradigma de mulher frágil, e em Lacan e 
Freud para entender que o motivo da vingança de Medeia se dá pela perda do objeto de 
desejo...Numa sociedade patriarcal, ela representa a luta da mulher... Objetivo: O objetivo 
geral desta pesquisa é interpretar de forma histórica e psicanalítica a tragédia  Medéia de 
Eurípides, associá-la com a Medéia de Sêneca e trazê-la para a atualidade de como as 
mulheres são vistas na sociedade contemporânea. Método: A pesquisa se pauta pela leitura 
da bibliografia e reflexão das mesmas...Me utilizei de Victor Turner, pois ele na obra intitulada 
Floresta de Símbolos, destacou a importância do ritual e do motivo no caso o gatilho para  o 
ato. São escritos que fala da importância dos ritos em uma mudança social ou em um conflito. 
Os fatos não acontecem em fração de segundos, é preciso ter um gatilho para a mudança e 
assim se inicia o ritual...Para entender essa tragédia foi preciso buscar na poética de 
Aristóteles algo que deixaria claro o que era Medeia no concurso da tragédia, ele diz que se 
trata de uma linguagem embelezada, por formas diferentes em cada parte, pois a cada 
narração há uma ação imediata.   Busquei dentro da psicanálise teses... Resultados: A escrita 
de Eurípides sobre Medeia, revolucionou a forma como as mulheres podem ser vistas dentro 
da sociedade, deixou de ser vista como algo frágil e passivo. Quando Medeia arquiteta sua 
vingança contra o argonauta Jasão ela deixou de lado a mulher e esposa submissa e 
transformou-se em amargura e ódio, a fim de recuperar sua honra e seu narciso ferido...Ao 
escrever sobre Medeia, Eurípides representou uma voz feminina mesmo na antiguidade, 
dialogou com um feminino no imaginário  da época, mesmo sendo homem, exaltou a voz 
daquela que foi “desgraçada” pelo marido. Foi através da escrita de Eurípides que foi possível 
aprofundar na dor que de fato as tragédias devem passar ao público. É como se ela estivesse 
na escuridão quando é abandonada.. Conclusão: Por se tratar de um autor clássico, como é 
Eurípides, é necessário entender e interpretar seu texto pois trata-se de uma escrita antiga que 
ainda desperta interesses na modernidade. Eurípides busca em seu obra Medeia confrontar a 
audiência com uma voz dissonante que causou estranhamento ao ideal de mulher da 
sociedade ateniense, trouxe a tona a agitação da alma feminina na Grécia, pois Medeia é 
mulher, estrangeira e Barbara o que torna a obra ainda mais critico. E para compreender 
essa... 
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PARQUE OESTE INDUSTRIAL EM GOIÂNIA (GO): UM LUGAR DE MEMÓRIAS, VIVÊNCIAS 
E EXPERIÊNCIAS (2004-2005) 

TALES DE CASTRO CASSIANO, MARIA CRISTINA NUNES FERREIRA NETO  
II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: A dissertação se estrutura em 3 capítulos. O primeiro, Goiânia e o Discurso do 
Progresso: passado e presente tecidos pela Modernidade, retoma os valores fundantes da 
cidade de Goiânia, no segundo capítulo, O conflito do Parque Oeste Industrial, busca-se 
compreender se a permanência desses discursos tem sentido prático no dia a dia da cidade de 
Goiânia, no terceiro capítulo, Imprensa e Representação: mecanismos de formação da 
memória coletiva, apresenta-se de que forma o Jornal O Popular... Objetivo: A dissertação 
busca analisar o episódio da ocupação/desocupação de uma área localizada no bairro Parque 
Oeste Industrial em Goiânia- GO, que teve início em Maio de 2004 e terminou, em Fevereiro de 
2005. A pesquisa buscou entender de que forma o jornal O Popular representou o 
conflito... Método: Utilizou-se como metodologia a análise de fontes escritas e comparação de 
dados e abordagens entre documentos que trazem opiniões sobre o episódio estudado, como 
o jornal O Popular, o relatório da Cerrado Advocacia Jurídica e o relatório do Ministério Público 
Federal. Além das fontes sobre o caso, buscou-se subsidiar a pesquisa a partir de téoricos que 
trabalham os conceitos de modernidade, representação e memória. Resultados: Durante o 
estudo foi possível chegar ao entendimento que o desenvolvimento das cidades está 
intrinsicamente ligado aos interesses econômicos. O papel da imprensa no mundo 
contemporâneo também fez parte dos estudos e foi possível observar que as representações 
veiculadas no jornal O Popular para os fatos da ocupação e desocupação do terreno seguiram 
a lógica de favorecimento do capital. Os dados pesquisados demonstram um forte vínculo 
financeiro entre a imprensa e esferas do governo estadual, o que certamente influencia na não 
veiculação de informações negativas na atuação da administração do poder executivo. 
Considerando o importante papel da mídia na formação da memória coletiva, a atuação do 
Jornal O Popular foi decisiva... Conclusão: Observa-se que ao pesquisar as representações 
feitas nos periódicos contemporâneos nos deparamos com a manipulação que determinados 
setores da sociedade impõe às classes subalternas. Esta verificação foi possível neste trabalho 
comparando os acontecimentos do Parque Oeste Industrial com a representação que o jornal 
O Popular deu ao caso, permeado pelos interesses de setores de grande força econômica e 
política. A pesquisa abre possibilidades para estudos futuros, ampliando leituras sobre a... 

