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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

O Encontro Nacional de Iniciação Científica da Universidade de Vassouras (ENIC) é um 
evento científico realizado desde 2001, que objetiva a integração dos docentes e discentes no 
meio científico, trazendo para o ambiente acadêmico as apresentações dos trabalhos, e os avanços 
tecnológicos dos Projetos de Pesquisa desenvolvidos por Pesquisadores, alunos e bolsistas de 
Iniciação Científica / Tecnológica, em todas as áreas do conhecimento. O evento também oferece, 
aos alunos e demais instituições participantes, atividades como: palestras, workshops, minicursos 
e atividades culturais. 

 
O XVIII Encontro de Iniciação Científica (XVIII ENIC), promovido pela Universidade de 

Vassourasnos dias 24 a 26 de outubro de 2019 integrou a apresentação e divulgação de resultados 
preliminares e finais de pesquisas de diversas modalidades: Docente, Pós-Graduação Lato Sensu 
e Stricto Sensu, Iniciação Científica, Iniciação Tecnológica. 

 
Como nos anos anteriores, houve continuidade no critério de avaliação dos trabalhos 

apresentados. Todos os resumos foram avaliados pelo Comitê Científico de avaliação, composto 
por Professores Pesquisadores de todas as áreas do conhecimento. 

 
Os resumos aprovados do XVIII Encontro Nacional de Iniciação Científica foram publicados 

nos Anais de forma online no site da instituição, devidamente indexado no ISBN. 
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Acompanhamento Clinico e Cirúrgico de lesão oftálmica em 
bovino 
Arthur Kopke de Paula Vianna1, Pedro Henrique Evangelista Guedes2, Renata Fernandes 
Ferreira Moraes3, Bruna de Azevedo Baêta4, Thiago Luiz Pereira Marques5, Erica Cristina 
Rocha Roier6 

 
 
 

Na última década, o Brasil consolidou-se como um grande produtor e exportador de proteína 
animal, possuindo o segundo maior rebanho bovino do mundo. Diversas doenças causam graves 
prejuízos econômicos, dentre elas as neoplasias. O carcinoma de células escamosas é o tumor 
com maior número de casos em bovinos no mundo todo. Em maio de 2018 foi atendido numa 
propriedade localizada no município de Paty do Alferes/RJ, um bovino fêmea, SRD, de 7 anos 
de idade, que apresentava lesão ulcerada na região da conjuntiva palpebral. Segundo relato do 
proprietário, a lesão surgiu havia cinco meses, com progressão rápida. Ao exame clinico, o 
animal apresentava-se com boa condição corporal, mucosas rosadas, temperatura de 38,6 °C, 
tempo de preenchimento capilar de dois segundos e frequência cardíaca de 64bpm (todos os 
parâmetros normais para a espécie). A lesão possuía aspecto nodular, ulceração, edema e 
hiperemia, com sinais de inflamação e presença de material purulento. Após o exame cauteloso 
da lesão, optou-se pela retirada cirúrgica do nódulo e envio do fragmento para analise 
histopatológica. Para realização do procedimento foi realizado sedação com cloridrato de 
xilazina 2% (Rompum®) na dose de 0,2 mg/kg, administrado por via intramuscular (IM) como 
medicação pré-anestésica. Após o animal ser posicionado em decúbito lateral direito, foi 
realizada anti-sepsia do local com Clorexidine degermante 2% (Riohex®) seguido de enxague 
com solução fisiológica NaCl 0,9%. Foi realizado bloqueio local infiltrativo utilizando lidocaína 
2% (Lidovet®), ao redor da lesão e intralesional. Após sedação e anestesia, foi realizada a 
exérese do nódulo com lâmina de bisturi tamanho 15 e hemostase com eletrocauterizador. No 
pós-operatório, foram utilizados Benzilpenicilina G benzatina, benzipenicilina G procaína, 
dihidroestreptomicina e piroxicam (Pentabiótico reforçado® Pfizer) em injeção na conjuntiva 
palpebral no volume de 10mL, flunixin meglumine (Banamine®) na dose de 1,1mg/kg por via 
IM, durante 3 dias e antiparasitário sistêmico doramectina (Dectomax®1%) 200mcg/kg IM em 
dose única. O nódulo retirado possuía 3,0 x 2,2 x 1,0cm, foi fixado em formol 10% e enviado 
para análise. O laudo histopatológico indicou carcinoma de células escamosas e presença de 
miíase na massa neoplásica. O pós-cirúrgico transcorreu de forma satisfatória, sem 
complicações e com cicatrização completa da lesão e o animal não apresentou recidivas até o 
momento deste relato – após 16 meses da data da cirurgia. Conclui-se que o tratamento 
empregado foi eficaz para a correção da lesão oftálmica e para o diagnóstico definitivo do caso. 
Palavras-chave:Neoplasia; bovino; carcinoma 
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Acompanhamento Sazonal de Coccidiose em bezerros búfalos de 
uma propriedade leiteira no Município de Valença-RJ 
Diogo Gropen Gomes1, Jônathan David Ribas Chagas2, Letícia Meirelles Ávila3, Felipe Mexias 
de Souza4, Erica Cristina Rocha Roier5, Thiago Luiz Pereira Marques6 

 
 

 
No Brasil, a exploração de búfalos destina-se fundamentalmente à produção de carne, porém, a 
partir dos anos 80/90, verificou-se um interesse crescente em sua exploração leiteira ou com 
duplo propósito (carne e leite). Segundo o IBGE 2017, o Brasil possui um total de 1.381.395 
bubalinos em seu território. O rebanho mundial de bubalinos é de 194.463.729 cabeças 
produzindo cerca de 100.000.000 litros de leite. Apesar de a região norte ser a maior produtora 
de búfalos do Brasil, a sua produção é voltada para o mercado de produção de carne, diferente 
da região sudeste onde é privilegiada a produção leiteira. Bubalinos e bovinos são acometidos 
por um grande número de parasitas de espécies comuns a esses hospedeiros. As coccidioses são 
responsáveis por altas taxas de mortalidade em bezerros bubalinos e geralmente são 
assintomáticas, mas pode manifestar-se através de alterações intestinais seguidas de diarréia 
com muco ou sangue, desidratação, pêlos arrepiados, baixa conversão alimentar, anemia, 
debilidade e perda de peso. Sendo assim, o objetivo do estudo é realizar o acompanhamento 
sazonal das coccídioses em bezerros búfalos para determinar a prevalência das mesmas durante 
as diferentes estações climáticas. Serão utilizados 15 bezerros búfalos provenientes de uma 
propriedade leiteira situada no município de Valença, RJ, no período de outubro de 2019 a abril 
de 2020. As fezes serão coletadas mensalmente da ampola retal dos animais, devidamente 
identificadas e enviadas ao laboratório de análises clínicas da Universidade de Vassouras. A 
quantificação dos oocistos por grama de fezes (OOPG) será feito pela técnica descrita por 
GORDON E WHITLOCK (1939) utilizando a câmara de McMaster. Após contagem, as fezes 
serão colocadas em placas de Petri com solução de dicromato de potássio a 2% por 6 a 10 dias 
em temperatura ambiente, para promover a esporulação dos oocistos. Após a esporulação, as 
fezes serão transferidas para frascos de vidro de boca larga, onde irá ser adicionada mais  
solução de dicromato de potássio e mantidas a 4ºC até posterior identificação dos oocistos. Para 
a identificação, a contagem e a mensuração dos oocistos do material fecal em dicromato de 
potássio, será realizada a técnica preconizada por SHEATHER (1923). Esses oocistos 
esporulados serão identificados por suas características morfológicas, micrométricas e índice 
morfométrico (razão entre o diâmetro maior e o diâmetro menor do oocisto) segundo LEVINE 
& IVENS (1970) e LONG & JOYNER (1984). Espera-se encontrar maior prevalência de 
coccídeos no período do verão, sendo um período susceptível aos animais. 
Palavras-chave:coccidioses; estações climáticas; bubalinos. 
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Análise de ovos de toxocara canis em amostras de areia coletadas 
das praças públicas dos municípios de Vassouras e Miguel 
Pereira-RJ 
Gabriela Rosa Gonçalves Nicolau1, Mayara Rezende Laque2, Suzana de Castro dos Santos3, 
Barbara Cruz Tavares de Macedo Fernandes4 

 
 

Toxocara canis é um helminto nematódeo que vive no intestino delgado do cão e de canídeos 
selvagens. Ele é responsável por causar patologias intestinais em seus hospedeiros definitivos, e 
Larva Migrans Visceral (LMV), de importância zoonótica, em hospedeiros acidentais, como o 
homem. As areias das praças públicas têm sido alvo de contaminação por parasitas de cães e 
gatos através das suas fezes, demonstrando a sua enorme importância em saúde pública, pois 
esses ambientes são propícios à transmissão das formas parasitárias aos seus frequentadores. 
Este trabalho teve como objetivo analisar a areia de 7 praças públicas dos municípios de 
Vassouras e de Miguel Pereira-RJ, quanto à presença de ovos de T. Canis. As amostras foram 
coletadas entre agosto e setembro de 2019, sendo 4 praças de Miguel Pereira e 3 de Vassouras. 
Coletou-se de 30 a 50g de areia por amostra, em 5 pontos diferentes de cada praça, colocando-as 
em sacos plásticos lacrados e identificados com a data e o local da coleta. Em seguida, as 
amostras foram mantidas em refrigeração até o dia da análise. As análises foram realizadas no 
Laboratório de Microbiologia da Universidade de Vassouras, e o método escolhido foi a  
Técnica de Hoffman (sedimentação espontânea), que indica a presença ou ausência de ovos 
pesados de parasita. Foi feita uma mistura de 4g de areia com 20 ml de água da torneira em um 
Becker, depois a mesma foi filtrada em peneira com e gaze cirúrgica dobrada. O filtrado obtido 
foi colocado no cálice, o volume completado com água da torneira e deixado em repouso por 
duas horas para que ocorresse precipitação dos resíduos. O líquido sobrenadante foi trocado por 
água limpa promovendo a ressuspensão do precipitado e foi retirado uma fração do sedimento 
do fundo do cálice através de uma pipeta Pasteur e uma gota depositada em uma lâmina de  
vidro e coberta com uma lamínula. Três lâminas de cada amostra foram preparadas e a 
visualização foi realizada no microscópio óptico. Não foram encontrados ovos do parasita em 
nenhuma das 35 amostras analisadas. Em Vassouras, isso se deve ao fato de os cães errantes 
serem cuidados por associações protetoras dos animais, que tem como protocolo de cuidado a 
alimentação, vacinação e administração de anti-helmínticos a cada 6 meses em todos os animais 
de rua. Em Miguel Pereira é raro encontrar cães errantes, devido a colaboração das protetoras 
que moram na cidade e fazem lar temporário para os cães até sejam adotados. Não encontrar 
ovos do Toxocara canis é algo positivo, pois solos contaminados são fatores de risco para 
crianças e adultos que utilizam praças públicas, por se tratar de uma zoonose. 
Palavras-chave:Zoonose, Toxocara Canis, Areia 
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Avaliação citológica e coloração de Gram: associação de técnicas 
para o tratamento de otites caninas 
Alice de Souza Carvalho1, Bruna de Azevedo Baêta2, Erica Cristina Rocha Roier3, Renata 
Fernandes Ferreira4 

 
 

 
O ouvido, também denominado órgão vestíbulo-coclear, é capaz de permitir que o animal 
consiga ouvir sons e direcioná-los, contribuindo para o sentido de equilíbrio, percepção da 
posição, e movimento da cabeça em relação à gravidade. Nos cães, este é constituído por três 
partes: o ouvido externo, médio e interno, sendo o primeiro formado pelo pavilhão auricular e 
pelo meato acústico externo, o canal de comunicação entre a base do pavilhão auricular e a 
membrana timpânica. A otite externa pode ser causada por diversos fatores, sendo a afecção 
mais comum do canal auditivo em cães, ocorrendo quando a camada de células que recobre esse 
canal se torna inflamada e, atualmente, a citologia comum vem sido utilizada como única forma 
de diagnóstico para o tratamento de infecções bacterianas e fúngicas, inclusive sendo 
dispensado o Teste de Susceptibilidade aos Antimicrobianos (TSA). Neste sentido, o presente 
estudo tem por objetivo identificar e classificar os microrganismos encontrados em cerúmens 
coletados do canal auditivo de cães, utilizando a coloração de Gram e de Diff-Quick e comparar 
um resultado com o outro. A partir desta comparação, pretende-se verificar se é suficiente 
utilizar somente a citologia comum para escolha do tratamento mais adequado para cada caso ou 
se deve-se associar as duas técnicas. Serão coletadas amostras de cerúmen de 20 animais, após a 
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelo tutor, provenientes de duas suas 
cidades da região Sul Fluminense, Rio de Janeiro. Para a realização do procedimento, as 
amostras de cerúmen serão coletadas na parte externa do ouvido dos animais com auxílio de 
swabs e, após este procedimento, serão preparadas lâminas para posterior identificação dos 
microrganismos encontrados, utilizando a coloração instantânea (Diff- Quick) e a coloração de 
Gram. Após a coloração, as lâminas serão lidas em aumento de 1000x em microscopia optica, 
para comparação dos resultados. Os procedimentos laboratoriais serão realizados no Laboratório 
de Análises Clínicas do Hospital Veterinário da Universidade de Vassouras, no município de 
Vassouras, RJ, e os resultados tabelados em excel para futuras análises estatísticas. Espera-se 
que a coloração de Gram seja de extrema importância principalmente no que tange a escolha do 
antimicrobiano, sendo implementada como fundamental na avaliação das otites bacterianas. 
Palavras-chave:Antimicrobiano; Citologia; Otites 
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Avaliação da eficácia da infusão de folhas de Bananeira (Musa 
spp.) sobre larvas de helmintos gastrointestinais de equinos. 
Milena reis de souza martins1, Letícia Meirelles Ávilar2, Jônathan David Ribas Chagas3, Bruna 
Azevedo Baêta4, Thiago Luiz Pereira Marques5, Erica Cristina Rocha Roier6 

 
 

 
A equideocultura no Brasil movimenta cerca de 7 bilhões de reais/ano e gera aproximadamente 
3 milhões de empregos diretos e indiretos. As infecções parasitárias, principalmente quando há 
altas cargas de helmintos, prejudicam a produtividade dos animais. A folha de Bananeira (Musa 
sp.) tem potencial anti-helmíntico natural devido ao tanino encontrado em sua composição. O 
objetivo do presente estudo será avaliar a eficácia da infusão de folhas de bananeira sobre larvas 
de helmintos gastrointestinais de equinos recuperados a partir da coprocultura. Serão coletadas 
fezes diretamente do reto de 20 equinos, machos e fêmeas, com idades entre 2 e 8 anos de idade, 
oriundos de uma mesma propriedade localizada na região Sul Fluminense do Rio de Janeiro, 
sem utilização de anti-helmínticos por no mínimo 90 dias. As amostras fecais serão misturas 
para a obtenção de um “pool”, e deste serão retiradas alíquotas para a realização da 
coprocultura, em triplicata, com 2g de fezes, 2g de serragem e 2ml de água destilada, que após 
homogeinização, será mantida em temperatura ambiente por 10 dias. A partir da suspensão 
obtida da coprocultura será feita a contagem das larvas e, preparada uma solução contendo 100 
larvas/mL. Esta solução de larvas (SL) será submetida a 3 tratamentos em placas de Petri. 
Tratamento - (T1) 2,0 mL da infusão de folhas de bananeira adicionados a 2,0 da SL; 
Tratamento 2 – Controle Negativo (T2) 2,0 mL de água e 2,0 mL da SL e Tratamento 3 – 
Controle Positivo (T3) 2,0 mL de uma solução com albendazole 5% e 2,0 mL da SL. Os 
resultados dos tratamentos serão avaliados em três tempos (24, 48 e 72 horas), onde serão 
contadas em microscópio ótico, na objetiva de 40X, as larvas viáveis e inviáveis, obtendo-se 
assim duas variáveis LVV (Larvas Viáveis) e LVI (Larvas Inviáveis). Os dados obtidos serão 
comparados utilizando-se o teste de Tukey a 5% de significância. Com o presente estudo 
objetiva-se verificar a eficácia “in vitro” da infusão de folhas de bananeira sobre larvas de 
helmintos gastrointestinais de equinos obtidas a partir de coprocultura. 
Palavras-chave:Equinos; tanino; helmintos 
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Avaliação das condições higiênico sanitárias em um abatedouro 
frigorífico de bovinos da Região Sul Fluminense 
Damaris Alves dos Santos1, Gabriela Vieira do Amaral2, Fábio Sartori3, Greiciane França 
Bronzato4 

 
 

 
O Brasil em 2018 se consolidou como o principal exportador de carne bovina, segundo 
informações da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC). E se 
destaca sendo o segundo maior produtor mundial. Por ser um representante de notória 
importância, tanto no mercado externo, quanto no mercado interno, aumenta a necessidade em 
conhecer os aspectos que podem modificar a cadeia produtiva da carne, principalmente 
relacionadas às falhas de ordem higiênico sanitária no processo de abate. Por isso, sua obtenção 
deve ser realizada através de procedimentos padronizados, incluindo aspectos relacionados à 
higiene dos utensílios, equipamentos e instalações a fim de minimizar a contaminação 
microbiana das carcaças, com o intuito de evitar riscos à saúde humana. Portanto, este trabalho 
tem como objetivo fazer uso de um check list a partir do utilizado em auditorias do Serviço de 
Inspeção Federal para a identificação das condições higiênico sanitárias nas etapas de abate, 
bem como análises microbiológicas dos utensílios (antes e após a higiene) e das carcaças (antes 
e após a lavagem). As amostras serão coletadas da superfície de bandeja de evisceração (quatro 
amostras), contendo vísceras vermelhas, facas de sangria (quatro amostras) antes e após o 
processo de higiene, e a carcaça (quatro amostras), antes e após a lavagem. Portanto totalizando 
doze amostras. O procedimento de coleta e o processamento de análise serão feitos a partir do 
Método de Swab. Essa técnica consiste em friccionar um swab esterilizado e umedecido em 
meio stuart na superfície a ser avaliada. Terminada a coleta, o material será transportado sob- 
refrigeração em isopor térmico. Sendo realizada a contagem de enterobactérias no meio ágar 
MacConkey. Bolores e leveduras serão contados a partir do meio ágar Sabourad. E para a 
contagem de mesófilos aeróbios, será usado o meio Plate Count Agar (PCA). Espera-se que essa 
avaliação contribua com melhorias em relação a erros de ordem higiênico sanitárias durante o 
processo de abate, garantindo qualidade e segurança do alimento aos consumidores. 
Palavras-chave:Higiene; utensílios; saúde. 
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Avaliação de resistência antimicrobiana de Vibrio alginolyticus 
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Vibrio alginolyticus é uma bactéria Gram-negativa, de caráter oportunista de animais marinhos. 
No entanto sua patogenia também se estende à seres humanos, causando uma série de 
enfermidades como: otites, endolftalmites, infecções gastrointestinais e de pele. Esta bactéria é 
de grande relevância devido aos impactos negativos que podem ser causados no ambiente 
marinho bem como na mitilicultura. A criação intensiva de mexilhões requer cuidados a fim de 
evitar doenças provocadas por agentes infecciosos, que resultam na perda da produção gerando 
grandes prejuízos econômicos para o produtor, e com isso são utilizados antimicrobianos 
durante o cultivo de mexilhões com o intuito de diminuir ou eliminar a carga microbiana, e 
assim evitar a mortalidade dos animais. No entanto a resistência antimicrobiana tornou-se uma 
problemática amplamente discutida no âmbito marinho, devido ao uso indiscriminado de 
antibióticos ao longo do processo de cultivo dos mexilhões e consequentemente a liberação 
desses resíduos de antibióticos na água do mar. Frente a esse contexto, o objetivo do estudo visa 
avaliar o perfil de resistência antimicrobiana de cepas de V. alginolyticus presentes em 
mexilhões Perna perna, provenientes de fazendas de mitilicultura situada na Costa Verde do Rio 
de Janeiro, Brasil. O isolamento e identificação de V alginolyticus serão realizados por testes 
bioquímicos e por MALDI TOF MS e posteriormente será avaliada a resistência antimicrobiana 
através do teste de difusão em disco. Esperar-se conhecer a respeito da microbiota de mexilhões 
Perna perna que atuam como bioindicadores de contaminação ambiental, bem como obter dados 
a cerca da resistência antimicrobiana com o intuito de reduzir os impactos ambientais e 
socioeconômicos causados pela disseminação desses antimicrobianos no ambiente marinho. 
Palavras-chave:Mitilicultura; Resistência antimicrobiana; Vibrio alginolyticus 
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Avaliação do Conhecimento e Percepção sobre Esporotricose da 
População do Município de Vassouras, RJ 
Katherine da Silva Amorim Barreto1, Bruna de Azevedo Baêta2, Guilherme Marques Soares3 

 
 
 

A esporotricose é uma micose subcutânea subaguda ou crônica, descrita pela primeira vez por 
Benjamin Schenck no Estados Unidos em 1898, causada por fungos dimórficos do gênero 
Sporothrix, sendo o Sporothrix schenckii e o Sporothrix brasiliensis, as espécies de maior 
importância, por serem estas as responsáveis por casos zoonóticos em inúmeros países. Fatores 
que auxiliam na disseminação da doença e na iminente epidemia causada pelo fungo, são os 
tutores que abandonam seus animais sem completar o tratamento ou enterram os corpos em 
local inapropriado fazendo com que haja a contaminação do solo. A esporotricose está, 
frequentemente envolvida em casos epidêmicos pelo Brasil, principalmente no estado do Rio de 
Janeiro. Isso se deve por diversos fatores, entre eles, deficiência de conhecimento das medidas 
de controle da esporotricose pela população, carência de ações de saúde pública interrompendo 
a cadeia de transmissão animal. Parte considerável da população de Vassouras, desconhece ou 
tem pouco conhecimento acerca da esporotricose, devido a reduzida disseminação de 
conhecimento por parte dos órgãos competentes. Este trabalho tem como objetivo avaliar o 
conhecimento sobre esporotricose humana e animal por pessoas do município de Vassouras no 
estado do Rio de Janeiro, através da utilização de questionários. No período entre 2019 e 2020, 
200 pessoas do município de Vassouras, RJ, entre 18 e 60 anos de idade, serão entrevistadas 
com o preenchimento do questionário com perguntas específicas sobre o conhecimento de 
esporotricose. Após a avaliação do conhecimento da população leiga será  elaborado  um 
produto técnico (folheto) para gerar conhecimento à população do município de Vassouras. 
Palavras-chave:Esporotricose; Vassouras; Zoonose 
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A Doramectina pertencente ao grupo das avermectinas é uma droga comumente utilizada em 
equinos, sendo relatada de forma informal por proprietários e médicos veterinários. Atualmente, 
existem várias formulações comerciais injetáveis a base de doramectina, porém nenhuma delas 
possui indicações para utilização em equinos. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da 
utilização da doramectina sobre as enzimas hepáticas de equinos, quando administrada pela via 
intramuscular, na dosagem de 0,2 mg/kg. Foram utilizados 30 equinos, machos e fêmeas, com 
idades variando entre 8 e 12 anos, sem raça definida, provenientes de uma mesma propriedade 
equestre. Foram avaliadas as enzimas que compõe o perfil hepático: AST, FA e GGT. Antes da 
administração da Doramectina, coletou-se 10 mL de sangue, de cada animal, através de punção 
da veia jugular, em tubos sem anticoagulante, sendo este o controle (dia 0). As amostras foram 
acondicionadas e encaminhadas, em caixa isotérmica contendo gelo reciclável, ao Laboratório 
de Análises Clínicas da Universidade de Vassouras para obtenção do soro e dosagem das 
enzimas. Após a coleta sanguínea, foram administrados nesses animais por via intramuscular 
(IM) a doramectina 1% indicada para bovinos, em dose única e foram coletadas amostras 
sanguíneas nos dias 3 e 14 após a aplicação do medicamento. Essas amostras seguiram o mesmo 
protocolo estabelecido no dia 0. Para comparação das médias das enzimas avaliadas foram 
realizados ANOVA e teste de Tukey. No presente estudo, não foram encontradas diferenças 
estatísticas entre os valores das variáveis do perfil hepático (AST, FA e GGT) comparando os 
diferentes momentos estudados, sendo p>0,05. Os resultados obtidos nesse estudo são 
semelhantes aos obtidos num estudo realizado em Botucatu, onde o pesquisador utilizou a 
mesma dosagem deste estudo, administrada por via oral em 8 equinos, não havendo alteração 
das enzimas hepáticas. Com isso, conclui-se que a doramectina injetável na dose de 0,2 mg/kg 
por via intramuscular, não causou alterações significativas nas enzimas hepáticas dos animais 
avaliados, podendo ser considerada como um método alternativo para a controle das 
helmintoses gastrointestinais em equinos. 
Palavras-chave:equinos; doramectina 1%; perfil hepático 
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A performance de vacas leiteiras normalmente está associada a dietas com poucas fibras e 
grande quantidade de carboidratos. A fermentação de carboidratos de fácil digestão utilizado  
nas dietas de vacas de alta produção ocasiona uma redução no pH do rúmen, podendo acarretar 
lesões nesse órgão. Após a colonização do tecido os microorganismos ganham a circulação via 
sistema porta se instalando no fígado, causando prejuízos por substituição de tecidos funcionais 
por não funcionais. O estudo do perfil dos metabólitos sanguíneos nos animais de produção é 
importante para diagnosticar e prevenir transtornos do metabolismo, sendo utilizado também, 
através dos seus parâmetros normais, como indicador do seu estado nutricional. O presente 
estudo objetivou analisar as enzimas hepáticas de novilhas e vacas de alta produção. Foram 
utilizados 24 animais, fêmeas, ½ sangue (Gir x Holândes), pertencentes ao mesmo lote de 
arraçoamento com produção acima de 25kg de leite. A nutrição dos animais foi obtida junto ao 
proprietário. As coletas sanguíneas procederam-se via punção da veia mamária, sendo coletados 
10 ml de sangue em tubo sem anticoagulante, identificados, armazenados em caixas isotérmicas 
e encaminhados para o laboratório de análises clínicas da Universidade de Vassouras para 
obtenção do soro e realização das dosagens das enzimas hepáticas AST, FAL e GGT. Todos os 
animais do estudo apresentaram TGO e FAL dentro dos valores de referência, sendo 87,75 ± 
14,96 UI/L e 119,45 ± 53,04 UI/L, respectivamente. Estudos demonstram que a variação de 
AST varia de 34,76 ± 10,61 a 110,10 UI/ L para vacas saudáveis e de FAL variando de Os 
valores observados na enzima GGT foram 39,33 ± 21,53 UI/L, sendo maiores do que 
observados em estudos feitos no Brasil, onde houve variação de 11,2 ± 0,39 e 28,5 ± 11,3 UI/L. 
Esse aumento de GGT pode ser justificado provavelmente em razão da maior demanda hepática 
para metabolização de nutrientes provindos da digestão ruminal. Com a análise do perfil 
hepático, conclui-se que utilização do concentrado na propriedade acarretou no aumento da 
GGT, porém um número maior de animais e diferentes dias de experimento devem ser 
realizados para uma melhor avaliação hepática desses animais. 
Palavras-chave:bovinocultura; perfil hepático; concentrado 
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O Ouriço Pigmeu Africano do gênero Erinaceus e pertencente á espécie Albiventris, é natural da 
África do Sul e Ocidental, conhecido também como Hedgehog, um mamífero de pequeno porte 
que tem sido utilizado como animal de estimação no Brasil nos últimos tempos. Mas, ao 
adquirir um animal exótico e que não pertence a nossa fauna, deve entender sua fisiologia a fim 
de evitar problemas patológicos. Os cuidados também devem ser tomados com a alimentação, 
porque na natureza eles são insetívoros e, quando domesticados é oferecidos ração seca de gato, 
insetos invertebrados e carnes. Deve-se ter cuidado com alimentos que contenham muita 
proteína, pois pode prejudicar o metabolismo do animal.O presente trabalho, tem como objetivo 
levantar a microbiota existente na pele de um paciente com alteração dermatológica e auxiliar 
em seu manejo clínico.Será realizado coleta de material com um swab da marca Transystem da 
pele do Hedgehog na clínica veterinária Terrier, situada na cidade de Três Rios – RJ pela Drª 
Helena Ferreira, Médica Veterinária especialista em dermatologia.O material será enviado ao 
laboratório para a realização de cultura e antibiograma com a utilização do meio de cultura 
Macconkey, á fim de informar qual microorganismo esta envolvido no processo de queda dos 
espinhos e ressecamento da pele. O resultado esperado é encontrar o microorganismo causador 
desta infecção da pele e realizar o tratamento adequado levando a recuperação clínica. 
Palavras-chave:hedgehog; pele; microorganismo 
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O Ouriço Pigmeu Africano do gênero Erinaceus e pertencente á espécie Albiventris, é natural da 
África do Sul e Ocidental, conhecido também como Hedgehog, um mamífero de pequeno porte 
que tem sido utilizado como animal de estimação no Brasil nos últimos tempos. Mas, ao 
adquirir um animal exótico e que não pertence a nossa fauna, deve entender sua fisiologia a fim 
de evitar problemas patológicos. Os cuidados também devem ser tomados com a alimentação, 
porque na natureza eles são insetívoros e, quando domesticados, sua dieta é composta 
principalmente de invertebrados, ovos e vegetais, podendo se alimentar também de 
camundongos e outros pequenos animais. Deve-se ter cuidado com alimentos que contenham 
muita proteína, pois pode prejudicar o metabolismo do animal. O presente trabalho, tem como 
objetivo levantar a microbiota existente na pele de um paciente com alteração dermatológica e 
auxiliar em seu manejo clínico. Será realizado coleta de material com um swab da marca 
Transystem da pele do Hedgehog na clínica veterinária Terrier, situada na cidade de Três Rios – 
RJ pela Drª Helena Ferreira, Médica Veterinária especialista em dermatologia.O material será 
enviado ao laboratório para a realização de cultura e antibiograma com a utilização do meio de 
cultura Macconkey, á fim de informar qual microorganismo esta envolvido no processo de 
queda dos espinhos e ressecamento da pele. O resultado esperado é encontrar o microorganismo 
causador desta infecção da pele e realizar o tratamento adequado levando a recuperação clínica. 
Palavras-chave:hedgehog; pele; microorganismo 
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A utilização de equinos em esportes leva a maior exigência em termos de performance. Os 
animais da raça Quarto de Milha são caracterizados principalmente pela força, sendo os mais 
usados para as provas como laço em dupla, três tambores, entre outras. Sabe-se que o exercício 
físico realizado durante o treinamento e as competições pode gerar variações em diversos 
parâmetros fisiológicos e a compreensão de tais mecanismos é de grande importância na 
avaliação da performance e do treinamento desses animais. Uma vez que o esforço excessivo 
induzido pelo exercício contribui para acelerar o processo de fadiga e lesão muscular, este pode 
levar à intolerância ao exercício e queda de desempenho. Uma das formas de avaliar os efeitos 
do exercício sobre a musculatura é a mensuração da atividade de marcadores bioquímicos 
séricos de lesão muscular como Aspartato Aminotransferase (AST), Creatinaquinase (CK) e 
Lactato Desidrogenase (LDH), visto que a ruptura de miofibrilas pode causar extravasamento 
enzimático, aumentando a concentração sérica dessas enzimas. O objetivo do presente trabalho  
é avaliar a influência do exercício físico de alta intensidade e curta duração (prova de três 
tambores) sobre as concentrações séricas das enzimas musculares em equinos submetidos a esta 
modalidade. Serão utilizados 20 equinos, da raça Quarto de milha, machos e fêmeas, de 
diferentes idades, alojados em uma mesma propriedade equestre. Os animais serão divididos em 
quatro grupos, G1 composto por animais em início de treinamento, G2 os animais que treinam 
há mais de 1 ano, G3 animais que treinam há 3 anos ou mais e o Grupo 4 os animais que estão 
fora de treinamento, ou seja, inativos. As amostras de sangue serão obtidas, de cada animal, em 
quatro momentos diferentes, T0 imediatamente antes do início da atividade, T1 no máximo até 
cinco minutos após a realização da atividade física, T3 obtida 6 horas após a realização do 
exercício e T4 obtida 24 horas após a atividade. As amostras de sangue serão coletadas em  
tubos sem anticoagulante, por meio de venopunção da jugular com auxílio do sistema de coleta 
a vácuo, Vacuntainer®. Após centrifugação o soro será submetido a análises bioquímicas no 
Laboratório de Análises Clínicas da Universidade de Vassouras. Os dados serão submetidos a 
ANOVA e teste de Tukey para comparação de médias. Apesar de ser um exercício de alta 
intensidade espera-se que não haja lesões musculares nos animais que treinam há mais de 1 ano, 
por ser uma atividade de curta duração e a raça estudada apresentar um bom desenvolvimento 
muscular, mas espera-se encontrar alterações nos animais em início de treinamento. 
Palavras-chave:Avaliação muscular; cavalo atleta; quarto de milha 
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A mastite é resultado da resposta imunológica a algum tipo de agressão sofrido pelo tecido 
mamário. Sabe-se que inúmeros microrganismos como Streptococcus agalactiae e 
Pseudomonas spp. são encontrados em infecções da glândula mamária e que é uma importante 
afecção nos rebanhos leiteiros em nosso país. A mastite clínica possui fácil diagnóstico, pois na 
maioria das vezes o animal apresenta sinais clínicos da doença e indicativos macroscópicos no 
leite, que sugerem a infecção. Entretanto, a mastite subclínica, não é diagnosticada com tanta 
facilidade, uma vez que os sinais não são tão explícitos como no primeiro caso citado. A 
pesquisa busca relacionar a mastite em fêmeas bovinas com imagens do úbere do animal, feitas 
através de câmera termográfica, proporcionando um diagnóstico precoce e eficaz, sem estressar 
o animal, pois para a obtenção das imagens com a câmera termográfica não é necessário contato 
direto com o animal. Além disso, será realizada avaliação microbiológica (cultura e 
antibiograma) das amostras de leite das vacas com resultado positivo para mastite, feito através 
do CMT (California Mastitis Test), procedimento rotineiro em propriedades leiteiras. Serão 
obtidas imagens do úbere das vacas com CMT positivo, logo após o estabelecimento de um 
padrão de imagem realizado em um animal sadio, para então realizar a classificação das 
imagens dos úberes saudáveis e inflamados, com a finalidade de identificar alterações na 
irrigação da glândula que poderão indicar a presença de inflamação. Posteriormente, com o 
auxílio da cultura e antibiograma das amostras de leite dos animais positivos no CMT, espera-se 
identificar os microrganismos presentes e sua sensibilidade aos antibióticos testados. Através 
das imagens termográficas, busca-se o diagnóstico precoce nos casos de mastite clínica e 
subclínica, visto que a termografia capta alterações logo no início da inflamação e com isso 
espera-se fornecer ao produtor um diagnóstico precoce e indicativo correto do antimicrobiano a 
ser utilizado nos casos em que há necessidade de tratamento. 
Palavras-chave:mastite; termografia; diagnóstico 
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O leite animal é fundamental para a alimentação do ser humano, sendo capaz de proporcionar 
uma série de benefícios à saúde. É conhecido como uma das principais fontes de cálcio, 
dispondo também de proteínas, vitaminas e minerais. E pode ser considerado um alimento 
promotor da saúde. Da mesma forma temos as bebidas lácteas que são produzidas a partir do 
soro de leite e leite, com ou sem adição de outros ingredientes, desde que a base láctea não seja 
inferior a 51% massa/massa total de ingredientes do produto. As misturas de leite são 
adicionados com o objetivo de trazer maior valor nutricional, tornar a bebida mais atraente ao 
consumidor, ser uma fonte de probióticos, aumentar a conservação da bebida entre outros 
objetivos. Os produtos adicionados podem ser de origem láctea ou não, como as frutas, o 
chocolate, especiarias, cereais, alimentos aromatizantes, amidos ou amidos modificados e outras 
substâncias alimentícias.Seguindo na mesma faixa de qualidade o novo RIISPOA (2017) deu 
abertura para o desenvolvimento de bebidas com mistura de leite de diferentes espécies, o que 
nunca foi autorizado e configurava fraude. No entanto, estas misturas em questão precisam vir 
com indicação no rótulo das respectivas porcentagens de leite de cada espécie. Os queijos 
elaborados a partir de misturas de leite já são uma realidade no nosso país.Podemos encontrar 
nos variados supermercados, queijos elaborados com misturas de leite de vaca com ovelha, leite 
de vaca com o de cabra, assim como o de cabra e de búfala, inspirados nas produções pelo 
mundo todo. A utilização da mistura em forma de leite fluido se torna uma novidade 
interessante para o setor de laticínios. Com isso, as empresas podem apostar na produção de 
bebidas lácteas elaboradas com a mistura de leites diferentes tornando um alimento rico em 
proteínas e talvez com teores reduzidos de lactose e gordura. Como consequência, a qualidade 
do produto final varia como reflexo das diversas características inerentes a cada matéria-prima. 
Para produção de bebidas lácteas é fundamental o uso de matéria prima de boa procedência, 
tendo em consideração o manejo do animal, ordenha e o transporte do produto. Ressaltando a 
importância do bem estar animal.Sendo uma forma de não só contribuir sensorialmente e 
nutricionalmente, como também abrir as possibilidades de industrialização desses produtos, 
incrementando a renda industrial e contribuindo para o crescimento e desenvolvimento 
econômico de empresas que fazem essa integração de leite de cabra, leite de vaca, leite de 
ovelha com a adição de ingredientes tornando uma bebida que possa acolher um maior número 
de consumidores 
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A cisticercose é causada, nos bovinos, pela ingestão de água contaminada por ovos ou larvas da 
Taenia saginata presentes em fezes de humanos, que são os hospedeiros definitivos, 
apresentando a forma adulta e sendo os disseminadores dos ovos. Vista como uma zoonose, a 
cisticercose tem o bovino como seu hospedeiro intermediário, e depois de instalada em seu 
organismo apresenta-se na forma assintomática, sendo detectada apenas no momento do abate. 
Através do exame anato patológico realizado durante a necropsia, é possível ser feito o 
diagnóstico, analisando-se, por meio de incisões, os músculos mastigatórios, tais como língua, 
coração, fígado e diafragma. Neste trabalho se dará ênfase ao fígado das carcaças, observando o 
cisticerco calcificado ou vivo. Em saúde pública existe a responsabilidade dos órgãos 
fiscalizadores em identificar a infecção bovina e dar o destino adequado à carcaça, que 
corresponde ao grau de acometimento da mesma. A infecção é causada pelas condições de 
manejo incorreto dos animais, sendo o papel da defesa sanitária conscientizar à população, 
quando a infecção humana é devida à higiene e hábitos alimentares inadequados. Serão 
avaliadas 60 carcaças de bovinos obtidas em abatedouros na região sul fluminense no estado do 
Rio de janeiro. Durante o processo de inspeção será observada presença ou não de alguma 
parasitose na carcaça ou em alguma víscera, causando um possível descarte da mesma e assim 
influenciando no seu rendimento. Os dados dos animais infectados serão comparados aos dos 
animais saudáveis. O presente trabalho tem como objetivo avaliar as carcaças de bovinos em um 
abatedouro na região sul fluminense, analisando a prevalência do Cysticercus bovis nas carcaças 
e em vísceras, e sua relação direta com a perda econômica para o produtor rural.O resultado 
esperado nesta análise é comprovar a existência da perda econômica, relacionada à perda de 
peso do animal infectado com o Cysticercus bovis. A perda econômica chega a ser de 30% do 
valor total do bovino, dependendo do grau de acometimento, tendo destinos variados, como 
aproveitamento condicional por salga ou conserva, condenação de vísceras e podendo chegar  
até a condenação total da carcaça. 
Palavras-chave:Cysticercus bovis; cisticercose animal; bovino 
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Clostridioides Difficile em cães- Revisão de literatura 
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Erica Cristina Rocha Roier4, Bruna de Azevedo Baêta5, Renata Fernandes Ferreira de Moraes6 

 
 