Palavras-chave: Parque Oeste Industrial, Representação, Mídia 

http://anais.pucgoias.edu.br/2017


 
 

 Av, Universitária 1.440, Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP: 74605-010, Fone: +55 62 3946-1073 Página | 1348 

ANAIS DO IV CONGRESSO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DA PUC GOIÁS 

Disponível em pucgoias.edu.br/anais/2018 

ISSN: 2177-3327 

PERIFERIAS O GRITO DOS BECOS!UM OLHAR TRANSESTÉTICO DA 
HIPERMODERNIDADE 

MARCOS VINICIUS ALVES GUEDES, DIVINA PAIVA  
II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: A proposta é estudar, apresentar e realizar as investigações sobre as teorias da 
hipermodernidade tais como apresebrados pelos filósofos Gilles Lipovestsky e Jean 
Baudrillard.O corpus serão obras artísticas da literatura contemporânea e das narrativas 
gráficas,bem como, as poesias de rua,relacionadas aos ritmos urbanos. Objetivo: Pesquisar 
sobre as teorias críticas da hipermodernidade relacionando-as às obras de artes da literatura e 
das Narrativas Gráficas, bem como, as poesias de rua, relacionadas aos ritmos urbanos 
enaltecendo a importância de sua linguagem, assim como, sua importância como ferramenta 
de comunicação... Método: A metodologia deste trabalho, a ser desenvolvido por um ano, 
consiste em pesquisa bibliográfica, relativas ao estudo das teorias desses críticos e daqueles 
que fundamentam a tese da arte hipermoderna, bem como, das análises das obras das artes 
corpus. Resultados: São previstos os seguintes resultados: a)Produção de textos: resumos, 
resenhas críticas, relatórios e publicação dos resultados parciais e finais em anais;b)Produção 
de capítulos de livros em parceria com a orientadora e coorientador; c)Participação em 
Congressos Nacionais e Internacionais;d)Apresentação de Relatório final. Conclusão: Esse 
trabalho terá como ponto fundante reconhecer o objeto artístico em seu caráter intrínseco e 
extrínseco. Procurando aproximar ou distanciar a arte de outras formas de conhecimento e 
produzir conhecimento, transmitir ao outro  a teoria resultante do conhecimento conquistando e 
divulgá-los à sociedade em forma de artigos e livros. 
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PONTUAÇÃO INSÓLITA: UM CAMINHO EM ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA 
PEDRO GERMANYO BARBOSA PEREIRA, ALBERTINA VICENTINI  