 
Clostridioides difficile é um bastonete, gram positivo, aeróbio estrito, com capacidade de 
esporulação em condições adversas, podendo ser encontrado no ambiente e trato gastrointestinal 
de mamíferos. Vem sendo considerado um importante agente causador de diarreias em diversas 
espécies como homem, equinos, suínos e cães. A infecção se dá pela ingestão de esporos 
disseminados no ambiente, podendo ser oriundos de animais sintomáticos ou portadores 
assintomáticos. Geralmente, em um animal saudável, a microbiota intestinal impede a 
colonização do agente, porém a doença ocorre quando há uma disbiose. O objetivo do presente 
estudo foi buscar na literatura artigos sobre o Clostridioides difficile com o intuito de alertar os 
profissionais da área sobre tal doença. Foi realizada uma busca bibliográfica no Scielo e 
PubMed utilizando as palavras-chave clostridioides difficile, cães e diarreias. Foram 
encontrados alguns artigos referentes ao assunto e pôde-se observar que a importância dessa 
espécie nos cães ainda é desconhecida, porém já houve um surto em hospital veterinário e em 
cães com diarreias agudas e crônicas, mostrando esta sintomatologia, a mais evidente. Autores 
ainda relatam que os animais que visitam os hospitais humanos tem maiores chances de serem 
infectados com a bactéria chegando a 58% e cães que abrigam em ambiente doméstico as 
chances são de 0 a 10%. Os fatores de risco do desenvolvimento da doença no cão não estão 
ainda bem elucidados, ocorrendo umas discordância entre autores, onde alguns acreditam que a 
doença seja nosocomial, enquanto outros acreditam que estejam associada a comunidade e ao 
ambiente nos quais os animais estão inseridos. Trabalhos estão em desenvolvimento para 
averiguar se o uso de antibióticos compõe um fator de risco para a infecção de C. difficile. O 
diagnóstico é feito através da cultura bacteriana, ELISA e PCR. O tratamento instituído e com o 
uso de metronidazol na dosagem de 10-15 mg/kg, via oral, BID, durante 5 dias. No entanto, 
pode ser utilizado vancomicina, sendo recomendada nos casos não responsivos ao metronidazol, 
mas deve ser utilizado com cautela, pois é o medicamento utilizado em humanos nos casos 
graves, e o seu uso indiscriminado pode acarretar em microrganismos resistentes. Outros 
cuidados também podem ser incorporados no tratamento da doença como o uso de probióticos, 
adsorbantes intestinais e modificação de dieta. Estudos envolvendo a infecção por C. difficile 
devem ser realizados, afim de elucidar os fatores de risco da doença, assim como buscar avaliar 
a imunidade de animais ao agente e suas toxinas, para que no futuro desenvolva vacina contra 
doença. 
Palavras-chave:clostridioides difficile; diarreia, cães 
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Comparação da eficácia de três classes anti-helmínticas em  
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A ovinocultura, atividade econômica em crescimento nos estados brasileiros, está presente em 
quase todos os continentes, devido ao poder de adaptação da mesma em variados climas. Quase 
sempre representa uma atividade de subsistência para propriedades rurais. O Brasil tem grande 
potencial, até o ano de 2016, o efetivo de animais encontrava-se em torno de 18,4 milhões de 
animais. Na cidade de Miguel Pereira-RJ, segundo IBGE (2017), existem 10.546 cabeças. 
Apesar dos fatores positivos, existem entraves, como a prevalência e sensibilidade as 
helmintoses, podendo levar o animal a óbito. O método de controle mais utilizado se baseia no 
uso de drogas antiparasitárias, que devido ao uso indiscriminado causa resistências nos 
nematóides. O presente trabalho analisou o potencial de três classes anti-helmínticas utilizadas 
na ovinocultura. Foram utilizados 40 ovinos, independente de idade e sexo, oriundos de uma 
propriedade localizada no município de Miguel Pereira-RJ. Foi realizado a contagem de ovos 
por grama de fezes (OPG) dos animais para divisão homogênea dos grupos, sendo 4 grupos de 
10 animais, onde 3 grupos foram tratados e o controle. Os anti-helmínticos utilizados foram 
Valbazen, Ripercol e Doramectina. Após divisão dos grupos, foram administrados os 
vermífugos na dose recomendada pelo fabricante. Para calcular a eficácia dos fármacos 
utilizados, realizou-se a contagem de ovos por grama de fezes. 7 dias pós tratamento a eficácia 
tanto do Valbazem (99,80%) quanto do Ripercol (99,73%) se aproximaram de 100% sendo 
semelhantes entre si, enquanto a Doramectina apresentou eficácia inferior (98%) a esses dois 
fármacos. O Valbazen nas análises de 14 e 21 dias caiu significativamente, 87,25% e 86,08%, 
respectivamente, colocando em dúvida a manutenção da eficácia em repetidas utilizações desta 
droga. A Doramectina nos dias 14 (95%) e 21(97,83%) apresentou queda com relação ao dia 7, 
ficando nesses dias abaixo do Ripercol, porém, acima do Valbazem, permanecendo com boa 
eficácia acima de 95% nas datas experimentais em questão. Ripercol foi o fármaco que 
apresentou melhores resultados com eficácia de 98,25% e 98,50% nos dias 14 e 21, permitindo 
concluir que foi o melhor fármaco utilizado na propriedade em questão. 
Palavras-chave:ovinocultura; helmintos; fármacos 
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O principal ectoparasita dos bovinos é o Rhipicephalus (Boophilus) microplus, responsável por 
perdas econômicas na pecuária, devido sua ação tóxica e espoliadora, além de ser transmissor da 
tristeza parasitária. Os tratamentos carrapaticidas comumente aplicados apresentam, 
constantemente, uma eficácia insuficiente ocasionada por três situações: escolha inadequada do 
momento para o controle, escolha do carrapaticida e formas de aplicação. O objetivo deste 
trabalho foi comparar a eficácia carrapaticida de uma formulação contendo piretroide em duas 
diferentes formas de aplicação, definindo assim qual a melhor forma de pulverização no 
controle de Rhipicephalus (Boophilus) microplus, em gado leite. A solução piretroide utilizada 
foi a formulação comercial (Potenty), classificado como um ectoparasiticida. Este foi diluído 
conforme orientação do fabricante, sendo 50 ml do produto para 20 litros de água, respeitando a 
aplicação de 5 litros de calda por animal. Foram utilizadas 40 fêmeas bovinas, divididas em 
quatro grupos de 10 animais, ranqueados dois dias antes do tratamento de acordo com o número 
de teleóginas presentes, de forma que as médias dos grupos ficassem semelhantes. O primeiro 
grupo permaneceu sem tratamento (controle negativo), o segundo foi banhado com a 
hidrolavadora contendo apenas água, o terceiro foi tratado com a hidrolavadora contendo a 
formulação piretroide e o último foi tratado com o mesmo produto através de uma bomba  
costal. No dia zero os animais foram submetidos ao tratamento e novas contagens de teleóginas 
ocorreram nos dias 7 e 14 dias após o tratamento para determinar as eficácias. Nas avaliações 
pós tratamento do grupo controle, as médias de teleóginas nos dias 7 e 14 se mantiveram sem 
diferença significativa, 40 e 40,1 respectivamente. O grupo banhado por hidrolavadora com 
água não apresentou eficácia, uma vez que os resultados foram de 0,25% e zero para os mesmos 
dias de avaliação. Dentre os dois grupos tratados, o banhado por hidrolavadora demonstrou 
eficácia superior em ambos os dias, apesar de só ter apresentado eficácia considerada  
satisfatória com 14 dias (91.02%), uma vez que no dia 7 apresentou 76,75%. O grupo banhado 
por bomba costal apresentou 11,25% e 48,63% para esses mesmos dias. Pode-se assim concluir 
que, apesar da baixa eficiência da bomba costal, não se pode dizer que o produto utilizado 
apresenta resistência, pois a aplicação com a hidrolavadora, principalmente 14 dias após o 
tratamento, demonstrou eficiência satisfatória, ficando assim provado que, no presente caso, a 
forma de aplicação foi decisiva para o sucesso do tratamento. 
Palavras-chave:Pulverização; Carrapaticida; Bovino 
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A produção de leite eficiente, econômica e de alta qualidade depende de uma interação entre 
vacas, ordenhadores e equipamentos, para que a ordenha seja completa, rápida, não ocasionando 
danos à saúde do úbere. Para aperfeiçoar o processo de ordenha, podem-se usar vários recursos, 
incluindo a ocitocina. A técnica no acuponto Bai Hui pelo “point injection” situa-se na linha 
dorso mediana no limite entre o processo espinhoso do sacro e última vértebra lombar, e é 
frequentemente realizada com intenção imunomoduladora aumentando a resposta contra 
microrganismos, porém também tem aplicabilidade para a redução da dose de fármacos com 
outras finalidades, onde destaca-se a utilização de hormônios. O objetivo deste estudo  foi 
avaliar a eficácia da ocitocina no acuponto Bai Hui utilizando a metade da dose recomendada 
em relação à aplicação sistêmica da dose completa. O presente estudo utilizou 21 bovinos, 
fêmeas da raça Girolanda, lactantes, oriundas de uma propriedade leiteira do município de 
Miguel Pereira-RJ. Um dia antes do experimento (D-1) foi anotado o peso de leite produzido 
pelos animais com a aplicação da ocitocina por via endovenosa para divisão homogênea dos 
grupos. Foram divididos três grupos contendo 7 animais, onde no dia 0 (D0) ocorreu o 
experimento, estabelecendo que grupo 1 e 2 receberiam 0,5ml de ocitocina e soro fisiológico 
pelo acuponto Bai Hui, respectivamente. O grupo 3 manteve com a ocitocina por via 
endovenosa na dose de 1ml, sendo assim, o grupo controle. Após o experimento (D+1), os 
animais voltaram com a ocitocina por via endovenosa e os valores anotados. Para comparação 
das médias do peso de leite de cada grupo foram realizados os métodos de ANOVA e teste de 
Tukey. Após análise estatística, pôde-se observar que apenas no dia D0 houve diferença no peso 
do leite entre os grupos que utilizou ocitocina e soro fisiológico no acuponto Bai Hui com o 
grupo que utilizou ocitocina por via endovenosa. Em um estudo realizado em Campos dos 
Goytacazes, pesquisaram a produção de anticorpos para a vacina B19 contra brucelose pelo 
acuponto Bai Hui e por via subcutânea, concluíram que a produção de anticorpos foi maior pelo 
acuponto Bai Hui e ainda utilizaram a vacina contra carrapatos Gavac pelo acuponto sugerindo 
uma provável ação imunomoduladora a nível celular. Desta maneira, conclui-se que a 
administração de ocitocina no acuponto Bai Hui na dose de 0,5 ml não foi eficaz no estímulo 
para produção de leite. 
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Desenvolvimento de material didático ilustrativo de boas práticas 
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O Brasil é um significativo produtor leiteiro, e com isso se torna cada dia mais rigoroso no que 
se refere à qualidade do leite. Contudo, problemas no processo de obtenção e fabricação ainda 
são muito presentes, tornando o produto final desvalorizado comercialmente. Fatores como a 
falta de higiene na ordenha, profissionais despreparados, incidência elevada de mastite, 
ineficiência na manutenção e desinfecção dos equipamentos, imperfeição na refrigeração, entre 
outros, estão relacionados a uma matéria prima de má qualidade. Devido à necessidade de 
estabelecer critérios e procedimentos em todas as etapas que compreendem o processamento, 
desde a produção, até a seleção e recepção do leite cru, em 2018, o Ministério da Pecuária, 
Agricultura e Abastecimento (MAPA) proferiu a Instrução Normativa 77. Dentre os tópicos 
abordados na IN 77, o Plano de Qualificação dos Fornecedores de Leite (PQFL) é uma 
novidade, que está centrado na implantação de boas práticas agropecuárias no conjunto da 
produção leiteira, e incluem manejo sanitário; sanidade dos trabalhadores; manejo na ordenha e 
no pós ordenha; qualidade da água; higiene de equipamentos, superfícies e instalações; entre 
outros; sendo uma alternativa para minimizar os riscos de contaminação durante os estágios do 
seguimento de produção. Tais práticas podem ser de simples incorporação na rotina de ordenha, 
através da instrução e capacitação dos produtores e técnicos dos laticínios, cooperando 
consideravelmente para o aperfeiçoamento da característica do leite. No entanto, ainda há 
muitos produtores rurais que desconhecem ou não sabem como aplicar as Boas Práticas 
Agropecuárias. Em vista disso, é relevante que tais informações sejam transmitidas para o 
conhecimento e aprendizado dos envolvidos. Portanto, faz-se necessária a ampla educação 
continuada dos produtores rurais quanto às normas de Boas Práticas Agropecuárias. Dessa 
forma, o objetivo deste trabalho consistirá em elaborar um material didático ilustrativo sobre as 
boas práticas na ordenha, e ainda, fazer uso deste material para orientar os produtores rurais de 
20 propriedades leiteiras da região de Vassouras- RJ, descritas num projeto de extensão. Espera- 
se através deste material, elevar o nível de conhecimento dos produtores rurais visitados sobre 
as boas práticas na ordenha e como consequência, aumentar a qualidade do leite, produzindo um 
produto mais competitivo, dando a propriedade rural um reconhecimento positivo e valorização 
no preço comercial. 
Palavras-chave:Produto Leiteiro; Educação Continuada; Qualidade do leite. 
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A Leucemia viral felina (Felv) , muito disseminada em todo o mundo, tem como agente 
etiológico um vírus pertencente a família Retroviridae e ao gênero Gammaretrovirus, que retrata 
uma das doenças infecciosas de maior importância em todo o mundo, no que se refere à clinica 
de felinos. O vírus da Felv é transmitido principalmente pelo contato direto curto ou prolongado 
entre felinos, principalmente a lambedura, e pela ingestão de água e alimentos contaminados. É 
importante lembrar que a transmissão também pode ocorrer pelo contato com secreções 
respiratórias ,lacrimais, pelo leite, urina e fezes. A transmissão venérea e durante a gestação 
também são possíveis formas de disseminação do vírus da Felv. O diagnóstico da infecção por 
Felv se baseia na observação dos sinais clínicos, aliados aos exames laboratoriais 
complementares que são eles: hemograma completo (onde o animal apresenta uma variedade de 
alterações de discretas a extremamente graves) e bioquímica sérica, que também contribuem 
para a conclusão do diagnóstico.Existem relatos na literatura que a sensibilidade do teste ELISA 
é melhor que a do teste imunocromatográfico para detecção do vírus da Felv e tendo como base 
a dificuldade na detecção do vírus circulante nos felinos, este estudo tem como objetivo a 
comparação, no que diz respeito a eficiência, dos dois testes diagnósticos, associando ao 
resultado do hemograma para melhor direcionar a escolha e o momento certo de se realizar cada 
teste, pois são os mais utilizados do mercado. Serão coletados sangue total e soro de pelo menos 
20 felinos suspeitos durante o atendimento clínico. Será realizado o hemograma, bioquímica 
sérica e serão feitos os testes ELISA e Imunocromatográfico. Os exames serão realizados no 
laboratório de Análises Clínicas do Hospital Veterinário da Universidade de Vassouras e serão 
tabelados em excel para as devidas correlações. Como teste estatístico será o utilizado o Q- 
quadrado, com uma estimativa de erro de 10%, (p-valor<0,05) como ponto de corte, entre os 
resultados dos animais positivos e negativos para a virose em questão. Estes resultados farão 
parte de um projeto maior, cadastrado na pesquisa, já com autorização do comitê de ética 
(CEUA) sob protocolo 003/2018. Com os resultados, espera-se concluir que teste deve ser 
utilizado, e a partir daí criar um Procedimento Operacional Padrão (POP) para o diagnóstico do 
vírus da Felv. 
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Dentro do processo de obtenção do leite, a ordenha é a principal etapa. Por isso, é necessário 
que seu manejo seja rápido, eficiente e higiênico, garantindo baixa taxa de contaminação física, 
química e microbiana. As condições do leite dependem de vários fatores, fazendo-se sempre 
necessária uma boa gestão de qualidade do produto. O Sul de Minas Gerais é uma das principais 
bacias leiteiras do país, porém, condições inadequadas na ordenha ainda são detectadas. Diante 
deste fato, o objetivo deste trabalho foi diagnosticar, restrito na ordenha, o nível de adoção de 
boas práticas agropecuárias na produção de leite, em vinte propriedades rurais no Sul de Minas. 
Foi realizada uma pesquisa observacional com a aplicação de um check-list, baseado na IN77 e 
dividido em quatro blocos diferentes (1, 2, 3 e 4), sendo eles: Localização e Adequações, Pré- 
ordenha, Higienização e, ordenha, respectivamente. Diante dos resultados obtidos, a grande 
maioria das propriedades praticava corretamente os principais itens considerados importantes 
para a garantia de um leite de qualidade. Analisando percentualmente, as conformidades 
apresentam um total de 76,51%, enquanto as não conformidades, apenas 23,49%. Com relação 
aos blocos, o que melhor apresentou conformidades foi o Bloco 2 (Pré-ordenha), com 85%, 
seguido do Bloco 4 (Ordenha) com 79%, Bloco 1 (Localização e Adequações) com 77,3% e 
Bloco 3 (Higienização) com 73,3%. Classificando os resultados em três escalas, somente duas 
propriedades (10%) foram classificadas como deficientes; cinco (25%) classificadas como 
regular e treze (65%) classificadas como bom, ou seja, em condições higiênico-sanitárias 
consideradas seguras. De acordo com a tabela 2, os dois melhores percentuais foram de 95,65% 
e 91,3%, representados pelas propriedades de números 5, 9, 14 e 4, 8 e 15, respectivamente. As 
propriedades 1 e 11 obtiveram o pior percentual registrado, com apenas 30,4% das 
conformidades. Os dados apresentados permitiram concluir, á respeito dos produtores rurais do 
Sul de Minas, um percentual de conhecimento significativo sobre qualidade do leite e higiene 
durante a ordenha. Este é um fato que justifica o porquê desta região ser considerada tão 
importante na produção de leite do país. Porém, ainda é necessário que haja um trabalho de 
conscientização nesta região, principalmente no quesito Higienização, tanto pessoal quanto de 
utensílios e instalações. Assim, com certeza obteremos um resultado mais satisfatório na 
obtenção do leite. 
Palavras-chave:Qualidade do leite; Condições higiênico-sanitárias; Check-list. 

 
 
 
 
 
 
 

Afiliação dos Autores: 
1. Discente - Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil. 
2. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil. 
3. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil. 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Diagnóstico sorológico de Leishmaniose visceral canina no 
Município de Barra do Piraí, RJ, Brasil, no período de 2018 e 
2019 
Nivea Valeria da Silva Braga Carotta1, Juberto Folena de Oliveira2, Irinéia Santanna Rosa3, 
Gisele Vidal da Silva Carraro4, Wallace Marins Carraro5, Vinicius Marins Carraro6 

 
 

 
A Leishmaniose Visceral Canina (LVC) é uma zoonose crônica progressiva e um grave 
problema para a saúde pública. É causada pelo protozoário Leishmania chagasi e transmitida 
pela picada de fêmeas de mosquitos flebotomídeos, pertencentes ao gênero Lutzomyia, Este 
vetor é conhecido como mosquito palha, birigui ou tatuquira. Os cães são os reservatórios mais 
importantes para a infecção de LVC. O aumento do número de casos da doença entre os cães 
urbanos representa um fator de risco epidemiológico, haja vista a possibilidade de surgimento  
de casos humanos, pois mosquitos que se alimentam do sangue de canídeos podem fazê-lo 
também em seres humanos. Em vários Municípios da região Sul Fluminense vem sendo 
registrado um número crescente de casos de leishmaniose visceral canina, e, vários casos da 
doença em humanos, inclusive com registro de óbitos. Para se evitar a propagação da doença, é 
de fundamental importância diagnosticar de forma rápida e segura os casos presentes entre os 
canídeos que são os principais reservatórios. Diante do exposto, o objetivo do estudo é avaliar a 
eficácia da utilização dos testes sorológicos ELISA e DPP (Dual Patch Plataform) para o 
diagnóstico da Leishmaniose Visceral Canina no município de Barra do Piraí durante o ano de 
2018 e de 2019. Em 2018 foram coletadas amostras sanguíneas de 95 cães residentes em 15 
bairros e em 2019 foram coletadas amostras sanguíneas de 44 cães residentes em 9 bairros do 
município de Barra do Piraí. O material originou-se de inquéritos sorológicos e notificações 
realizadas pela Vigilância Ambiental local. As amostras de sangue coletadas foram armazenadas 
individualmente em tubo sem anticoagulante para a obtenção do soro e posterior realização do 
teste rápido imunocromatográfico DPP® (Dual Path Plataform / FIOCRUZ / BioManguinhos) e 
do teste confirmatório de imunoabsorção enzimática indireto (ELISA) no LACEN / RJ.Com os 
resultados obtidos espera-se poder confirmar a ocorrência dos animais positivos para LVC 
através dos diagnósticos sorológico utilizados como padrão ouro que são o DPP e Elisa, sem o 
risco de reações cruzadas ou erros de procedimento que levam a resultados falsos positivos. 
Além disso, será avaliada a expansão desta zoonose nos bairros do município de Barra do Pirai 
que poderá servir de base para um controle de casos. 
Palavras-chave:Leishmaniose visceral canina; diagnóstico sorológico; 
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Certos componentes do sistema reprodutivo são susceptíveis ao calor elevado, deste modo 
impactam os resultados de programas de reprodução em rebanhos leiteiros e na atividade 
agropecuária, sendo assim, o estresse térmico aponta condições que acarretam baixa fertilidade. 
A aferição da temperatura vaginal dos animais permite estimar os efeitos do estresse térmico 
sobre o trato reprodutivo. O índice de temperatura e umidade (ITU) é usado para medir o 
desconforto causado ao animal, calculado com base na combinação de temperatura e umidade. 
O objetivo do presente estudo é o acompanhamento das gestações de vacas submetidas à 
transferência de embrião nos meses de janeiro e fevereiro, correlacionando a média das 
temperaturas vaginais ao índice de temperatura e umidade ambiental com às taxas de perdas 
gestacionais. Será utilizado como base a temperatura vaginal obtida durante 72-96 horas após a 
transferência de embrião, e de acordo com as temperaturas médias do momento mais quente do 
dia da transferência, será estimada a capacidade de termorregulação das fêmeas. Foram 
aplicados oócitos coletados de 15 doadoras F1 (½ Gir e ½ Holandês) do Campo Experimental 
Santa Mônica, por aspiração folicular guiada por ultrassonografia (OPU, ovum pick up), 
fertilizados in vitro com sêmen sexado de touro Holandês para a produção de embriões ¾ 
Holandês. Os embriões foram transferidos para 66 receptoras mestiças Gir-Holandês em duas 
replicatas, e tiveram temperatura acompanhada o termômetro (iButton®). Todo termômetro foi 
alocado em um dispositivo vaginal, e envolto por um filme de parafina plástica. Os termômetros 
foram programados no software ThermoData Viewer, versão 3.2.0, 2008, para obtenção dos 
dados da temperatura vaginal a cada 10 minutos por 72-96 horas, após esse período os  
implantes foram removidos. E serão coletados dados de avaliação gestacional, duração, peso ao 
nascimento e taxa de perda gestacional. Os dados coletados serão tabulados e com base na 
temperatura vaginal dos animais, serão categorizados em alta termorregulação e baixa 
termorregulação. As gestações serão acompanhadas nos dois grupos até o nascimento. Os 
resultados esperados são a categorização das receptoras nos grupos alta e baixa  
termorregulação, e a comparação destes grupos considerando dados de avaliação das gestações, 
como duração, peso ao nascer das crias, e taxa de perda gestacional, para estimar se a 
termorregulação das receptoras articula os efeitos do estresse sobre as gestações. Espera-se que 
o grupo que apresente termorregulação baixa tenham maior perda embrionária, menor tempo 
gestacional e crias com pesos mais baixos. Ceua:3956180316 
Palavras-chave:Termorregulação, Embriões, Estresse Térmico, ITU 
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A fasciolose é uma enfermidade de grande importância veterinária por causar elevadas perdas 
econômicas, devido à condenação de grande número de fígados e carcaças de animais nos 
matadouros além da queda na produção, perda de peso dos animais, queda na fertilidade, atraso 
no crescimento, e, ocasionando em alguns casos até mortalidade. Trata-se de uma zoonose 
causada por duas espécies de trematódeos, Fasciola hepática e Fasciola gigantica, que acometem 
o fígado e as vias biliares de muitas espécies animais domésticos e selvagens. Os ovinos e 
bovinos são seus principais reservatórios, sendo o homem um hospedeiro acidental do parasito, 
demonstrando o mesmo, um quadro clínico normalmente grave quando parasitado. A doença 
tem distribuição mundial, principalmente em regiões onde o ambiente oferece as condições 
climática adequadas para o desenvolvimento e manutenção dos moluscos que servem como 
hospedeiro para o parasito. No Brasil, as áreas mais atingidas pela F. hepática estão localizadas 
no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás. 
O objetivo do presente estudo é relatar a prevalência de Fasciolose na região sul-fluminense do 
estado do Rio de Janeiro. A base para este estudo será uma exploração de bovinos em regime 
extensivo, localizada na região sul-fluminense do estado do Rio de Janeiro. Serão utilizados no 
estudo 50 bovinos, da raça Nelore, fêmeas, destinados para abate. Como parte da investigação 
da doença, será realizado um inquérito parasitológico de fezes com o intuído de visualização de 
ovos do parasito nas fezes, as análises coprológicas serão: técnica de sedimentação simples e de 
McMaster Modificado. Os animais serão pesados individualmente na propriedade e 
encaminhados para abate humanitário onde o mesmo será acompanhado para a realização de 
pesagem das carcaças positivas e negativas separadamente, pesagem e inspeção dos fígados de 
todos os animais. Os dados serão submetidos a ANOVA e teste de Tukey para comparação de 
médias, com o intuito de verificar se o resultado da análise coprológica tende a ser equivalente à 
perda de rendimento de carcaça e fígado. No presente trabalho espera-se encontrar alterações 
correspondentes a Fasciolose uma vez que a propriedade do estudo encontra-se no estado do Rio 
de Janeiro, ou seja, área endêmica da patologia. 
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Os ataques de cães ocorrem com frequência a humanos, visto que o instinto natural da espécie 
não foi perdido mesmo com a ocorrência da domesticação. Considera-se importante este 
assunto, pois os ataques impactam o vínculo afetivo com a família e podem gerar problemas de 
saúde pública. O presente estudo visou através de questionários, levantar dados em relação a 
ataques de cães a humanos, sendo feito a aplicação de questionário durante os anos de 2018 e 
2019 através de estudantes de Medicina Veterinária da Universidade de Vassouras, para 
identificar os casos de ataques com mordeduras de cães nos municípios de Paraíba do Sul, 
Vassouras e Paracambi. A fim de qualificar as consequências de tais problemas para o bem estar 
e o vínculo homem e animal. Foram aplicados questionários durante 242 dias, em locais de 
afluxo de transeuntes durante o período de maio de 2018 a junho de 2019. E foram obtidos 87 
questionários, tendo como resultados: 15% das pessoas entrevistadas relataram terem sido 
atacadas na rua, 19% informaram se tratar de cães machos e 42% dos entrevistados não 
procuraram ajuda médica após o ataque. Além dos cães serem usados como animais de guarda e 
caça estes ainda fazem parte da família. Segundo a pesquisa realizada a maioria dos ataques 
ocorreram nas ruas, mostrando que precisa ser feito o controle populacional dos mesmos, 
evitando os ataques. Notou-se o maior número de ataques por cães do sexo masculino, pois os 
machos apresentam maior predisposição à agressividade do que as fêmeas. O estudo indicou  
que a maioria das pessoas entrevistadas que foram atacadas não buscaram atendimento clínico. 
Sendo uma medida importante, visto que os cães são veiculadores de zoonoses, tendo relevância 
na saúde pública. Portanto, conclui-se que não houve mudanças no perfil epidemiológico das 
agressões, pois ficou evidente que ocorreram casos de agressões caninas voltadas a seres 
humanos nos municípios de Barra do Piraí, Paraíba do Sul e Paracambi. É importante ser feito 
um estudo aprofundado com o objetivo de entender o comportamento humano e canino, que 
motiva a agressão apresentada pelo animal. 
Palavras-chave:Agressividade canina, comportamento canino, bem-estar animal. 
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Em virtude da preocupação com saúde e vida atlética dos equinos jovens, muito se discute 
acerca do impacto dos exercícios de alta velocidade, sabendo-se que as lesões têm impacto 
significativo no desempenho e podem culminar em fraturas catastróficas. O presente estudo teve 
o objetivo de identificar a prevalência das doenças juvenis de desenvolvimento na região do 
carpo de equinos jovens da raça Puro Sangue Inglês, entre 18 e 24 meses de idade, antes do 
início do treinamento, criados e comercializados no Brasil. Foram utilizadas imagens 
radiográficas obtidas através de radiologia digital direta da região carpiana de 100 equinos entre 
os anos de 2012 e 2015. As alterações radiográficas (AR) foram classificadas e receberam um 
escore radiográfico de severidade (ERS) de 1, 2, 4 ou 8. A prevalência, classificação e 
localização anatômica das lesões foi avaliada através de estudo estatístico descritivo com 
posterior comparação pelo teste Qui-quadrado. Dos 100 animais avaliados 49% apresentaram 
AR na região carpiana direita (RCD), sendo 55 AR (39 de ERS 1 e 16 de ERS 2, 4 e 8) no total, 
e 38% apresentaram AR na região carpiana esquerda (RCE) sendo 49 AR (42 de ERS 1 e 7 de 
ERS 2, 4 e 8) no total, não havendo, diferença significativa de frequência entre membros 
(p=0,548) ou entre as frequências de lesões de menor (ERS1) ou de maior severidade (ERS 2,4 
ou 8) (p=0,0799 em RCD e p=0,2051 em RCE). As AR bilaterais foram observadas em 24%  
dos animais, enquanto as AR unilaterais direitas foram mais prevalentes que as esquerdas. As 
AR mais prevalentes foram áreas de luscência no carpo ulnar, 30,91% em RCD e 32,65% em 
RCE, e a fisite distal do radio, 21,82% em RCD e 28,57% em RCE. As lesões do carpo são 
frequentes causadoras de claudicação em equinos de corrida, e sua natureza progressiva e 
crônica dificulta as estimativas da ocorrência das lesões primárias, tornando a avaliação 
radiográfica de comercialização útil não somente na investigação das lesões juvenis, mas 
também como o reconhecimento do status articular individual antes do início do treinamento 
dos equinos jovens. Também, alterações radiográficas de carpo diagnosticadas em potros 
durante exame de comercialização podem chegar a diminuir em 37% as chances de desempenho 
do animal. Nota-se portanto, a importância da avaliação radiográfica minuciosa do carpo do 
cavalo atleta, tendo nessa região um verdadeiro ponto de vulnerabilidade, dada a alta 
prevalência de alterações radiográficas, corroborando assim para uma boa campanha atlética 
bem como para a longevidade destes animais. 
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Os equinos da raça pura sangue inglês são iniciados nos treinos e corridas por volta dos seus 
dois anos de idade, intensificando chances de lesões por conta aos exercícios de alta intensidade, 
culminando em perdas econômicas. O objetivo desse trabalho foi observar a prevalência das 
alterações radiográficas (AR) na região tarsiana dos animais jovens. Foram utilizadas imagens 
de radiologia digital direta obtidas em exame de comercialização de 100 equinos, entre os anos 
de 2012 a 2015. As alterações foram classificadas de acordo com a sua severidade em ERS1, 
ERS2, ERS4 e ERS8. A prevalência, classificação e localização anatômica das lesões foi 
avaliada através de estudo estatístico descritivo com posterior comparação pelo teste Qui- 
quadrado. Na região tarsiana direita (RTD) 36% dos animais avaliados não apresentavam AR, 
enquanto 31% possuíam 1 alteração radiográfica, 21% 2 alterações radiográficas e 12% dos 
animais avaliados com mais de 3 alterações radiográficas. Na região tarsiana esquerda (RTE), 
38% dos animais avaliados não possuíam AR, enquanto 39% possuíam 1 AR, 16% com 2 AR e 
7% possuíam mais de 3 AR. Na RTD a AR mais prevalente foi a osteofitose da articulação 
tarsometatarsiana (n=43), sendo 38 animais com AR de ERS1, 4 de ERS2 e 1 de ERS4. A 
osteofitose da articulação intertarsiana distal estava presente em 21 animais com ERS1 e em 1 
de ERS2. O rasamento da crista intermedia da tibia foi encontrado em 22 animais avaliados em 
grau ERS1. Enteseofitose da articulação tarsometatarsiana estava presente em 2 animais com 
grau ERS1. Na RTE foi observada como AR mais prevalente a osteofitose da articulação 
tarsometatarsiana em 41 animais, sendo 33 de ERS1, 5 de ERS2 e 3 de ERS4. A osteofitose da 
articulação intertarsiana distal foi observada em 19 animais, sendo 18 de ERS1 e 1 de ERS2. O 
rasamento da crista intermedia da tibia foi observada em 14 animais, todos de ERS1. Não houve 
diferença significativa entre a frequência das AR observadas na RTD e RTE (p=0,9931). 
Quando separados em AR de menor severidade (ERS1) e SR de maior severidade (ERS 2, 4 ou 
8), houve diferença significativa da prevalência da AR de ERS1, tanto em RTD (p=0,0001) 
quanto em RTE (p=0,0449). As osteofitoses e enteseofitoses foram os achados mais prevalentes 
na região tarsiana, concordando com a literatura. As AR do Tarso tiveram alta prevalência nos 
animais analisados enfatizando a importância da realizaçãode exames radiográficos para 
identificação precoce e minuciosa de alterações que possam vira interferir no desempenho 
atlético futuro. 
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Afecções da cavidade oral, como cálculo dentário (CD) e doença periodontal (DP) são 
frequentes na clínica de cães e têm grande impacto na saúde e qualidade de vida do cão. 
Todavia, a epidemiologia dessas doenças ainda é pouco estudada. O objetivo deste estudo foi 
avaliar a epidemiologia dos distúrbios da cavidade oral de 198 cães atendidos (2013-2019) por 
um serviço de odontologia veterinária na cidade do Rio de Janeiro. A média de idade foi de 
108±50 meses, sendo 46,5% fêmeas e 53,5% machos. Quase metade (46%) eram cães sem raça 
definida e as raças mais atendidas foram: Yorkshire (23%), Dachshund (11%), Poodle e Shitzu 
(10% cada). Ao exame clínico, 48% dos cães apresentavam CD, 33,3% gengivite e 17,2% 
halitose. Entre cães com mais de 4 anos, 61,7% apresentavam DP. As raças mais afetadas por 
DP ou CD foram: Yorkshire (16,1%), Dachshund (7,7%) e Poodle (7%). Fraturas dentárias 
totalizaram 5,1% dos casos (dentes mais afetados: caninos superiores e 4º pré-molar superior). 
Apenas 2 casos de maloclusão (1%) foram atendidos. Entre cães de até 24 meses, 28,6% 
apresentaram retenção de dente decíduo. Dos cães com alguma cardiopatia (9%), 81,25% 
apresentavam CD ou DP. Entre os 7,9% de cães com creatinina acima de 1,4 mg/dL, 70% 
tinham CD e 50% gengivite. Cães alimentados com ração apresentaram mais CD ou DP que os 
com algum tipo de alimentação natural na dieta e cães que recebem escovação dentária no 
mínimo semanalmente não apresentaram menos CD ou DP que os que não recebem escovação 
(80,8%vs.77,9%, p=0,753). Não foi observada correlação entre o grau de doença periodontal e: 
leucometria global, fosfatase alcalina e creatinina séricas. Houve leucocitose em 13,2% dos 
cães, leucopenia em 21,7% e anemia em 16,4% dos adultos. Os cães de pequeno porte 
destacaram-se na casuística, porém esse achado pode se dever à localização urbana do serviço 
de odontologia. Observou-se alta prevalência de afecções em cães com nefropatia ou 
cardiopatia, o que pode predispor o cão a complicações como glomerulopatias e endocardite 
bacteriana. Alimentação com ração seca facilita a formação de CD e DP por alterar a microbiota 
oral. Neste estudo, a presença de alimentação natural na dieta reduziu a prevalência dessas 
afecções. A escovação previne a formação da placa bacteriana e a DP, porém deve ser feita no 
mínimo 3 vezes por semana. Não houve diferença na prevalência de CD ou DP entre cães que 
recebem ou não escovação dentária. Conclui-se que as afecções mais prevalentes foram o CD e 
a DP e que a alimentação com ração foi mais associada a CD que a natural, contudo estudos 
com amostras maiores podem ajudar no entendimento dessas doenças. 
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Ferramentas de Gestão: a importância de sua utilização em 
Propriedades Rurais 
Taiane Miranda Portes1, Jose Luiz Furtado Oliveira Portes2 

 
 
 

Com o uso de tecnologias em seus processos de produção, as empresas rurais se tornam mais 
competitivas, necessitando de mudanças e adaptações. Tem se observado uma grande 
deficiência na gestão de algumas dessas empresas devido a falta de organização, planejamento e 
controle. A necessidade de uma boa gestão não diz respeito apenas para grandes empresas mas 
também para pequenas e médias propriedades rurais. Mesmo em propriedades onde o nível de 
tecnificação produtiva é alto, a utilização de técnicas de gerenciamento adequadas é pobre. 
Muitas vezes, os produtores não possuem habilidades e competências necessárias para uma boa 
gestão de sua propriedade, como ter um pensamento sistêmico, conhecimentos organizacionais  
e foco, além de saber liderar e inovar e buscar por resultados. Como estratégia para aumentar a 
produtividade das propriedades, sejam elas grandes, médias ou pequenas, as ferramentas de 
gestão podem ser utilizadas, contribuindo nas tomadas de decisões, pois auxiliam na 
observação, identificação e análise de problemas. As ferramentas gerenciais de planejamento 
têm como objetivo orientar sobre quais atividades devem ser desenvolvidas, ações ou 
tecnologias devem ser introduzidas em um sistema e meios a fim de  minimizar riscos. Quanto 
as ferramentas de controle, os dados do sistema de produção são registrados, tanto para a 
geração de informações utilizadas para tomada de decisões gerenciais quanto para auditoria, em 
casos de rastreabilidade e certificação. São várias ferramentas e tecnologias disponíveis, porém, 
a utilização dessas vão variar em relação a necessidade de cada propriedade, suas atividades e 
seu sistema de produção. 
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Cães errantes são um problema para a saúde pública. Suas fezes, em especial, são eliminadas 
nas ruas e praças, sendo uma potencial fonte de infecção para o homem e outros animais, 
transmitindo possíveis zoonoses. Segundo estudos de alguns autores, o gênero Ancylostoma e o 
gênero Toxocara, ambos parasitas intestinais de cães, são os mais comuns encontrados nas fezes 
e possuem importante papel zoonótico, pois são os agentes causadores de Larva  migrans 
cutânea e de Larva migrans visceral respectivamente. O presente estudo teve como objetivo 
avaliar e identificar ovos de parasitas encontrados nas fezes coletadas de cães errantes no 
município de Vassouras, RJ. Foram colhidas 50 amostras fecais encontradas em áreas urbanas 
no município de Vassouras-RJ, no período de junho a setembro de 2019. As fezes foram 
coletadas em solução conservante (MIF) e transportadas em caixa térmica até o Laboratório de 
Análises Clínicas da Universidade de Vassouras. No exame direto foi diluído 1/3 da amostra 
fecal em solução fisiológica e uma gota foi colocada entre lâmina e lamínula para observação 
sob aumento de 400 x. Já no método de Sheather, o outro terço da amostra foi diluído em 
solução hipersaturada de açúcar, coada, e um tubo de ensaio foi preenchido até a formação do 
menisco, onde repousou sobre ele uma lamínula durante 20 minutos. Após este tempo, colocou- 
se a lamínula sobre uma lâmina e a observação foi feita em aumento de 400 x. O terço final da 
amostra foi diluído em água destilada para o método de Ritchie, coado e centrifugado por 3 
minutos. Após a coagem, adicionou-se 5 mL de formol 7,5% e 3 mL de éter, homogeneizados, e 
novamente foi centrifugada a amostra por 3 minutos. Descartou-se o sobrenadante, analisando o 
sedimento entre lâmina e lamínula sob aumento de 400 x. A frequência parasitária em cães 
errantes no município de Vassouras-RJ é relativamente baixa quando comparada com outras 
regiões do estado, que seguem com frequencias variando de 30% a 44% . Tendo em vista que 
apenas 14% (7) dos animais foram positivos para Acylostoma spp. e 4% (2) foram positivas para 
Toxocara spp. das 50 amostras colhidas, pode-se concluir que como em Vassouras existe um 
trabalho social envolvendo associações protetoras de animais e que alimentam, vacinam e 
realizam a vermifugação a cada 6 meses em cães filhotes e adultos, houve uma contribuição 
para a manutenção da saúde seguindo o conceito de One Health, pois animais não parasitados 
não contaminam o ambiente e, dessa forma, expõem menos o homem a estas parasitoses com 
potencial zoonótico. 
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Frequência de parasitas intestinais em caninos e felinos filhotes  
da Região Sul Fluminense 
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As parasitoses gastrointestinais encontram-se entre as enfermidades mais comuns e 
preocupantes em cães e gatos filhotes. Devido à falta de desenvolvimento do sistema imune, 
transmissão por via transplacentária e por via transmamária, há uma maior vulnerabilidade 
destes animais, contribuindo com o agravamento do quadro clínico e da contaminação 
ambiental. De acordo com a gravidade da infecção, os endoparasitas deprimem o organismo 
facilitando o início de outras doenças, e também podem levar o hospedeiro a óbito. Devido ao 
potencial zoonótico de alguns parasitas, é importante considerar a ameaça direta a saúde do 
tutor, principalmente pela proximidade dos filhotes com o homem. O controle e a profilaxia das 
parasitoses intestinais são realizados mediante à vermifugação, limitação do animal ao acesso à 
rua e administração de água de qualidade. O presente estudo tem como principal objetivo 
determinar a ocorrência e a frequência de parasitas intestinais presentes nas fezes de filhotes de 
cães e gatos, na região sul fluminense. As amostras de fezes serão coletadas de cães e gatos 
filhotes de até 1 ano de idade sem distinção de raça e gênero. As amostras de fezes serão 
colhidas após defecação, colocadas dentro do frasco coletor com solução conservante (MIF) e 
transportadas para o laboratório de Análises Clínicas da Universidade de Vassouras. Serão 
realizadas três técnicas: exame direto, flutuação para ovos leves (método de Sheather) e 
centrifugo-sedimentação para ovos pesados (método de Ritchie). No exame direto serão diluídos 
1/3 da amostra fecal em solução fisiológica e uma gota será colocada entre lâmina e lamínula. Já 
no método de Sheather, outro terço da amostra será diluída em solução hipersaturada de açúcar, 
coada, e um tubo de ensaio será preenchido até a formação do menisco, onde repousará sobre 
ele uma lamínula durante 20 minutos. Após este tempo, essa lamínula será colocada sobre uma 
lâmina. O terço final da amostra será diluído em água destilada para a técnica de Ritchie, coada 
e centrifugada por 3 minutos. Após serão adicionados 5 mL de Formol 7,5% e 3mL de éter, 
homogeneizados e novamente será centrifugada a amostra por 3 minutos. O sobrenadante será 
descartado e o sedimento analisado entre lâmina e lamínula. Em todos os métodos as lâminas 
serão observadas no microscópio óptico sob aumento de 400 x. Através dos exames de fezes 
busca-se produzir um levantamento dos mais relevantes endoparasitas dos cães e gatos filhotes 
da região sul fluminense, com o propósito de promover o bem estar e diminuir o risco de 
contaminação para outros animais e para o homem, reforçando o conceito de saúde única. 
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Gestão de custos na pecuária de corte: um estudo sobre a 
relevância de sua utilização 
Taiane Miranda Portes1, Jose Luiz Furtado Oliveira Portes2 

 
 
 

O bom desempenho da pecuária de corte tem sido comprometido devido a falta de algumas 
informações que chegam até os gestores, comprometendo essa atividade que representa um 
importante setor na economia brasileira. A análise econômica dessa atividade se torna 
extremamente importante, pois, a partir dai, o produtor passa a utilizar os fatores de produção de 
forma inteligente e econômica por conhecer todos os detalhes. Com isso, pode localizar os 
pontos críticos e depois fazer uso do gerenciamento e tecnologias para alcançar seus objetivos, 
maximizando os lucros e minimizando os custos, e assim, obter sucesso em sua atividade. Em 
um sistema de produção de gado de corte torna-se necessário, entre outras coisas, um bom 
conhecimento sobre o custo de produção da arroba, que é dificilmente determinado por envolver 
vários detalhes e cálculos. A soma de todos os recursos (insumos) e operações (serviços) 
envolvidos no processo de produção determinam o custo de produção da atividade. Com base 
nisso, o produtor passa a ter condições de administrar seu sistema por conhecer quanto custa 
produzir o produto, verificando se os recursos empregados estão sendo pagos e a atividade está 
sendo rentável. Existem dentro do sistema de produção os custos diretos/indiretos e também os 
custos fixos/variáveis. Para que uma pecuária de corte seja lucrativa, os custos fixos devem ser 
menores que os variáveis. Reduzir os custos é sempre possível e necessário e, para isso, é 
importante ser eficiente e conhecer bem seu sistema. 
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Identificação e avaliação do perfil de resistência de 
Staphylococcus aureus isolados de lesões de felinos com 
esporotricose 
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A esporotricose é desenvolvida pela inoculação traumática de fungo pertencente ao complexo 
Sporothrix schenkii. Sua transmissão está relacionada a contaminação ambiental pelo fungo e, 
em alguns casos, dos animais para o homem. Os felinos acometidos possuem grande quantidade 
do fungo em suas lesões contribuindo para um aumento na contaminação dos ambientes. Visto 
que o tipo das lesões propicia a colonização por bactérias aeróbicas, a identificação e a 
realização do perfil de resistência dessas bactérias são relevantes para associar antibióticos ao 
tratamento antifúngico da doença, diminuindo o tempo de desaparecimento das lesões, 
reduzindo a contaminação ambiental e contribuindo para a redução dos casos. O trabalho tem 
como objetivo identificar o perfil de resistência de Staphylococcus aureus isolados de lesões 
cutâneas de felinos com esporotricose, verificando a existência de colonizações por 
Staphylococcus spp. Multirresistentes, circulantes na comunidade, causando infecções 
oportunistas em felinos e no homem. Além disso, ressaltar a importância de identificar 
patógenos multirresistentes e descrever os antimicrobianos de maior eficácia no tratamento de 
felinos, sem sobrecarregar o metabolismo hepático. O presente estudo faz parte de um projeto 
maior, com aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) sob número de  
protocolo XXXX/2017. Serão selecionados felinos, sem distinção, com lesões ulceradas ou 
secreção nasal diagnosticados com esporotricose, após eutanásia no Centro de Controle de 
Zoonoses - Vigilância Ambiental de Volta Redonda-RJ. As coletas serão feitas das lesões 
ulceradas ou da narina do animal utilizando swab com meio de cultura (Meio Stuart) e a 
semeadura em meio agar manitol salgado e incubados por 24h em estufa bacteriológica a 37°C 
no Laboratório de Microbiologia e Parasitologia da Universidade de Vassouras. As colônias 
isoladas que crescerem no meio irão para o Laboratório de Microbiologia de Anaeróbicos do 
Instituto de Microbiologia Paulo de Góes do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, e serão identificadas por Espectometria de massa por tempo de vôo 
do peptídeo - MALDI TOF MS. Após a identificação da bactéria serão realizados testes de 
susceptibilidade aos antimicrobianos (TSA’s). Os resultados dos TSA's serão expressos em 
tabela constando as espécies identificadas com seus perfis de resistência. A partir dos dados 
obtidos espera-se identificar os antimicrobianos de melhor ação no combate as bactérias 
presentes nas lesões oriundas da esporotricose e assim acelerar o processo de cicatrização das 
feridas reduzindo a contaminação ambiental. 
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A lavagem de mãos é um procedimento simples, porém é primordial em todos os aspectos do 
cotidiano. É efetuada principalmente durante o processo anti alimentação e anti procedimentos 
médicos que visam a eliminação e a disseminação de agentes infecciosos como bactérias, 
fungos e vírus presentes no ambiente. A pele das mãos hospeda principalmente dois conjuntos 
de microorganismos, os que dizem respeito a microbiota residente e os que dizem respeito a 
microbiota transitória. Os que pertencem a microbiota residente são agentes menos prováveis de 
infecções transmitidas por contato. Consiste em microorganismos presentes nas camadas mais 
fundas da pele e dificilmente são eliminadas com água e sabão apenas. Os indivíduos que 
pertencem a microbiota transitória são aqueles armazenados mais superficialmente a pele e 
podem ser removidos com a higienização correta das mãos. Os microrganismos que pertencem a 
microbiota transitória são transladados para a pele através do contato com fontes externas. É 
importante ter a consciência de que as mãos devem ser lavadas antes e após os procedimentos 
que por ventura possam contaminá-las, entre o intervalo de um paciente a outro, antes de inserir 
as luvas cirúrgicas e após a retirada. Na antissepsia pode-se realizar a lavagem das mãos 
seguidos de água e sabão com solução que contenha digluconato de clorexidina e álcool 
isopropílico. Diante disso, o objetivo desse estudo é fazer a comparação da lavagem de mãos 
comum com a lavagem específica definida para procedimentos cirúrgicos para a redução de 
microorganismos patogênicos que são carreados pelas mãos e, ainda, identificar espécies de 
Staphylococcus que possam carrear genes de resistência. Serão coletadas amostras da palma das 
mãos do cirurgião, anestesista e auxiliares antes da lavagem das mãos comum, após a lavagem 
comum e após a degermação. Para isso, serão utilizadas placas de Rodac, que após a coleta, 
serão incubadas a 37 ºC por 24 h em aerobiose. Após a incubação, serão contadas as colônias de 
todas as placas e será feita a coloração de gram das mesmas. Os cocos gram positivos serão 
semeados em ágar manitol salgado e incubados por 24 h a 37 ºC e depois semeados em ágar 
sangue para identificação das espécies de Staphylococcus por tempo de vôo do peptídeo 
(MALDI TOF). Espera-se que após a comparação entre a quantidade de bactérias encontradas 
em uma lavagem de mão comum, com a degermação e a não lavagem das mãos reafirme a 
necessidade de se realizar este tipo de procedimento antes das cirurgias justificada também pela 
presença de bactérias com potencial de desenvolvimento de resistência e de colonização. 
Palavras-chave:microbiota,higiene,bactéria 