II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: A proposta deste trabalho surgiu da observação do uso não convencional da 
pontuação por José Saramago. Sobre a máxima de que não usamos pontuação quando 
falamos, este trabalho vem mostrar um contraponto entre a gramática normativa e o estilo 
usado pelo autor. Inicialmente, esboçamos um panorama sobre a vida e obra de Saramago, 
demorando-nos no romance Ensaio sobre a cegueira. Em seguida buscamos as fontes 
bibliográficas para embasar os fundamentos teóricos para, em um próximo 
momento... Objetivo: Este trabalho tem como objetivo primeiro mostrar o emprego não 
convencional da pontuação em trechos da obra Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago. 
Com esse propósito definimos os seguintes objetivos específicos: a)     Relacionar os trechos 
em Saramago com a gramática normativa... Método: Para esta exposição foi escolhida a 
pesquisa do tipo bibliográfica em detrimento a outros tipos de pesquisa (documental, histórica, 
do tipo levantamento, correlacional etc.). A pesquisa bibliográfica é elaborada a partir de 
material já publicado (livros, artigos científicos, monografias, dissertações, teses etc.) e não 
deve ser confundida com a revisão ou a resenha bibliográfica. Resultados: Não 
Consta Conclusão: A pontuação de Saramago foge ao tradicional. O autor utiliza apenas a 
vírgula e o ponto. A inicial maiúscula marca a passagem de uma fala para outra, ajudando a 
discernir a fala dos personagens. Em alguns momentos, a própria estrutura da frase denuncia 
se estamos diante de uma pergunta ou de uma afirmação. Por outro lado, a escassez de 
pontuação possibilita nuances de leitura. A grande aposta de José Saramago em sua 
linguagem está na oralidade, mas, pensamos que, dentro dessa oralidade... 
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REVITALIZAÇÃO DAS CIDADES - UM ESTUDO DE CASO DO CENTRO DA CIDADE DE 
GOIÂNIA 

BRUNA FARIA DE LIMA, SILVANA BRITO ARRAIS DIAS  
II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: Goiânia é uma cidade relativamente nova, mas já se vê algumas áreas com 
extrema necessidade de passar por algum tipo de revitalização ou manutenção. E o Centro, é 
um dos principais locais da cidade que precisa deste tipo de intervenção. A necessidade de tal 
processo acontecer no Centro é por este setor carregar em sua história o início da capital do 
Estado, e ainda por ser um local em potencialidade para área de lazer e 
turismo. Objetivo: Como objetivo central da pesquisa está o fato de apresentar um estudo de 
caso sobre como é feita a Gestão de revitalização do Centro da cidade de Goiânia, tendo como 
base a percepção de como aquele espaço e, consequentemente, a manutenção dele são 
importantes para a comunidade goiana. Método: Pesquisas bibliográficas foram feitas em 
livros, artigos, revistas especializadas e internet. Esse método foi adotado para se ter como 
base um conhecimento científico prévio. Utilizou-se também, a pesquisa de campo já que 
algumas informações foram colhidas no local onde os fatos aconteceram. E pode-se definir a 
pesquisa como sendo exploratória. Foi utilizada também a pesquisa ex-post-fact. Foram 
utilizados como instrumento de levantamento de dados registros e documentos de acervos de 
órgãos públicos da cidade, bem como a observação direta. Para a construção do artigo ainda 
foram feitas entrevistas. Optou-se por realizar estudo de caso. Como espaço pesquisado 
utilizou-se somente a cidade de Goiânia, ocorreu entre setembro e novembro de 
2017 Resultados: Um processo de revitalização que parte do setor Central passou, foi durante 
os anos de 2002 a 2004, esta revitalização, quem fez foi o poder executivo, em esfera 
municipal. Foi um processo importante, pois houve a revitalização da Av. Goiás, e a construção 
do Mercado na Av. Paranaíba. Além ainda de também revitalizarem as Praças Eurico Viana e a 
Santos Dumont. O projeto da Praça Cívica foi colocado em prática no ano de 2015, e tinha por 
finalidade resgatar a configuração original da década de 1930. Este projeto de revitalização ate 
hoje, foi o ultimo por qual a Praça Cívica passou. E atualmente o Governo do Estado busca 
pela requalificação da Praça Cívica, mas no sentido de atrair novamente o morador para a 
localidade. Conclusão: A importância de um setor central para uma cidade, mais 
especificamente para a Cidade de Goiânia, entende-se, também, que a revitalização deste 
espaço é fundamental por diversos motivos, os moradores voltarem a ter uma ligação com o 
lugar, futuro ponto turístico para cidade. Além desses benefícios se bem administrado é mais 
viável para uma cidade aproveitar os espaços já existentes, do que a construção de novos. E é 
esse um dos papeis da Administração Pública na gestão de uma cidade. 
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SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
VALÉRIA PEDRO DA SILVA, LUCIA HELENA RINCON AFONSO  