 
 
 
 

Afiliação dos Autores: 
1. Discente - Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
2. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
3. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
4. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Inseminação artificial em bovinos – Revisão de literatura 
Anderson Moreira Mourão1, Letícia Meirelles Ávila2, Jônathan David Ribas Chagas3, Thiago 
Luiz Pereira Marques4, Larissa Alexandra da Silva Neto Trajano5, Erica Cristina Rocha Roier6 

 
 

 
A indústria bovina está cada vez mais dependente de biotecnologias reprodutivas e estas têm um 
grande impacto no seu desenvolvimento. A inseminação artificial (IA) é a biotecnologia mais 
importante para a multiplicação genética, onde técnicos e criadores visam alcançar melhor 
produtividade e retorno econômico. Neste contexto, a otimização da eficiência reprodutiva é um 
dos principais fatores que contribuem para a melhora no desempenho produtivo e aumento da 
lucratividade dos rebanhos bovinos. O melhoramento genético, baseado na seleção de 
indivíduos com maior rendimento de carcaça, produção leiteira e precocidade sexual, possibilita 
o aumento da produtividade, tanto de carne quanto de leite. Assim, a multiplicação de animais 
superiores proporciona maior retorno econômico da atividade pecuária. No entanto, a 
multiplicação e distribuição desse material genético só é possível com um manejo adequado, 
sem comprometimento da eficiência reprodutiva do rebanho. Para se ter um bom desempenho 
produtivo e reprodutivo, há a necessidade da redução do intervalo entre partos (IEP) através da 
inseminação ou monta natural e consequente gestação o mais cedo possível após o período pós- 
parto. A inseminação artificial é sem dúvida, uma ferramenta extremamente importante no 
processo de melhoramento genético do rebanho. No entanto, uma das grandes limitações à sua 
expansão têm sido o custo e as falhas associadas ao trabalho de identificação de cios, o que 
prejudica a performance reprodutiva do rebanho, o intervalo entre partos e a produção do 
rebanho. Ao observarem esses efeitos, muitos criadores interromperam seus programas de 
inseminação artificial. O objetivo do presente trabalho é apresentar uma revisão de literatura 
sobre IA em bovinos buscando aprofundar o conhecimento teórico na área. Para a confecção do 
estudo foram utilizados artigos publicados nas plataformas digitais Pubmed e Scielo entre os 
anos de 2001 a 2018. Foi observado que um programa de IA deve incorporar vários itens como 
a acurada detecção de cios, a correta manipulação do sêmen e o momento adequado para a 
inseminação em relação ao momento da ovulação. A detecção do cio é considerada a mais 
importante e a mais cara falha dos programas de inseminação artificial. Uma detecção 
ineficiente de cio resulta em perdas importantes na reprodução. A correta manipulação do  
sêmen também é um fator fundamental num programa de inseminação artificial eficiente. Desta 
forma, o trabalho conclui que para alcançar um bom resultado com IA é necessário trabalhar 
com inseminadores capacitados e qualificados, sêmen de boa qualidade e fêmeas com  
fertilidade comprovada. 
Palavras-chave:Inseminação artificial; bovinos; reprodução 
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Isolamento e identificação de fungos promotores de dermatofitose 
em felinos assintomáticos 
Lorena Rodrigues Alves1, Bruna de Azevedo Baêta2, Érica Cristina Rocha Roier3, Renata 
Fernandes Ferreira de Moraes4 

 
 

 
Com o aumento constante na população, o felino vem ganhando destaque especialmente como 
animal de companhia, pois tem uma maior capacidade de se adaptar em pequenos ambientes, 
segundo o IBGE (2013), a população de felinos domésticos é de 22 milhões de animais. 
Microsporum canis é o causador mais comum de dermatofitose em felinos, com grande 
ocorrência em filhotes, gatos com pelagem longa, animais imunodeficientes e gatos persas. A 
dermatofitose é uma infecção fúngica evidente na pele, causando feridas nos animais e nos 
humanos. O fungo pode conservar-se por até dezoito meses no ambiente, ocasionando uma alta 
contaminação e com isso, uma difícil cura. Sabe-se que gatos da raça Persa podem ser 
portadores assintomáticos e contaminar outros animais e ambiente. Com isso, o objetivo do 
presente estudo foi verificar a presença deste fungo em animais sem sinais clínicos de 
dermatofitose ou outros fungos com potencial patogênico, e mostrar a importância da 
identificação dos agentes promotores de micose em animais e humanos. O seguinte estudo tem 
foi submetido ao Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) sob o seguinte protocolo 
029/2019. Foram coletadas 11 amostras de pêlos da face de felinos SRD e uma (1) de um gato 
da raça Persa, e levadas para o Laboratório de Análises Clínicas da Universidade de Vassouras, 
onde foram semeadas em laminocultivo específico para o crescimento de fungos dermatófitos, 
leveduras e outros fungos patogênicos (Dermatobac ®). Foi efetuada a leitura do laminocultivo 
após 21 dias de semeadura, como manda o fabricante. Das 12 amostras coletadas, foram 
isolados os seguintes gêneros de fungos: Fusarium spp., Drechslera spp., e Curvularia spp., 
com frequência de 8,3%(1) cada. Microsporum spp, Aspergillus spp. e Alternaria spp. também 
foram isolados, apresentando frequência de 16,6% (2) cada. Os presentes fungos encontrados 
são patógenos a humanos e animais, causando infecções respiratórias e micoses na pele. Em 
relação ao gênero Microsporum, foi isolado de 2 animais assintomáticos, sendo que um deles 
era da raça Persa, corroborando com alguns autores que afirmam que a raça é portadora 
assintomática, servindo de contaminação para o homem e outros animais contactantes. Fica 
evidenciado no presente estudo que felinso podem ser protasdores de diversos gêneros de 
fungos causadores de micoses, principalmente no pêlo e com isso deve-se considerá-los uma 
possível fonte de infecção dos humanos e outros animais, caracterizando o conceito de saúde 
única quando se trata de infecções fúngicas envolvendo o ambiente, o animal e o homem. 
Palavras-chave:Fungos; Dermatofitos; Gatos 
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Isolamento e identificação de Staphylococcus spp. em Didelphis 
spp. provenientes da região Sul Fluminense do Rio de Janeiro, 
Brasil 
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O gênero Didelphis está localizado na Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae. É 
endêmico nas Américas e abriga seis espécies de grande importância epidemiológica, cujo nome 
popular corresponde a gambá na região Sudeste, sul fluminense. Pela sua capacidade de 
adaptação, podem ser encontrados em ambientes silvestres, rurais e urbanos e por isso são 
chamados de sinantrópicos, pois são capazes de circular entre os diferentes ambientes, criando 
contato entre animais domésticos, selvagens e o homem. Os gambás são considerados 
dispersores, mantenedores e/ou introdutores de diversos agentes infecciosos de grande 
importância na saúde pública. Baseado nisso, um estudo sobre os microorganismos residentes 
em sua microbiota como o gênero Staphylococcus torna-se fundamental. Os estafilococos estão 
presentes na microbiota dos animais, inclusive de gambás, principalmente cavidade nasal, 
conduto auditivo e cloaca destes. Staphylococcus é um gênero bacteriano que alberga 
microorganismos gram positivos, em forma de cocos, que em muitos casos carregam genes de 
resistência a antimicrobianos. Devido aos marsupiais do gênero Didelphis serem  
constantemente encontrados próximo ao convívio humano, podem veicular agentes infecciosos 
com virulência elevada. Com isso, o objetivo deste estudo é isolar e identificar bactérias do 
gênero Staphylococcus spp. da mucosa nasal e região perinal de gambás (Didelphis spp.) e 
verificar a presença de genes de resitência que possam vir a ser veiculados por eles. O projeto 
foi submetido ao SISBio para aprovação e será feita submissão ao Comitê de Ética no Uso de 
Animais (CEUA) em seguida. As amostras serão coletadas da mucosa nasal e região perineal, 
com swab stéril, dos animais que serão recolhidos nos municípios de Vassouras (Hospital 
Veterinário) e Volta Redonda (Zoológico), para atendimento. Após a coleta, os swabs serão 
semeados em ágar manitol salgado (meio Chapman) e incubados por 24h a 37º C no  
Laboratório de Microbiologia da Universidade de Vassouras. Após crescimento, serão levadas 
para o Laborotário do Instituto de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) para identificação por espectrometria de massa (MALDI-TOF). De posse do resultado, 
será realizado o Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos (TSA), utilizando os antibióticos 
Oxacilina e Cefoxitina para verificar a presença de bactérias multiresistentes in vitro. Espera-se 
com este estudo, verificar a possibilidade do gambá ser um potencial carreador de bactérias 
multirresistentes para a comunidade e assim, reforçar o conceito de saúde única que envolve a 
sanidade do homem, do ambiente e dos animais. 
Palavras-chave:Didelphis, Staphylococcus, resistência. 
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Longevidade e desempenho atléticos de equinos da raça puro 
sangue inglês criados e corridos no Brasil 
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Marcelo Abidu Figueiredo4, Márcia Torres Ramos5, Renata Fernandes Ferreira de Moraes6 

 
 

 
O cavalo ocupa uma posição importante no Brasil, cujo rebanho é composto por 5.496.817 
cabeças, aumentado 12% ao ano nos últimos 10anos. No Brasil existem 26 raças de cavalos e 
outras 6 raças de pôneis. Os padrões raciais e sistemas de seleção direcionam a criação de 
acordo com seus interesses hípicos (trabalho, esporte). Em 2006 eram R$ 7,5 bilhões de capital 
bruto anual e em 2015 atingimos R$ 16 bilhões de reais. O objetivo deste estudo será investigar 
a longevidade e o desempenho atlético de equinos da raça puro sangue inglês criados e corridos 
no Brasil. As informações do desempenho atlético (DA) serão obtidas através do sítio web da 
Associação Brasileira de Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida, em acesso público, 
por método próprio de busca, utilizando o nome do cavalo. Os dados serão organizados em 
tabelas e os cálculos dos índices de desempenho serão adaptados de Costa et al. (2009).Os  
dados obtidos através das pesquisa, são: data de nascimento (NASC), sexo, data da primeira 
corrida (DPC), data da última corrida (DUC), número total de corridas disputadas (RR), número 
de corridas vencidas (RW), número total de corridas nas quais o animal obteve colocações, ou 
seja, esteve entre os 5 primeiros colocados (RPL), número de provas nas quais o animal obteve 
colocações, de acordo com sua categoria, sendo estas provas de grupo I (G1), grupo II (G2), 
grupo III (G3), Clássicos (CLASS) ou corridas listadas, Handicap ou Provas Especiais ou Pesos 
Especiais (PE) e corridas comuns (CC). Serão calculados outros índices, conforme fórmulas: 
idade à primeira corrida, em meses (IPCM) = DPC – NASC, idade à última corrida, em meses 
(IUCM) = DUC – NASC, duração da campanha atlética, em meses (DCM) = IUCM – IPCM e 
número de corridas por mês (NCM) = RR/DCM. Às corridas, de acordo com a sua categoria, 
serão atribuídos uma pontuação, o índice de qualidade de corridas atribuído (IQ), conforme a 
classificação a seguir: GI, 6 pontos; GII, 5; GIII, 4; CLASS, 3; PE, 2; e CC,1. O IQ será, então, 
colocado na fórmula IP=(RPL/RR)*ΣIQ, juntamente com o valor de RR e RPL, de maneira que 
permita que o cálculo de um índice de desempenho (IP), aonde Σ IQ represente a soma do IQ de 
cada corrida na qual o animal obteve colocações. Para o cálculo do índice de desempenho 
mensal, o IP foi dividido pela DCM. Os resultados serão testados para normalidade e 
homocedasticidade. Todas as variáveis de DA serão expressas em média e desvio padrão. A 
análise das variáveis de DA em função da idade e sexo será realizada por análises de correlação 
e regressão, considerando-se o nível de significância estatística de 95%. 
Palavras-chave:puro sangue inglês, performasse, potros 
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Medo de sons traumatizantes entre cães assistidos pela Clínica 
Veterinária da Universidade de Vassouras 
Karla Licazalli Mendes Carvalho1, Guilherme Marques Soares2 

 
 
 

O medo de ruído é reconhecido como um dos problemas de comportamento mais frequente 
entre os cães. Ruídos altos e repentinos como os de fogos de artifício e trovoadas são os que 
mais provocam medo nesses animais, afetando o seu bem-estar e podendo provocar problemas 
mais sérios. O objetivo principal deste estudo será descrever quais as manifestações 
identificadas pelos tutores devido ao medo de ruídos de fogos de artifício e trovoadas entre cães 
assistidos pela Clínica Veterinária da Universidade de Vassouras. Como objetivos secundários, 
pretende-se verificar qual a percepção dos tutores sobre o comportamento de medo dos seus 
animais; verificar quais medidas o tutor toma para amenizar o medo do animal; e verificar se o 
cão já sofreu alguma lesão física resultante do medo desses ruídos. A partir desta pesquisa 
pretende-se contribuir para reforçar o conhecimento do médico veterinário sobre os distúrbios 
comportamentais em resposta ao medo e fobias provocados pelos ruídos de fogos de artifício e 
de trovões nos cães, de forma com que se possa melhor geri-los e, consequentemente, promover 
melhoria do bem-estar desses animais. Trata-se de uma pesquisa de campo a ser realizada com 
duzentos tutores de cães assistidos na Clínica Veterinária da Universidade de Vassouras, no 
período de outubro de 2019 a maio de 2020. Será utilizado um questionário semiestruturado 
com perguntas abertas e fechadas. Serão incluídos na pesquisa cães de ambos os sexos, de 
qualquer raça e que tenham mais de 1 ano de idade. O projeto de pesquisa foi submetido ao 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Vassouras para a sua autorização. Segundo 
pesquisas, 50% da população de cães reagem com medo aos fogos de artifício. Mudanças no 
comportamento dos cães representam um problema sério que ameaça não apenas a integridade 
física e o bem-estar desses animais, mas também o bem-estar das pessoas ao seu redor. Como 
resposta à aversão aos ruídos de fogos de artifício e de trovões, os cães podem exibir diferentes 
sinais de fobias que incluem respiração ofegante, tremedeira, salivação excessiva, vocalização, 
pupilas dilatadas, comportamentos de automutilação, destrutividade, procuram se esconder ou 
fugir, na tentativa de escapar do barulho, podem ter convulsões e até morrer. 
Palavras-chave:Comportamento canino; Medo; Ruídos traumatizantes. 
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O papel do médico veterinário na educação em saúde sobre a 
Leishmaniose Visceral canina nas escolas e na comunidade: Uma 
revisão de literatura 
Cintia Silva Corrêa da Veiga1, Larissa Alexsandra da Silva Neto Trajano2, Bruna de Azevedo 
Baêta3 

 
 