II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: O feminismo visa estudar a questão de gênero, apagando a noção de 
superioridadeda dominação masculina e a inferioridade das mulheres desconstruindo 
barreirasque foram construídas ao longo dos anos na sociedade. Em pleno século XVII 
naNueva España, eis que surge uma figura bastante peculiar, em um tempo ondeexistia a 
Inquisição, Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695), uma monja que quebrouparadigmas, em 
um tempo que a dominação masculina e dominação eclesiásticaimperava. Objetivo: Mostrar 
que atraves da teoria sobre feminismo, que Sor Juana Inés pode ser chamada de feminista  
sim. Método: Foi utilizado leituras de artigos, na grande maioria de língua  espanhola,  e 
utilizado o Livro de Octavio Paz que fala sobre a Monja Mexicana. Resultados: Não 
Consta Conclusão: Com este trabalho pretendo mostrar que na América Latina houve sim 
mulheres que merecem  ser estudadas, e que essas mulheres revolucionaram a época que 
viveram, como é o caso de Sor Juana  Inés de la Cruz. 
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TENDÊNCIAS TEMÁTICAS E METODOLÓGICAS DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDU... 

DANIELA COLELLA ZUNIGA LUDOVICO, CLÁUDIA VALENTE CAVALCANTE  
II Seminário Científico da Escola de Formação de Professores e Humanidades 

Introdução: O presente estudo justificou-se pela necessidade de mapearmos a recorrência 
dos temas relacionados à educação inclusiva em nível de pós-graduação e de entendermos de 
que maneira a educação inclusiva têm sido tratada nesse meio, ou seja, sob quais óticas suas 
questões estão sendo abordadas, sejam elas política, sociológica, histórica ou práticas.  Assim, 
teve-se como problema a seguinte questão: Como as questões práticas de ensino-
aprendizagem, no âmbito da Educação Inclusiva, são abordadas... Objetivo: Fazer um 
levantamento das dissertações produzidas e defendidas relacionadas à Educação Inclusiva no 
C Goiás;Investigar como o tema da Educação Inclusiva é tratado nas produções 
acadêmicas;Identificar em quais perspectivas teóricas e metodológicas são discutidas as 
questões acerca da Educação Incl... Método: Tendo em vista o objetivo deste estudo em 
realizar um levantamento das dissertações do Programa de Pós-Graduação da PUC Goiás, é 
evidente que a metodologia utilizada é de caráter bibliográfico.  Trata-se, portanto, de uma 
pesquisa bibliográfica do tipo estado da arte, que visa, em um primeiro momento, construir um 
banco de dados das dissertações de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação 
(PPGE) da PUC- Goiás. Resultados: As dissertações do Programa de Pós-Graduação da 
PUC- Goiás sobre educação inclusiva, que totalizam 24, concentram-se na Linha de Pesquisa 
Teorias e Processos Pedagógicos (12). Isso significa que as pesquisas se pautaram nos 
estudos das teorias pedagógicas, dos processos formativos e suas implicações nas práticas 
educativas, na formação de professores e na gestão organizacional da escola.  As outras 
linhas de pesquisa, quais sejam, Educação, sociedade e cultura (5 dissertações) e Estado, 
políticas e instituições educacionais (7 dissertações), juntas, totalizaram 12 
pesquisas. Conclusão: A pesquisa demonstrou que: (1) as dissertações concentram-se na 
linha de pesquisa teorias e processos pedagógicos; (2) os anos de maior concentração de 
dissertações sobre a temática foram 2006, 2007 e 2012; (3) os temas com maior destaque 
foram: políticas de inclusão, dificuldade de aprendizagem, inclusão e surdez e inclusão no 
ensino superior; (4) as pesquisas foram majoritariamente bibliográficas e de campo 
simultaneamente; (5)  são muitos os problemas ainda enfrentados para que haja uma... 
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