 
A leishmaniose é uma zoonose causada por protozoários de diversas espécies do gênero 
Leishmania sp, sendo o cão o principal reservatório da doença em ambiente urbano. No Brasil, 
entre os anos de 2007 e 2013, foram notificados 26.112 casos da Leishmaniose Visceral (LV). 
Nas áreas urbanas e peri-urbanas, a incidência dessa doença é crescente. O conhecimento da 
população sobre a doença, nas regiões de sua ocorrência é restrito, levando ao retardo na 
procura do diagnóstico e do tratamento. Estudos mostram que a realização de trabalhos 
educativos nas escolas e na comunidade pode contribuir para a promoção do bem estar animal e 
o controle da LV. O objetivo deste trabalho foi revisar a atuação do médico veterinário na 
educação em saúde para a prevenção da LV. Foram usados artigos publicados no SciElo e 
Pubmed entre de 2004 e 2018, nos idiomas Inglês e Português com os descritores Leishmaniose 
Visceral Canina, Educação em saúde e Saúde pública. A Organização Mundial da Saúde tem 
ressaltado a importância da participação do Médico Veterinário no planejamento e na avaliação 
das medidas preventivas e de controle adotadas pelas equipes de Saúde Pública, em 
levantamentos epidemiológicos, na investigação de presença de vetores, no conhecimento dos 
meios de transmissão das zoonoses para a obtenção de dados seguros e precisos sobre a 
enfermidade, para estabelecer ações de prevenção e controle adequadas a cada situação. Estudos 
mostraram que o médico veterinário deve estar inserido na equipe multidisciplinar realizando 
um trabalho articulado para mobilizar a comunidade quanto à importância das mudanças de 
hábitos e atitudes que garantam melhorias das condições higiênico-sanitárias, adesão e 
desenvolvimento de ações rotineiras para hábitos e estilos de vida saudáveis. O médico 
veterinário deve fazer a divulgação nas escolas e na comunidade dos aspectos epidemiológicos 
das principais zoonoses, como a LV, e como preveni-las. Essa divulgação pode ocorrer através 
de palestras, quer em ações de campo, por programas educativos, quer na divulgação de 
materiais didáticos como folhetos, panfletos, livros e no atendimento do dia a dia na clínica, 
trazendo bons resultados para a saúde pública e de suma importância na expansão da medicina 
preventiva. Em conclusão, é importante o trabalho multidisciplinar contínuo de conscientização 
realizado pelos profissionais de saúde e, em especial, os Médicos Veterinários. Além disso, são 
necessárias melhorias na capacitação de profissionais veterinários atuantes na área, tornando 
possível a união entre saúde ambiental, humana e animal, contribuindo, dessa forma para a 
prevenção da LV. 
Palavras-chave:Educação em saúde; Leishmaniose Visceral canina; Saúde pública 
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O vírus do nilo ocidental em equinos– Revisão de literatura 
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O vírus do Nilo Ocidental (WNV) é um membro da família Flaviviridae, gênero Flavivirus. O 
WNV se mantém na natureza em ciclos alternados de infecção, em pássaros e mosquitos 
hematófagos, principalmente do gênero Culex. Ocasionalmente, a infecção pode ser transmitida 
para mamíferos pela picada de mosquitos que realizaram o repasto sanguíneo em aves 
virêmicas. O objetivo do presente trabalho é apresentar uma revisão de literatura sobre o Vírus 
do Nilo Ocidental buscando aprofundar o conhecimento teórico e alertar os profissionais sobre 
tal doença. Para a confecção do estudo foram utilizados artigos publicados nas plataformas 
digitais Pubmed e Scielo entre os anos de 2002 a 2019, onde pode-se observar que os equinos 
são particularmente susceptíveis à infecção e frequentemente desenvolvem um quadro febril 
agudo, que muitas vezes culmina com morte por infecção neurológica. Apesar de sua alta 
susceptibilidade, os equinos não produzem níveis de viremia suficientes para infectar insetos e 
assim servir de amplificadores do vírus. Desse modo, os equinos infectados não disseminam o 
vírus por meio de insetos hematófagos. Após a replicação inicial nas proximidades do sítio de 
inoculação, o vírus alcança os linfonodos regionais e subsequentemente o sangue, por meio do 
qual invade o sistema nervoso central (SNC) após atravessar a barreira hematoencefálica. No 
SNC, o vírus infecta e destrói neurônios e outras células, o que contribui para os sinais 
neurológicos. Os sinais clínicos variam entre os surtos e entre os animais afetados, sendo os 
mais relatados anorexia, fraqueza, depressão, incoordenação, ataxia, decúbito, bruxismo, andar 
em círculos, hiperexcitabilidade, pressionamento da cabeça contra anteparos e convulsões. O 
diagnóstico da infecção aguda em equinos pode ser feito por sorologia pareada, detecção de  
IgM na fase aguda, isolamento do vírus, além da detecção de antígenos ou de ácidos nucléicos 
virais do encéfalo de animais que vão a óbito. Não há tratamento específico para Febre do Nilo 
em equinos, apenas tratamento de suporte e manejo dos sinais clínicos. O controle da infecção 
pelo WNV baseia-se no combate aos insetos e na aplicação de medidas para reduzir a exposição 
de pessoas e animais domésticos aos vetores, além de vacinação de equinos. Além disso, por se 
tratar de uma zoonose é importante que ocorra a implementação de sistemas de vigilância e 
monitoramento sorológico de aves silvestres e equinos nas regiões endêmicas. Uma vez que o 
Ministério da Saúde do Brasil confirmou o segundo caso de febre do Nilo Ocidental em 
Humanos e a ocorrência da enfermidade em equinos do ES e CE. 
Palavras-chave:vírus; nilo ocidental; febre do Nilo; equinos 
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Os anti-inflamatórios não-esteroidais (AINE’s) são fármacos amplamente utilizados na no 
tratamento de cães e gatos, atenuando os sintomas da inflamação – dor, calor, rubor e edema. A 
reação inflamatória é uma resposta de proteção localizada ou generalizada do organismo a um 
agente ou lesão considerado nocivo pelo mesmo, porém, muitas vezes é necessário intervir para 
atenuá-la. Ao bloquear principalmente as enzimas cicloxigenases, os AINE’s reduzem a 
formação de mediadores inflamatórios, como as prostaglandinas. Devido aos possíveis efeitos 
indesejados causados (principalmente distúrbios gastrintestinais e renais), o médico veterinário 
deve tomar as devidas precauções com a prescrição e o acompanhamento do tratamento com 
esses fármacos, levando em conta características individuais do paciente. Pouco se sabe a 
respeito dos hábitos de prescrição desses fármacos por parte de médicos veterinários no Brasil, 
sendo esta informação imprescindível para a formulação de políticas educacionais que visem 
estimular as boas práticas na prescrição de AINE’s. Assim sendo, o presente estudo (aprovado 
pelo CEP) tem como objetivo avaliar os padrões de prescrição de AINE’s por médicos 
veterinários atuantes na clínica médica de cães e gatos graduados entre 2010 e 2019 na 
faculdade de medicina veterinária da Universidade de Vassouras. Um questionário digital 
(Google Forms®) será enviado eletronicamente para uma lista com os nomes e contatos de 
médicos veterinários egressos do curso de graduação em Medicina Veterinária da Universidade 
de Vassouras entre 2010 e 2019. O questionário será respondido de forma anônima e abordará: 
formação profissional (tempo e grau de formação – especialização, mestrado e doutorado), 
tempo de atuação na clínica de pequenos animais, tipo(s) de local em que trabalha (atendimento 
domiciliar, consultório, clínica, hospital ou instituição de ensino), fonte de informações para a 
prescrição (internet, livros, artigos, bulários e outras), hábito de pesar o animal antes da 
prescrição, uso de associações de fármacos, critério para seleção do fármaco, fatores que o 
levam e escolher um medicamento em detrimento de outro (apresentação comercial, preço, 
acessibilidade, etc). Realizar-se-á a análise da estatística descritiva e das diferenças entre os 
padrões de prescrição por tempo de formação e de atuação profissional, grau máximo de 
instrução e tipo de local em que trabalha. Os resultados serão analisados de acordo com as 
recomendações da literatura acerca da prescrição desses fármacos essenciais na rotina da clínica 
médica de pequenos animais. 
Palavras-chave:padrões,prescrição,aines 
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Os antimicrobianos são uma classe de medicamentos amplamente utilizados na clínica médica 
de cães e gatos. Porém, o uso indiscriminado desses fármacos traz consigo um grande risco para 
a saúde pública, contribuindo para a seleção e dispersão da resistência aos antimicrobianos. 
BARBAROSSA et al., 2017 publicaram padrões de prescrição de antimicrobianos por 
veterinários em uma região da Itália, contudo, no Brasil este tipo de estudo ainda é incipiente, 
não tendo sido encontrado nenhum trabalho a respeito dos padrões de prescrições de 
antimicrobianos por veterinários graduados em uma determinada instituição. Dessa forma, este 
estudo tem como objetivo avaliar os padrões de prescrição de antimicrobianos por médicos 
veterinários atuantes na clínica de cães e gatos graduados entre 2010 e 2019 na Universidade de 
Vassouras. Busca-se identificar os aspectos relativos aos padrões de prescrição que permitam 
formular políticas educacionais com o objetivo último de reduzir os riscos à saúde coletiva da 
prescrição indiscriminada. O estudo está em fase de análise pelo CEP. Um questionário digital 
(Google Forms®) será enviado eletronicamente para uma lista previamente elaborada com 
nomes e contatos de veterinários egressos do curso de graduação em Medicina Veterinária da 
instituição no período supracitado. O questionário será respondido de forma anônima e 
abordará: formação profissional (tempo e grau de formação – especialização, mestrado e 
doutorado), tempo de atuação na clínica de pequenos animais, tipo de local em que trabalha 
(atendimento domiciliar, consultório, clínica, hospital ou instituição de ensino), fonte de 
informações para a prescrição (internet, livros, artigos, bulários, etc), hábito de pesar o animal 
antes da prescrição, uso de associações de fármacos, critério para seleção, hábito da solicitação 
de testes de cultura e antibiograma, fatores que levam e escolher um medicamento em 
detrimento de outro (preço, acessibilidade, apresentação comercial, etc), prescrição de 
antibióticos de uso humano e hábitos de uso e prescrição de antibióticos em cirurgias eletivas. 
Realizar-se-á a análise da estatística descritiva e das diferenças entre os padrões de prescrição 
por tempo de formação e de atuação profissional, grau máximo de instrução e tipo de local em 
que trabalha (GraphPad Prism v6.0®). Acredita-se que a publicação desses padrões de 
prescrição de antimicrobianos possa servir como base na formulação de políticas de educação 
continuada que objetivem racionalizar o uso dessa classe de fármacos. 
Palavras-chave:Padrões; prescrição; antimicrobianos 
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A espécie Vibrio parahaemolyticus pode ser amplamente encontrada em ambiente marinho e 
tem sido reconhecido como potencial patógeno causador de gastroenterites associadas à  
ingestão de pescado e moluscos bivalves insuficientemente cozidos, conservados de forma 
incorreta ou consumidos in natura. O ambiente em que esse micro-organismo é encontrado pode 
contribuir para a resistência antimicrobiana, uma vez que esta pode estar associada a alguns 
fatores como o lançamento de esgoto doméstico e industrial, inclusive da área farmacêutica, e 
tem sido observado em vários ambientes aquáticos incluindo rios e áreas costeiras, esgoto 
doméstico, esgoto hospitalar, sedimentos, águas superfíciais, lagos, oceanos e água potável. No 
entanto, a própria mitilicultura quando realizada sem práticas adequadas de produção pode 
contribuir para o aumento da resistência antimicrobiana. De acordo com os dados apresentados 
o presente estudo terá como objetivo avaliar a resistência antimicrobiana em cepas de Vibrio 
parahaemolyticus isolados de mexilhões Perna perna coletados em fazendas de mitilicultura na 
Costa Verde no Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Sendo o isolamento e identificação da espécie 
através de testes fenotípicos e MALDI TOF MS, e para a detecção da resistência 
antimicrobiana, será utilizado o teste de difusão em disco. O presente estudo pretende contribuir 
com novos desafios a cerca do V. parahaemolyticus presente na mitilicultura apontando para o 
seu real envolvimento no desenvolvimento, persistência e disseminação da resistência 
bacteriana e alertar sobre a importância da inspeção durante a produção e comercialização dos 
pescados. Com o monitoramento microbiológico e de resistência antimicrobiana do ecossistema 
marinho pode-se adotar o emprego de medidas corretivas e preventivas, sendo fundamentais 
para o crescimento tecnológico na cadeia de produção de alimentos, melhorando a qualidade  
dos mexilhões oferecidos ao mercado consumidor e na diminuição dos riscos da ocorrência de 
Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs) bem como evitar os impactos causados pela 
resistência antimicrobiana. 
Palavras-chave:Perna perna; Vibrio parahaemolyticus; resistência antimicrobiana 
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A carne moída é o produto obtido a partir da moagem de massas musculares de carcaças de 
bovinos, seguido de imediato resfriamento ou congelamento; não sendo permitida a adição de 
aditivos e/ou coadjuvantes de tecnologia como, corantes, antixoxidantes e conservantes, por 
exemplo, os sulfitos. Dentre os sulfitos estão o dióxido de enxofre e os sais de sódio, potássio e 
cálcio, que são utilizados como aditivos alimentares para inibir a deterioração causada por 
microrganismos e na inibição de reações de escurecimento enzimático e não enzimático, durante 
processamento e estocagem, mascarando a decomposição da carne quando submetidas ao teste 
qualitativo. A sua adição em alimentos pode causar redução da biodisponibilidade de vitaminas, 
e sua ingestão tem sido relacionada à broncoespamos em asmáticos e distúrbios neurológicos. 
Pela relevância do tema exposto acima, esse trabalho teve como objetivo identificar a adição de 
sulfito em amostras de carne moída compradas em varejistas localizados nas cidades de Barra 
do Piraí e Vassouras. Para a realização deste trabalho, não foi necessária a submissão a 
Comissão de Ética em Uso de Animais (CEUA) e/ou Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), e as 
análises foram efetuadas no Laboratório de físico-química da Universidade de Vassouras. 
Analisou-se 15 amostras de carne moída, sendo 6 provenientes de Barra do Pírai e 9 de 
Vassouras. Todas as amostras foram adquiridas e analisadas em 10 de setembro de 2019, e não 
apresentavam quaisquer alterações das características organolépticas (aspecto, coloração, 
consistência e odor). A análise qualitativa de sulfito em carne moída fresca foi realizada de 
acordo com os Métodos Físico-Químicos para Análise de Alimentos -1ª Edição Digital do 
Instituto Adolfo Lutz. Foram pesados 3,5 g de carne moída na cápsula de porcelana, e com 
auxílio de uma pipeta, adicionou-se 0,5 mL da solução verde de malaquita a 0,02% m/v, sendo 
misturadas com auxílio de espátula durante 2 minutos. Quando a amostra contém sulfito, ocorre 
a descoloração da solução verde de malaquita e na ausência do aditivo a amostra apresenta 
coloração verde azulada. Como resultado da análise qualitativa de sulfitos, não foram 
observadas descoloração do reagente nas 15 amostras analisadas, demostrando a ausência de 
sulfito como aditivos nas amostras de carne moída provenientes de mercados e açougues 
localizados em Barra do Piraí e Vassouras, como conclusão do presente trabalho. 
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A odontologia é uma importante área da clínica médica e cirúrgica de equinos, porém ainda é 
uma especialidade bastante negligenciada. Os cavalos necessitam de habilidade adequada de 
mastigação para realizarem esse processo com excelência. A mastigação incorreta interfere na 
digestão ideal e pode levar a cólicas crônicas, choque, perda de peso e deficiências nutricionais. 
Distúrbios odontológicos em equinos foram reportados como o terceiro problema médico mais 
comum na medicina de grandes animais nos Estados Unidos, constituindo fatores de risco para 
perda de peso e cólica, podendo ainda levar a queda na performance, anormalidades de 
comportamento e outras doenças. Além de todas essas repercussões, os distúrbios odontológicos 
frequentemente causam dor, impactando a qualidade de vida do animal. A avaliação deve ter 
início com um histórico completo e uma boa anamnese, identificando e detalhando aspectos 
relativos ao manejo do equino. Em seguida, o exame odontológico deve ser minucioso e 
investigar toda a cavidade oral com o auxílio de um espéculo. A despeito da importância do 
tema, a epidemiologia dos distúrbios odontológicos em equinos, bem como estudos que 
apontem os tipos de tratamento realizados, ainda são pouco conhecidos. Este estudo tem como 
objetivo investigar a prevalência de distúrbios odontológicos em um grupo de 34 equinos (de 
ambos os sexos, diferentes idades e raças) atendidos por um serviço odontológico especializado 
volante em diferentes cidades do estado do Rio de Janeiro. Os dados serão coletados a partir de 
fichas clínicas e odontogramas preenchidos por um médico veterinário especializado ao longo 
dos atendimentos realizados entre o período de dezembro de 2018 a setembro de 2019. Este 
estudo retrospectivo analisará e discutirá os seguintes aspectos: peso, raça, idade, função do 
animal, presença ou ausência de: perda de peso, distúrbios da mastigação, reações de cabeça e à 
embocadura, aumento do volume da face, disfagia, secreção nasal, alterações de comportamento 
e lesões de tecido mole. Serão ainda analisados aspectos do exame clínico (contagem dos 
dentes, presença de fraturas, curvaturas, sobremordidas, sobressaliências, abrasão, fragmentos, 
retenção, oclusão e características do esmalte) dos incisivos, molares, pré-molares e caninos e os 
procedimentos realizados (extrações, odontoplastias, grosagens e outros). Será realizada 
estatística descritiva simples (GraphPad Prism v6.0®) e os achados serão discutidos a partir da 
literatura existente. Espera-se que os resultados possam contribuir para o entendimento da 
epidemiologia dos distúrbios odontológicos em equinos. 
Palavras-chave:Odontologia; Equino; Mastigação. 
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As neoplasias cutâneas tem um papel epidemiológico fundamental dentro da oncologia Medica 
Veterinária. Devido ao alto índice de renovação celular, a exposição direta a fatores  
oncogênicos e ao aumento da longevidade do animal faz-se com que a observação de tumores 
cutâneos se torne frequente no consultório clinico. O tratamento convencional baseia-se na 
exerese cirúrgica com ampla margem de segurança respeitando os princípios da cirurgia 
oncológica, preconisa-se a realização do exame histopatológico para o diagnostico e posterior 
tratamento quimioterápico. O objetivo desta pesquisa foi obter dados o tratamento de neoplasias 
cutâneas em caninos realizado na clínica veterinária da universidade de Vassouras no período de 
2016 a 2018. Foram avaliados os registros de cirurgias realizadas na clínica veterinária nos anos 
de 2016 a 2018 bem como as fichas clínicas dos pacientes submetidos a exerese de neoplasia 
cutânea. Os dados recolhidos referem-se aos principais tipos de cirurgias realizadas, a realização 
do exame histopatológico bem como os resultados obtidos. Não foram consideradas idade, sexo 
ou raça do paciente.Os resultados obtidos foram tabulados em uma planilha do Excel, sendo 
efetuada uma análise estatística descritiva.Na análise realizada observou-se que Exerese 
neoplasias cutâneas são o terceiro tipo de cirurgia mais realizada na clinica veterinária 
representando 15,09% do total precedida por histerectomia e exerese de neoplasia mamária. Em 
2016 a exerese de nódulos cutâneos representou 15,5% enquanto em 2017 representou 13,7%  
do total de cirurgia realizadas nestes períodos. Em 2018 a exerese de nódulos cutâneos passou a 
representar o segundo tipo de cirurgia mais realizada na clínica veterinária precedida apenas 
pela histerectomia e representando um percentual 15,5%. Dos Pacientes submetidos a exerese  
de nódulos cutâneos no período de 2016 a 2018 apenas uma pequena porcentagem (15,6%) dos 
proprietários realizou o exame histopatológico da amostra coletada obtendo como principais 
neoplasias diagnosticadas mastocitoma (60%) e melanoma cutâneo (40%).Nenhum paciente foi 
submetido a quimioterapia após o tratamento cirúrgico. Conclui-se que o tratamento das 
neoplasias cutâneas ainda se baseia somente na exerese nodular e que apesar de representarem 
uma quantidade expressiva de pacientes cirúrgicos apenas uma pequena quantidade de 
proprietários realiza o exame histopatológico da amostra dificultando assim o diagnóstico 
definitivo e o tratamento adequado ao paciente. Observou-se também uma queda de pacientes 
com neoplasia mamária fato esse atribuído a histerectomia precoce. 
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Os porquinhos-da-índia (Cavia porcellus), também chamados de cobaios, possuem dentição 
heterodonte, ou seja, há diferença entre a forma e função dos dentes. Sua fórmula dentária é 
composta por incisivos 1/1, pré-molares 1/1, molares 3/3, além de um espaço, diastema, ao 
invés dos caninos. É um animal caviomorfo, não possui formação de raízes dentárias 
verdadeiras, o que faz com que os dentes cresçam por toda a vida. Todo animal que possui esse 
tipo de crescimento dentário contínuo é chamado de elodonte e apresenta como principal queixa 
clínica problemas odontológicos. Os cobaios são herbívoros e cecotrofos com trânsito digestivo 
lento que precisam de fibras grosseiras para uma melhor ação mastigatória e trânsito intestinal. 
A alteração clínica presente na Síndrome da Doença Dentária Progressiva Adquirida tem como 
uma das principais causas a dieta incorreta, que faz com que o desgaste não seja proporcional a 
taxa de erupção do dente, que além de afecções na mucosa oral, podem causar problemas 
oftálmicos e digestivos. O estudo objetivou relatar um procedimento cirúrgico em porquinho- 
da-índia e conscientizar sobre a importância de uma alimentação adequada para a espécie, de 
fibras grosseiras, verduras, legumes e ração, o que ajuda a prevenir afecções orais e digestivas, 
além da observação diária. Em abril de 2019, Jotinha, 0,416 kg, foi levado ao Hospital 
Veterinário de Vassouras com queixa principal de prostação e de que não se alimentava bem. 
Durante o histórico e anamnese, o tutor relatou oferecer apenas ração. Feito o exame clínico, foi 
constatado abcesso mandibular, sialorreia, assimetria facial, proptose ocular e anorexia. Foi 
solicitada a realização de um exame radiográfico de crânio nas projeções latero-lateral esquerda 
e dorso-ventral. Após os exames físicos e de imagem constatou-se o crescimento excessivo dos 
dentes. Optou-se pela intervenção odontológica. Após protocolo anestésico com Midazolan, 
Morfina e Ketamina, o animal foi posicionado a 145º em mesa específica, com abertura da 
cavidade oral de 8 milímetros para a realização de grosagem com broca odontológica dos 
incisivos além de reparação dos pré-molares. Assim que obteve retorno do plano anestésico, 
recebeu alta. Foi receitado Cetoprofeno (1gt q24h), Enrofloxacino (1mL q24h) e Dipirona (1gt 
q8h), por 5 dias. Foram recomendadas alterações na dieta alimentar, incluindo feno de capim e 
uma ração de melhor qualidade para que não ocorresse reincidência. Foi possível concluir que a 
técnica de desgaste dentário instituída foi eficaz, houve melhora clínica no processo de revisão e 
o feedback do tutor foi positivo quanto a substituição da dieta. 
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A ocorrência das claudicações nos bovinos possui uma frequência diferente entre os dígitos, 
tendo maior envolvimento da unha lateral do membro posterior. Este padrão de distribuição 
aponta que além dos erros de nutrição, manejo e ambiente, a distribuição de peso nos diferentes 
dígitos é um fator importante nas alterações que levam à claudicação. As vacas leiteiras 
confinadas possuem uma periodicidade elevada de lesões digitais, e os prejuízos causados à 
produção, têm motivado estudos atuais. As perdas econômicas causadas pelos problemas dos 
pés podem ser maiores do que as causadas por mamites ou problemas digitais. A consequência 
de um quadro de acidose aguda ou subaguda, provocado por balanceamentos inadequado de 
carboidratos não estruturais e fibras, acarreta na ação de substâncias vasoativas como a 
histamina e endotoxinas, que são liberadas no rúmen após queda de pH, alterando a 
microvascularização do dígito, causando vasoconstrição e lesão do endotélio. As manifestações 
da laminite subclínica podem ocorrer pela hemorragia de sola e sola descorada e amarelada, 
podendo também evoluir para sola dupla, doença da linha branca, ulcera de sola, dentre outras 
lesões que podem ocorrer como consequência da laminite. Neste sentido, o presente estudo 
objetiva avaliar as lesões podais de vacas leiteiras com relação ao pH ruminal. Serão utilizados 
20 animais, fêmeas, em sistema de criação semi-intensivo, divididos igualmente em dois  
grupos. O grupo 1 será composto por animais sem lesões podais e o grupo 2 composto por 
animais com lesões. Sendo assim, será coletado liquido ruminal por sonda oroesofágica com 
auxílio de uma bomba de vácuo para medição do pH e osmolaridade ruminal através  do 
phmetro de hidroponia. Após as análises, os resultados serão tabelados e submetidos à análise 
estatística para averiguar possível diferença no pH do líquido ruminal dos animais com lesão e 
sem lesão. O resultado que se espera encontrar no estudo, é a correlação das lesões podais com  
o pH ruminal, onde animais com pH ruminal ácido propiciará no aparecimento de lesões no 
casco. 
Palavras-chave:bovinos; pH ruminal; lesões podais 
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Retirada de corpo estranho em falange interdigital de equino – 
Relato de Caso 
Carlos Henrique de Alvarenga1, Marcelo Flores Catelli2 

 
 
 

Afecções relacionadas ao aparelho locomotor dos equinos são comuns em animais estabulados e 
a campo, sendo mais acometidos os estabulados. Os cascos são a parte mais desgastada dos 
cavalos em qualquer atividade, e a falta de manutenção pode acarretar em doenças prejudiciais à 
saúde podal. Os cascos são de fundamental importância para o sistema locomotor, participando 
do equilíbrio e deslocamento do animal, além de amortecer o impacto evitando que ocorram 
problemas nas articulações. Os animais acometidos por algum tipo de infecção podal ou 
interfalangeana sofrem de claudicação, desconforto ao se locomover e dor intensa. Foi atendido 
no dia 27/03/2019, em Ipiabas – Barra do Pirai/RJ, um equino macho inteiro da raça 
Mangalarga Marchador, de 7 anos de idade e pesando 390 kg, com histórico de claudicação 
intermitente no membro posterior direito. Realizou-se a anamnese, exames clínico e físico, 
hemograma, raio x digital, bioquímica, cultura bacteriana e antibiograma. Com o uso de uma 
rineta de casco foi feita uma minuciosa limpeza e exploração do casco. Foi feita tricotomia na 
altura da coroa do casco para coleta do líquido sinovial para posterior análise.Foi usado uma 
Rineta de casco para fazer a retirada do corpo estranho. Foi aplicado soro antitetânico, 
gentamicina 50 mL ao dia no soro durante 10 dias, Banamine Meglumine 10mL por dia durante 
10 dias, aplicação de amicacina 500 mg 1 ampola e lavagem com soro ozonizado. Na sola do 
casco, iodo polvidona e sulfato de magnésio 1x ao dia até a cicatrização. Com 20 dias de 
tratamento o paciente já se locomovia apoiando o membro lesionado ao solo. Após 30 dias o 
paciente já trotava em liberdade. O prognóstico de feridas perfurantes que não afetam a  
estrutura sinovial e na maioria dos casos tem uma boa recuperação. De acordo com (Steckel,et 
al.,1989), 95% dos animais voltam a atividade desportiva. É muito comum encontrar pregos, 
arame liso e objetos metálicos utilizados em cercas nas pastagens (Knottenbelt,2003). No 
presente relato foi encontrada uma ponta de cravo de ferradura.Observando esse relato de caso 
conclui-se que as feridas por objetos pontiagudos ao nível de sola e ranilha são comuns, mas 
com um diagnóstico precoce é possível fazer um tratamento agressivo e eficaz com os 
protocolos descritos na literatura, proporcionando a total recuperação do animal acometido. 

Palavras-chave:equino; bulbo do talão; claudicação; cascos. 
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Testes de qualidade em embalagens cartonadas de leite UHT 
comercializados em Vassouras, RJ 
Raphaela dos Santos de Araujo1, Gabriela Vieira do Amaral2 

 
 
 

As embalagens de leite mais comumente encontradas são conhecidas como longas vidas, elas 
permitem o consumo prévio, tornando-as bem mais práticas e seguras, aumentando o tempo de 
vida útil do produto. O leite, antes de ir para as prateleiras, passa por um processamento térmico 
de Ultra Alta Temperatura (UHT) e é envasado sob condições assépticas em embalagens 
estéreis. Quando existem problemas na sua hermeticidade, a deterioração do alimento se  
acelera, então, existe uma importância de a embalagem ser segura. O objetivo do presente 
estudo foi avaliar 70 embalagens cartonadas de leite UHT comercializadas na região de 
Vassouras, RJ. Foram adquiridas no varejo 70 caixas Tetra Brik®Assepticde leite UHT, sendo 
de sete marcas distintas, as quais foram encaminhas ao laboratório da Universidade de 
Vassouras, onde cada amostra foi codificada e analisada por três testes: Teste Eletrolítico, Teste 
da tinta e Tinta no canal de ar, de acordo como sugerido pela literatura. O Teste Eletrolítico tem 
o objetivo de avaliar a passagem da corrente, sendo a medição realizada com o auxílio de um 
multímetro. A ausência de eletricidade sinaliza a integridade da embalagem e a não presença de 
microfuros. O Teste da tinta que consiste em adicionar corante no interior da caixa, até cobrir as 
abas e para auxiliar na realização da leitura do resultado cortou-se a solda desmembrando a 
embalagem e verificando-se, se o corante tingiu alguma das seis camadas. Por fim, foi injetado  
o corante no canal de ar verificando se o corante escorreu pelas laterais, sendo o desejado que 
forme uma linha reta azul, sem ramificações, mostrando assim que a soldagem da máquina está 
sendo feita de maneira correta. Os resultados para alterações relacionadas à segurança das 
embalagens foram negativos, caracterizando como um resultado satisfatório para os 
consumidores, uma vez que mostram conformidade com as boas práticas de fabricação, não 
comprometendo a migração de componentes indesejáveis para os alimentos. Todavia, seriam 
necessários mais testes para garantir a inocuidade do produto, visto que vários fatores além dos 
citados interferem na qualidade da composição final, como a inativação de bactérias 
patogênicas, se a caixa foi previamente esterilizada, o tipo de transporte e o acondicionamento. 
Palavras-chave:longa vida , envase , hermeticidade . 
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Variação intra e interobservador na análise de eletrocardiogramas 
de cães 
Maria Carolina Paulo de Oliveira1, Mario dos Santos Filho2, Eduardo Butturini de Carvalho3 

 
 
 

O exame eletrocardiográfico é de grande valor para o apoio diagnóstico dos distúrbios do ritmo 
cardíaco em cães, além de poder auxiliar na avaliação pré-operatória. Por ser um exame de 
baixo custo, não-invasivo e de rápida execução, é amplamente utilizado na medicina interna de 
cães. As medidas das durações e amplitudes das ondas eletrocardiográficas e dos intervalos de 
ondas (PR e QT) devem estar dentro dos padrões da espécie, porém também estão sujeitas a 
variações que dependem da precisão relativa aos critérios utilizados para a marcação do início e 
do fim do intervalo no eixo das ordenadas ou das abscissas, respectivamente amplitude e 
duração. Outros estudos apontam variações dependendo do método utilizado, isto é, a 
tecnologia. A medição manual, com régua, e as medições informatizadas, sejam elas 
automáticas ou operador-dependentes, podem apresentar variações. Contudo, ainda há escassez 
de estudos indicando a variação interobservador e intraobservador dessas aferições e das suas 
consequência nos diagnósticos do ritmo cardíaco em cães. Essa informação é essencial para 
apontar soluções que visem reduzir essas variações, que, se muito significativas, podem 
impactar na conclusão do laudo final e, até mesmo, as recomendações clínicas que se fazerem 
necessárias Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo avaliar a variação 
interobservador (entre três veterinários – sendo dois especialistas e um generalista) e 
intraobservador (com 30 dias de intervalo da análise inicial), dos eletrocardiogramas caninos, 
capturados por meio do eletrocardiógrafo DL1000Vet, Deltalife®, obtidos do arquivo da clínica 
veterinária da Universidade de Vassouras e, arbitrariamente definidos como de baixa, média e 
alta complexidade. As mensurações serão realizadas no software próprio de análise de 
eletrocardiografia da Deltalife®. Após 30 dias, os três médicos veterinários emitirão um novo 
laudo para o mesmo exame de média complexidade, sem consulta ou conhecimento do laudo 
emitido anteriormente e, sendo para isso a indicação às cegas, ou seja, sem serem avisados de 
que se trata de um exame já analisado previamente, objetivando com isto, avaliar a variação 
intraobservador. Serão comparadas para análise da variação interobservador as diferenças entre 
os valores mensurados (correlação de Pearson e análise de Bland-Altman, pelo software 
GraphPad Prism v6.0®) e os diagnósticos do ritmo cardíaco e as alterações observadas. O 
estudo encontra-se em análise pelo Comitê de Ética em Pesquisas. 
Palavras-chave:variação; intra; interobservador 
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Verificação de fraude em conservas de atum 
Rozinete Lopes das Neves1, Jônathan David Ribas Chagas2, Nívea Valéria da Silva Braga 
Carotta3, Gabriela Vieira do Amaral4 

 
 

 
A conserva de pescado além de ser uma opção prática e de baixo custo para o consumidor é um 
produto importante para a cadeia produtiva do pescado, uma vez que permite a elaboração de 
um produto diferenciado, com valor agregado, comercializado de forma higiênica e com maior 
tempo de prateleira. Entende-se por conservas de atuns e de bonitos os produtos elaborados a 
partir de atum íntegro, envasado em recipientes herméticos e esterilizados. O controle de 
qualidade destes produtos permite atestar a segurança do consumidor bem como a verificação  
de práticas inadequadas ou fraudulentas de comercialização. Com esse intuito, o presente estudo 
objetivou avaliar 30 latas de atum comercializadas no varejo. Foram adquiridas em 
supermercados de Vassouras, RJ, 30 latas de atum em conserva do tipo óleo comestível (170g), 
pertencentes a quatro marcas fabricação nacional, sendo 15 de apresentação em pedaço e 15 
ralado. As amostras foram direcionadas ao laboratório da Universidade de Vassouras, 
codificadas por letras e números. Foram realizas inspeções macroscópicas do exterior das 
embalagens e do conteúdo interno, avaliação do peso bruto, líquido e drenado conforme descrito 
no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de atum e bonito da IN 46 de dezembro de 
2011. Inspeção visual das embalagens revelou que nenhuma amostra apresentou defeito de 
estufamento, amassamento nem sujeira. Com relação ao conteúdo interno, foi observado que 
três latas da marca B apresentaram alterações, uma com coloração amarelo amarronzado, 
indicando oxidação ou queima do produto; e em duas latas foram encontradas espinhas e 
escamas, indicando falhas na limpeza. Com relação ao peso liquido declarado, todas as amostras 
estavam em acordo com o estabelecido por lei apresentando 70,73%, 60,44% e 69,06% as 
marcas A, B e C respectivamente para atum em pedaços e 78,48%, 79,35% e 74,92% as marcas 
A, B e D respectivamente para atum ralado. Conservas de atum do tipo azeite ou óleo o teor 
devem apresentar entre 10% a 46% de líquido de cobertura, corroborando com a maioria dos 
resultado encontrados neste estudo. No entanto, uma lata da marca B de atum ralado, estava no 
limite mínimo permitido e outra lata da marca D estava abaixo do limite (7,47%). De modo 
geral, as latas de atum analisadas estavam aptas para o consumo. As amostras de atum ralado 
apresentaram menor concentração do líquido de cobertura, que pode estar relacionada à maior 
superfície de contato e absorção durante o tratamento térmico. Faz-se necessário um controle de 
qualidade das marcas estudadas sejam cada vez mais efetivas. 
Palavras-chave:pescado; fraudação; peso drenado 

 
 
 
 
 
 
 

Afiliação dos Autores: 
1. Discente - Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
2. Médico Veterinário Autônomo Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
3. Discente - GraduaçãoUniversidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
4. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

A Importância da Avaliação por Imagem no Diagnóstico da 
Miocardiopatia Não Compactada - Relato de Caso 
Pedro Paulo Augusto Carvalho de Almeida1, Lahis Werneck Vilagra2, Igor do nascimento 
werneck3, Roberto Gonçalves Júnior4, Luiz Carlos Gonçalves Motta Junior5, Marlon Mohamud 
Vilagra6 

 
 

 
A miocardiopatia não compactada (MNC) é uma desordem classificada como cardiopatia 
primária geneticamente determinada pela Associação Americana de Cardiologia. A MNC 
apresenta um variado espectro de apresentação, com pacientes assintomáticos diagnosticados 
através de ecocardiogramas rotineiros e outros com manifestação clínicas de insuficiência 
cardíaca (IC), eventos tromboembólicos e morte súbita. No presente estudo relata-se o caso de 
jovem de 26 anos, internado no Hospital universitário de Vassouras durante o período de 
setembro/outubro de 2018 com miocardiopatia não compactada que teve como manifestação 
inicial o quadro de acidente vascular cerebral além de discutir importantes aspectos do 
diagnóstico por imagem desta cardiopatia. Não existem grandes estudos para a corroboração dos 
critérios presentes até o momento na literatura gerando portanto, uma dificuldade de estabelecer 
um “padrão-ouro”. Ainda são necessários maiores estudos para que se melhore especificidade e 
sensibilidade no diagnóstico da MNC. 
Palavras-chave:Miocardiopatia não compactada; Avaliação por imagem; Insuficiência cardíaca. 
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A intoxicação por agrotóxicos na região sudeste entre 2007 e 
2017: Um problema de saúde pública emergente 
Carolina Monte Santo Burdman Pereira1, Sofia Carneiro Pinto Costa2, Derek Sousa Gomes3, 
Ayla Jaqueline Pereira Carvalho4, Pedro Henrique da Conceição Silva5, Marco Aurélio dos 
Santos Silva6 

 
 

 
O consumo de agrotóxicos no Brasil apresentou um grande crescimento a partir de 2008. Entre 
2007 e 2014, contabilizou-se 34 mil notificações, e, de acordo com o Ministério da Saúde, para 
cada evento de intoxicação por agrotóxicos registrado há outros 50 não notificados. Em 2014, o 
Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX) apontou 7.511 casos de 
intoxicação por agrotóxicos no país. Contudo, esse número pode estar subestimado, já que é um 
evento subnotificado especialmente na zona rural, onde o uso de agroquímicos é frequente. O 
estudo busca analisar quantativamente o panorama nacional de intoxicações por agrotóxicos 
domésticos, agrícolas e de saúde pública. Foi realizada uma coleta observacional, descritiva e 
transversal dos dados disponíveis no DATASUS – Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN) – e SINITOX, traçando um quantitativo das intoxicações por agrotóxicos 
entre 2007 e 2017, com análise das notificações, óbitos, sexo e faixa-etária dos pacientes. Este 
estudo é vinculado ao Projeto de Ensino em Primeiros Socorros (PEPS) e está devidamente 
registrado na coordenação de pesquisa da Universidade de Vassouras e aprovado pelo CEP sob 
o parecer 3.3.10.049. Entre 2007 e 2017, o SINITOX registrou 442.018 intoxicações no  
Sudeste, sendo 7,3% de agrotóxicos agrícolas e domésticos. Os números da zona rural (28,2%) 
foram inferiores à da urbana. A faixa etária da população mais afetada foi de 20 a 29 anos, 
seguida de 01 a 04 anos, com maior prevalência no sexo masculino e por exposição individual. 
No entanto, uma parcela considerável foi por tentativa de suicídio (13,6%). Apenas 1,1% 
evoluiu para o óbito. No mesmo período e região analisados, o DATASUS apresentou dados de 
maior magnitude, totalizando 833.283 intoxicações, sendo 2,3% por agrotóxicos agrícolas, 
domésticos e de saúde pública. 24,5% foi registrado na zona rural e a população mais afetada foi 
de 20 a 39 anos (45,7%), com parcela majoritária do sexo masculino. 37,1% das ocorrências 
foram devido à tentativa de suicídio. Somente 2,81% evoluiu para óbito. É evidente que as 
intoxicações são um problema de saúde pública no Brasil, em especial os agrotóxicos, cujo 
crescimento reitera a necessidade da educação em saúde pela atenção primária. Por isso, deve-se 
debater quanto ao seu custo-benefício, garantindo o direito à saúde do trabalhador rural. Embora 
a zona rural apresente menores índices, pode-se especular sobre a subnotificação dos registros e 
o fato da Região Sudeste abrigar maiores centros de referência na região metropolitana. Dessa 
forma, é crucial a expansão de políticas públicas de saúde. 
Palavras-chave:Agroquímicos; Envenenamento; População Rural. 
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Alcoolismo Pós Bariátrica: Revisão de literatura 
Mariana Maria da Silveira Porto1, Paula Pitta de Resende Cortes2 

 
 

 
O número de obesos no Brasil é de 18,9% dos quais muitos optam pela cirurgia bariátrica como 
método de tratamento desta condições associadas a comorbidades. Segundo a Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) foram realizadas mais de 105 mil 
cirurgias no Brasil em 2007. Estudos recentes relacionam a cirurgia bariátrica com o 
desenvolvimento do alcoolismo. Neste trabalho foram utilizados 19 artigos das plataformas 
Pubmed, Lilacs e Google Acadêmico dos anos de 2002 a 2019. Pacientes que realizaram 
cirurgia para perda de peso tem maior risco de desenvolver distúrbios no uso de álcool, 
principalmente pelas mudanças fisiológicas causadas pela cirurgia, essas mudanças se dão pela 
alteração farmacocinética do álcool após a Cirurgia de by-pass gástrico em Y de Roux. Há 
evidências significativas que pacientes após cirurgia bariátrica tem mais chances de desenvolver 
alcoolismo, e esse risco aumenta com os anos após cirurgia. As Sociedades competentes 
recomendam abstinência total de álcool após a cirurgia e a contraindicam caso o paciente já 
tenha problemas com a substância. 
Palavras-chave:Alcoolismo;cirurgia bariátrica; bypass gástrico 
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Amputação de digito em Tigre de Bengala (Panthera tigris tigris) 
no zoológico Municipal de Volta Redonda – Relato de caso 
Hellen Caroline Oliveira1, Eduardo Butturini de Carvalho2, Andrei Ferreira Nicolau da Costa3, 
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A inatividade é um problema na manutenção de felinos selvagens em cativeiro, gerando 
alterações comportamentais, físicas e endócrinas, além de acarretar crescimento excessivo das 
garras, que quando não desgastadas crescem em forma curva podendo lacerar o tecido 
palmar/plantar. Sendo assim, esse trabalho teve como objetivo relatar um procedimento de 
amputação de dígito em um tigre-de-bengala (Panthera tigris tigris) pertencente ao Zoológico 
Municipal de Volta Redonda, RJ-Brasil. O animal, com aproximadamente 20 anos e peso em 
média de 200 kg apresentou claudicação e lambedura excessiva da região palmar do membro 
torácico direito, sendo encontrada uma lesão perfurativa ulcerada com presença de miíase 
causada pela garra do primeiro dígito. O animal não respondeu a terapêutica e ao desbaste da 
garra, sendo então decidido pela amputação do dígito. Na medicação pré-anestésica foram 
utilizados Midazolam (0,2 mg/kg), Cetamina (4 mg/kg) e Xilazina (0,6 mg/kg) através de  
dardos atirados por zarabatana. A anestesia intravenosa foi utilizada em solução contínua de 
Cetamina (0,6 mg/kg/h) em ringer com lactato, associado a bloqueio anestésico infiltrativo local 
com Bupivacaína (0,5mg/kg) ao redor do primeiro dígito. Em exame radiográfico foi 
evidenciado uma lesão óssea condizente com osteomielite. Após tricotomia, antissepsia e 
colocação de campo cirúrgico, iniciou-se o procedimento, utilizando a técnica descrita por 
Slatter, 2009 e Fossum, 2014. Com o animal em decúbito lateral a incisão se iniciou na região 
latero-dorsal do dígito, na altura do metacarpo em forma circular transversa, circundando a 
articulação e finalizando na região palmar, com auxílio de bisturi elétrico. Os tecidos 
subcutâneos, musculares, tendões flexores e extensores, e os ligamentos foram seccionados. A 
hemostasia das artérias e veias digitais foi realizada com eletro cautério. A segunda falange foi 
desarticulada e o dígito removido. A sutura do subcutâneo e cutâneo foram realizadas com 
Poliglactina 910 em diâmetro 0, sendo o subcutâneo suturado em padrão contínuo e o cutâneo 
em padrão intradérmico. No pós-operatório imediato foram administrados Meloxicam (0,05 
mg/kg), Cloridrato de Tramadol (2 mg/kg) e Enrofloxacina (5 mg/kg). Não utilizou-se curativos 
devido à dificuldade de manutenção, porém, após um mês a cirurgia encontrava-se 
completamente cicatrizada e o animal não apresentava sinais de dor. O uso de Poliglactina 910 
em diâmetro 0 e a sutura intradérmica se mostrou eficiente, bem como a amputação de dígito, 
garantindo assim a qualidade de vida ao tigre sem mudanças drásticas em seu comportamento 
natural. 

Palavras-chave:Amputação;Tigre de Bengala;Zoológico Municipal de Volta Redonda 
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Análise de frescor de sardinhas comercializadas em Barra do Piraí 
e Vassouras, RJ 
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Gabriela Vieira do Amaral4 

 
 

 
O pescado é um alimento de alto valor nutritivo, porém, aspectos relacionados à sua  
composição e ao manuseio o tornam exposto à rápida deterioração. Portanto, para atestar sua 
qualidade é necessário mantê-lo em temperaturas mais baixas, manipulação adequada e avaliar a 
qualidade microbiológica e físico-química. Dentre as análises físico-químicas do pescado 
destacam-se o pH e a análise de Bases Voláteis Totais (BVT) como essenciais indicativos de 
qualidade do produto, para avaliar a atividade bacteriana, qualificar o frescor constatando as 
aminas produzidas pela decomposição das proteínas, respectivamente. O presente estudo tem 
como objetivo avaliar a qualidade de 30 amostras de sardinha comercializadas nos municípios 
de Barra do Piraí e Vassouras, RJ. As amostras serão adquiridas no varejo, acondicionadas em 
caixas térmicas com gelo, para a manutenção da temperatura, e encaminhadas para o laboratório 
da Universidade de Vassouras onde serão processadas. O pH será aferido pelo método 
potenciométrico. A análise de BVT seguirá de acordo com o método de microfusão em placas 
de Conway, pesando 10 gramas de amostra, misturando o mesmo valor em mililitros de ácido 
tricloroacético em um Becker que em contato com a textura do pescado ajudará retirar as bases 
voláteis totais da amostra, e o seu valor de referência limite aceitável é 30 mgN/100g no 
pescado, estabelecido pela Portaria nº 185 do Ministério da Agricultura Pecuária e 
abastecimento. Espera-se com esse trabalho entender o estado de frescor das sardinhas 
comercializadas, atestando sua qualidade perante os limites estabelecidos pela legislação 
vigente, pois caso ao contrário, tornam-se impróprio para o consumo humano. 
Palavras-chave:pescado fresco; varejista; análises físico-químicas. 
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Análise de glaciamento em pescados comercializados na região 
Sul Fluminense: um comparativo das metodologias  do 
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Mariana Laranjeira da Silva1, Eduarda Victória Gondin de Carvalho2, Roberta Ribeiro Fraga3, 
Gabriela Vieira do Amaral4 

 
 

 
Consumo mundial de pescado vem aumentando, que segue acompanhado pelo aumento do 
consumo de pescado congelado. O glaciamento do pescado é um processo que consiste na 
aplicação de uma fina camada de gelo que envolve o produto congelado, com a finalidade de 
evitar alterações bioquímicas que reduzam a qualidade do pescado. Este processo é utilizado de 
forma indevida para aumentar o peso do produto, com isto podem provocar danos relacionados 
a qualidade e fraude. De acordo com o que preconiza a legislação vigente, a quantidade de gelo 
do produto submetido ao glaciamento deve ser de no máximo 20%. Levando estes aspectos em 
consideração, o objetivo do presente estudo será avaliar o teor de glaciamento de 20 amostras de 
pescados congelados comercializados sobe duas metodologias de análise distintas. Para 
determinação do peso liquido de pescado congelado serão utilizados os métodos Portaria Nº 38 
de 11/02/2010 INMETRO e Introdução normativa Nº 25 02/06/2011 MAPA, que estabelecem o 
peso da água proveniente do desglaciamento, removendo-se o gelo do produto avaliando-se as 
amostras e o resultado disto será o peso desglaciado. As amostras serão adquiridas nos 
supermercados no município de Vassouras, RJ, encaminhadas sob refrigeração ao laboratório da 
Universidade de Vassouras onde serão codificadas por números e letras e processadas. Espera- 
se neste trabalho obter uma análise comparativa entre as duas metodologias e tentar entender as 
semelhanças e diferenças entre cada um dos métodos em vigor. 
Palavras-chave:fraude; desglaciamento; peso líquido 
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Aspectos clínicos, diagnóstico e manejo terapêutico de um 
paciente com glomeruloesclerose segmentar e focal: relato de 
caso 
Karla Beatriz de Carvalho Almeida1, Rafael Monteiro Camisão2, Alexandre Mitsuo Mituiassu3 

 
 
 

Síndrome nefrótica (SN) baseia-se em um conjunto de manifestações renais e extra renais que 
ocorrem por acometimento primário ou secundário do rim. Nos adultos a etiologia em 70% é 
composta por glomerulopatias primárias, sendo a Glomeruloesclerose segmentar e focal (GESF) 
a mais comum. O objetivo do estudo é analisar o perfil de um paciente de agosto de 2017 a 
março de 2019, que foi diagnosticado e tratado com GESF. BSR, 34 anos, sexo masculino, 
casado, morador de Paty do Alferes- RJ, portador há mais de 5 anos de HAS de difícil controle 
realizou no dia 11/08/17 consulta no ambulatório de nefrologia do HUV devido a proteinúria de 
4,894 g/24h, anemia, hipercolesterolemia e TFG de 71,7 mL/min/1,73m2 pela CKD-EPI. Diante 
dos dados encontrados, foi interrogada a suspeita de SN por GESF e solicitado exames. O 
paciente negligenciou o seu estado de saúde até 27/02/2019, data em que procurou o 
ambulatório para nova consulta apresentando exames que evidenciavam piora da anemia, 
hipoalbuminemia, distúrbios hidroeletrolítico e piora da função renal com TFG de 30,8 
mL/min/1,73m2 pela CKD-EPI, proteinúria de 7,43 g/24h. A conduta foi realizar internação 
hospitalar. Na internação foram prescritos: Furosemida, Anlodipino, Clonidina, Sinvastatina, 
Albendazol e iniciado no dia seguinte pulsoterapia com Metilpredinisolona 1g EV uma vez ao 
dia por 3 dias, depois mantida Prednisona 20 mg 3 vezes/dia. Cinco dias após a pulsoterapia 
com corticoide, houve queda de proteinúria para 1,5 g/24h. Para elucidação do diagnostico foi 
realizada biópsia renal, que favoreceu o diagnóstico de GESF com padrão não imune. Paciente 
recebeu alta no dia 16/03/2019, foram prescritos os mesmos medicamentos usados durante 
internação e orientado acompanhamento. O paciente relatado possuía clínica  clássica de SN e 
de acometimento renal importante: proteinúria maciça, hipoalbunemia, dislipidemia,  
hipertensão arterial e anemia5. Os principais achados no EAS que corroboram para o 
diagnóstico são: hematúria, leucocitúria, e proteinúria significativa, já a urina de 24h deve 
possuir excreção acima de 3,5g/1,73. O paciente possuía EAS característico e proteinúria de 
7,43 g/24h, dados que favorecem GESF. A confirmação somente ocorre através da biópsia 
renal, padrão-ouro para diagnóstico. Para tratamento deve ser administrado Prednisona na dose 
de 1 mg/kg/dia, em adultos, por até 16 semanas. Também existem novas estratégias 
imunossupressoras, como: Ciclosporina, Ciclofosfamida e Micofenolatos. Por fim, trabalhos 
como este são importantes para médicos que buscam aprimorar seu conhecimento e para boa 
evolução de eventuais novos casos. 
Palavras-chave:Glomeruloesclerose Segmentar e Focal, Síndrome Nefrótica, Biópsia Renal, 
Corticoterapia. 

 
 
 

Afiliação dos Autores: 
1. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras- RJ, Brasil 
2. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras- RJ, Brasil 
3. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras- RJ, Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Assistência de enfermagem no aleitamento materno de recém- 
nascidos portadores de fissura labial e/ou palatina 
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O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição 
para a criança. Esse processo de amamentação torna-se comprometido em crianças com fenda 
labial e/ou palatina (FLP) devido às alterações nas estruturas anatomicas da face, que interferem 
na sucção e deglutição. Tem por objetivo analisar os cuidados de enfermagem referente a 
amamentação do recém-nascido portador de fissuras labial e/ou palatina.Trata-se de uma 
pesquisa exploratória inicialmente com busca bibliográfica buscando familiaridade com o 
problema. São participantes da pesquisa a equipe de enfermagem do Setor de Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal – Centro Integrado de Saúde Unidade Materno Infantil, localizado 
na cidade de Vassouras– RJ. Participação a partir de aceite assinando o termo de Consentimento 
Livre Esclarecido (TCLE). Com autorização do Centro Integrado de Saúde Unidade Materno 
Infantil para a realização do estudo. Conforme a resolução nº466, de Dezembro de 2012 do 
Conselho Nacional de Saúde, em respeito aos aspectos éticos, o projeto foi submetido ao comitê 
de ética em pesquisa da Universidade de Vassouras, sendo aprovado com o parecer 3.479.289. 
Com tratamento dos dados a partir da leitura dos dados com base no referencial da política de 
saúde da criança. Os dados serão coletados de agosto a setembro de 2019. Coleta dos dados 
mediante entrevista semiestruturada com questões abertas. Está prevista a utilização do recurso 
de gravação de áudio, durante o registro seu nome não será utilizado, constará apenas o 
pseudônimo. As gravações serão utilizadas para coleta de dados, analises e divulgação dos 
resultados da pesquisa, com perguntas à equipe de enfermagem, relacionadas as orientações e 
cuidados que estes profissionais prestam aos recém-nascidos e sua família. Quanto aos 
resultados o estudo está em fase de coleta de dados. De forma preliminar observa-se que as 
ações desenvolvidas pela equipe de enfermagem no processo de amamentação do recém- 
nascido portador de fissuras labial e/ou palatina, auxiliam as mulheres na ordenha do leite 
materno para alimentação do recém-nascido através de sonda enteral, observa-se também, as 
maiores dificuldades do bebê em relação ao aleitamento materno, e os maiores desafios do 
profissional de enfermagem ao prestar auxilio nestas situações. Acredita-se que esta pesquisa 
venha contribuir para a melhoria da qualidade da assistência em saúde no âmbito neonatal para 
se conhecer os fatores que facilitam ou dificultam a pratica da equipe de enfermagem no 
processo de amamentação dos recém-nascidos portadores de fissuras labial e/ou palatina. 
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Ataque de bactérias redutoras de sulfato (BRS) em estruturas de 
concreto em galerias de esgoto 
Anderson Leite Bastos1, Gustavo José da Costa Gomes2 

 
 
 

Diante as ações deletérias de ambiente de esgoto (onde há a presença de bactérias redutoras de 
enxofre) em estruturas de concreto, o estudo da durabilidade desse material tem sido frequente 
nos últimos tempos. Preconizar ações de prevenção, definir parâmetros de projeto e promover 
manutenções constantes são de grande importância para se alcançar o tempo de vida útil 
estimado e o desempenho requerido, todavia entender o mecanismo de agressão em estruturas 
acometidas por material orgânico de esgoto se torna essencial para a sua qualidade. O presente 
trabalho propõe uma investigação sobre o comportamento de estruturas de concreto em 
agressividade de esgoto e demonstra por meio de ensaio laboratorial de corrosão acelerado o 
desempenho do material cimentício frente ao ataque dos íons sulfatos, que são derivados da 
ação bacteriológica. Os resultados mostram que estruturas elaboradas com baixo fator 
água/cimento e utilizando o aglomerante resistente a sulfato, melhoram o desempenho sob ação 
dos agentes derivados das referidas bactérias. Entender o mecanismo de degradação do 
ambiente de esgoto em elementos de concreto se torna uma opção necessária para que no futuro 
sejam desenvolvidas novas técnicas tanto de resistência ao ataque corrosivo, quanto 
especificações de manutenção e recuperação de estrutura e, principalmente como forma de 
tratamento do material liberado em galerias de esgoto. 
Palavras-chave:bactérias redutoras de enxofre; concreto resistente à sulfato 
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Avaliação da importância dos resultados e produtos obtidos nas 
aulas práticas de laboratório da disciplina de Poluição Ambiental 
do curso do Mestrado Profissional em Ciências Ambientais no 
primeiro semestre do ano de 2019 
Paulo Roberto do Amor Divino Junior1, Flávio da Silva Nunes2, Tamires Corrêa Lima3, 
Dulcinea Peixoto Nelson4, Erica Granja de Oliveira5, Sandro Pereira Ribeiro6 

 
 

 
Introdução: Já no início da primeira aula prática, os alunos deram início com a metodologia 
disponibilizada para a produção do Biodiesel. Objetivo: Práticas com experimentos e produzir 
produtos no laboratório Materiais e Métodos Reação de Transesterificação diretamente no 
laboratório e numa escala maior, com (equipamento de produção). A produção do sabão 
Análises através da Cromatografia em Camada Produção de um vídeo do documentário sobre a 
produção de biodiesel em nossas atividades através da disciplina; Produção de plásticos 
biodegradáveis em escala laboratorial; Procedimentos para a Identificação de Cátions em 
Amostra Real em experimento específico para identificar nas amostras traços de chumbo, 
presença de Alumínio, presença de Ferro, e presença de Cálcios. Resultados e Discussão: O 
produto biodiesel se mostrou eficiente após os testes, com a Glicerina pode-se produzir sabão, 
as análises foram concluídas de forma satisfatórias e os resultados esperados foram 
confirmados. Conclusão: O aluno que conclui o Mestrado é capaz de produzir produtos 
bioeconomicos, recicláveis e biodegradáveis e biscar medidas para conter a degradação do 
nosso planeta. 
Referências:https://www.universidadedevassouras.edu.br/posgraduacao/strictosensu/cienciasam 
bientais; https://www.significados.com.br/poluicao-ambiental/https://pt.wikipedia.org; 
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos; Material teórico professor Sandro Ribeiro. 
Palavras-chave:Resultados; produtos; laboratório 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afiliação dos Autores: 
1. Discente - Mestrado (Stricto Sensu) Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil. 
2. Discente - Mestrado (Stricto Sensu) Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil. 
3. Discente - Mestrado (Stricto Sensu) Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil. 
4. Discente - Mestrado (Stricto Sensu) Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil. 
5. Discente - Mestrado (Stricto Sensu) Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil. 
6. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil. 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Avaliação da resistência antimicrobiana em cepas de E. coli em 
diferentes sistemas de produção de aves no Estado do Rio de 
Janeiro 
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França Bronzato4, Ramon Loureiro Pimenta5 

 
 

 
O consumo de carne e ovos de aves vem aumentando em todo o mundo, pois são considerados 
alimentos mais saudáveis do que outros produtos de origem animal. No entanto, para diminuir 
as perdas na produção e otimizar o ganho de peso, são utilizados antimicrobianos na forma de 
aditivos alimentares, esse uso é caracterizado pela adição de baixas doses em rações. Por 
trabalhar abaixo da concentração inibitória mínima acaba por selecionar cepas bacterianas 
resistentes, podendo causar dessa forma problemas de saúde pública. Dentro desse contexto, a 
cada ano que passa, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vem proibindo o uso 
de determinados antimicrobianos como aditivos alimentares, em 2009 foi a vez das tetraciclinas, 
beta lactâmicos, quinolonas e sulfonamidas, porém, o uso de forma terapêutica e metafilática 
são liberadas. Esse estudo tem como objetivo isolar e identificar cepas de Escherichia Coli em 
diferentes sistemas de produção de aves do estado do Rio de Janeiro, avaliando a resistência 
fenotípica aos antimicrobianos das classes de tetraciclinas, beta lactâmicos, quinolonas e 
sulfonamidas.Serão utilizadas duas granjas; uma de frango de corte industrial e outra de galinha 
de postura free-range, serão coletadas quinze amostras de fezes de diferentes animais com o 
auxílio de swabs de cloaca por granja, totalizando dessa forma trinta amostras. As amostras 
serão enviadas para o laboratório de microbiologia e parasitologia da Universidade de  
Vassouras em meio stuart e serão processadas em até 24 horas. O isolamento inicial será feito 
em meio de cultura seletivo e diferencial Ágar Eosina Azul de Metileno, onde as colônias que 
apresentarem coloração verde metálico serão separadas, sendo posteriormente identificadas em 
através da técnica de bioquímica de INVIC.Após identificação as cepas serão submetidas ao 
teste de sensibilidade através da técnica de antibiograma, utilizando: amoxicilina com 
clavulanato, ceftiofur, amoxicilina, tetraciclina, cefoxitina, sulfazotrim e enrofloxacina. É 
esperado que as cepas de E. coli oriundas da produção de frangos de corte industrial apresentem 
menos sensibilidade aos antimicrobianos testados. 

Palavras-chave:Escherichia Coli; Resistência; Aves; 
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Bioatividade dos alcaloides Ajmalicina e Berberina sobre Aedes 
aegypti (Diptera: Culicidae), em condições de laboratório 
Lívia Maria Horta Rodrigues1, Igor Luiz Souza da Cruz2, Thiago Dutra Dias3, Massuo Jorge 
Kato4, Marise Maleck5, Margareth Maria de Carvalho Queiroz6 

 
Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) é um vetor transmissor de arbovírus causadores de 
enfermidades, como febre amarela urbana, dengue, chikungunya, zika e febre Mayaro. Dentre 
elas, a dengue é apresenta maior importância, tendo quatro subtipos conhecidos. Estima-se que 
ocorram mais de 100 milhões de infecções sintomáticas ao ano, em mais de 125 países. O 
mosquito tem alta capacidade de adaptação ao meio ambiente urbano, sendo o mais decisivo 
método de prevenção da transmissão, o controle do mosquito vetor. Atualmente, produtos 
naturais de origem vegetal vêm sendo estudados como uma eficaz e importante alternativa para 
o controle desses vetores, visando o uso de compostos que causam efeitos menos nocivos à 
saúde ambiental e humana. Esse estudo avaliou o efeito larvicida dos alcalóides Ajmalicina e 
Berberina sobre A. aegypti em diferentes concentrações (10, 50 e100 μL). Os bioensaios foram 
realizados no Laboratório de Insetos Vetores, da Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, 
utilizando larvas de terceiro estádio (L3) de A. aegypti provenientes da colônia do próprio 
laboratório. Os produtos foram obtidos da Universidade de São Paulo, Instituto de Química, e 
foram solubilizados em dimetilsulfóxido (DMSO) nas concentrações de 10, 50 e100 µg/mL e 
aplicadas no meio de criação das larvas, contendo 20 mL de água. Os experimentos foram 
realizados em triplicatas (R1, R2 e R3),totalizando 60 larvas/grupo. Após o tratamento os 
insetos foram mantidos em dieta de ração para peixe na proporção de 0,3 mg/larva, em estufa 
incubadora B.O.D. (27 ± 1 ºC), 70 ± 10% UR e 12 horas de fotofase. Foi avaliada a mortalidade 
larval de A. aegypti, conforme metodologia adaptada de WHO(2005) e de Maleck et al. (2017). 
As diferentes concentrações dos extratos apresentaram atividade inseticida sobre as larvas de A. 
aegypti. O tratamento com o alcaloide Ajmalicina nas concentrações de 10, 50 e 100 µg/mL 
apresentaram uma mortalidade larval de 81,66, 95, 81,66%, respectivamente, já com o alcaloide 
Berberina nas mesmas concentrações a mortalidade foi de 85, 90 e 83,33%, respectivamente. As 
substâncias utilizadas no estudo contêmpoucos relatos na literatura mundial como inseticida, 
sendo, de extrema importância o estudo da dose resposta nesta espécie alvo. Estas substâncias 
naturais extraídas de plantas apresentam grande potencial no controle de vetores de patógenos, 
visto que podem ser uma alternativa sustentável, pois são capazes de reduzir o impacto 
ambiental dos inseticidas não biodegradáveis e desta forma diminuir o aparecimento de 
populações de mosquitos resistentes aos inseticidas existentes. 
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Desenvolvimento e caracterização microbiológica e físico- 
química de fishburguer de Bijupirá (Rachycentron canadum) 
Maryanne Victoria Santos de Oliveira Ferreira1, Gabriela Vieira do Amaral2 

 
 
 

Na atualidade, a busca dos consumidores por uma alimentação saudável está cada vez mais 
sendo procurada, colocando a saúde através de uma alimentação balanceada em primeiro lugar. 
O pescado é um alimento com elevado valor nutricional, principalmente pelos altos teores de 
vitaminas A e D, cálcio e fósforo, baixa quantidade e considerável qualidade dos lipídios, bem 
como pela presença de proteínas de elevado valor biológico. O processamento de produtos à 
base de pescado é de suma importância para a cadeia produtiva, possibilitando a elaboração de 
um produto diversificado e alto valor agregado. Porém, por ser sensível e rapidamente perecível 
devido à atividade de água elevada, à sua composição química, que varia conforme a espécie, às 
condições em que ocorre o seu consumo e à época do ano em que é capturado, assim como por 
causa do teor de gorduras insaturadas facilmente oxidáveis, e principalmente, do pH próximo da 
neutralidade, favorecendo o desenvolvimento microbiano, é relevante efetuar a avaliação de sua 
qualidade. No caso do pescado, avaliações físico-químicas e microbiológicas são bastante 
significativas para a segurança do consumidor. O Bijupirá (Rachycentron canadum) o qual é 
considerado um dos peixes marinhos mais importantes para a produção em cativeiro devido à 
sua rápida taxa de crescimento, características de reprodução favoráveis, carne de boa qualidade 
e alta demanda e preço no mercado, foi o escolhido para o presente trabalho. Este trabalho tem 
por objetivo desenvolver uma formulação de Fishburguer elaborado a partir de carne de 
Bijupirá, realizando analises de caracterização físico-químicas e microbiológicas. As amostras 
do peixe serão adquiridas por doação de produtores da região de Angra dos Reis, 
acondicionadas em isopor com gelo e encaminhadas ao laboratório da Universidade de 
Vassouras onde será desenvolvido o experimento. Dentre as análises físico-químicas serão 
realizadas teor de umidade, cinzas, gordura e proteína, segundo AOAC, 1990. E nas análises 
microbiológicas, serão feitas a contagem de coliformes a 45ºC, contagem de staphylococcus 
coagulase positiva e análise de Salmonella, procedimento de analise, segundo APHA, 2001. No 
presente projeto espera-se o desenvolvimento de um Fishburguer de filé de Bijupirá, atendendo 
as qualidades microbiológicas, físico-químicas e definindo seus ingredientes de preparo, 
objetivando a possibilidade de análises futuras de aceitação sensorial dos produtos, além de 
poder futuramente contribuir para sua cadeia produtiva, incentivando a procura de produtos 
elaborados deste pescado e agregando valor ao produto. 
Palavras-chave:Derivado de pescado; Composição centesimal; Cobia 
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Desenvolvimento pós-embrionário de Chrysomya putoria 
(diptera, calliphoridae) em carne equina e sua importância para a 
entomologia e veterinária forenses 
Vinicius Marins Carraro1, Igor Luiz Souza da Cruz2, Marise Maleck3, Alexandre Ururahy 
Rodrigues4 

 
 

Chrysomya putoria, califorídeo exótico, apresenta considerável importância ecológica, médico- 
veterinária, sanitária e forense. Esta relevância multidisciplinar se deve ao papel da espécie 
como decompositora de matéria orgânica, vetora mecânica de patógenos e produtora primária e 
secundária de miíases nos homens e nos animais, e, finalmente na medicina legal como 
ferramenta pericial, por contribuir na estimativa de intervalo pós-morte e determinação do modo 
da morte. Na decomposição de diferentes modelos de carcaças animais comparadas com a de 
humanos, encontram-se diferenças qualitativas nos compostos orgânicos voláteis liberados, que 
não são iguais aos modelos usados normalmente nos estudos de antropologia forense. Assim, 
este estudo avaliou, em condições controladas, o desempenho dos imaturos de C. putoria, no 
que tange à a taxa de sobrevivência do estágio larval e pupal, razão sexual, e a duração do 
período de desenvolvimento pós-embrionário, em, dieta de carne eqüina inata proveniente de 
animal eutanasiado por motivo de falência orgânica. As neolarvas de C. putoria, pertencentes à 
segunda geração (F2), foram transferidas para uma dieta à base de carne eqüina (tecido 
muscular). O experimento constou de quatro repetições compostas por 50 neolarvas/ repetição 
inoculadas em 100 g de dieta.Imediatamente após o abandono espontâneo da dieta, as larvas 
foram individualizadas, permitindo o cálculo médio da massa corporal. Esta variável foi 
registrada 24 horas após a pupariação dos espécimes. O experimento foi monitorado em câmara 
climatizada regulada a 30 oC, 60 < 10% de UR e 14 horas de fotofase. A duração e a taxa de 
sobrevivência do estágio larval e pupal de C. putoria foram cerca de 4 dias e 80%, 
respectivamente. As larvas pós-alimentadas e as pupas com 24 horas de idade incorporaram, em 
média, 58,06 e 40,10 mg, respectivamente. Larvas pós-alimentada e, portanto, caracterizadas 
pela idade fisiológica - e/ou pupas com 24 horas de idade, portanto, fenologicamente 
reconhecidas de C. putoria poderão alternativamente alicerçar, através do reconhecimento de 
sua massa corporal, importantes interpretações sobre o seu desempenho dietético, permitindo 
sua aplicação em entomologia forense. A carne equina mostrou-se eficiente como dieta para 
estudos de biologia deste díptero, da mesma forma, eventuais litígios ou investigações que 
tratem diretamente da estimativa intervalo pós-morte em cavalos podem ser beneficiados com  
os dados aqui apresentados. 
Palavras-chave:Chrysomya putoria; Desenvolvimento pós-embrionário; Entomologia e 
veterinária forenses 
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Diagnóstico de mastite em uma propriedade produtora de leite 
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O leite caprino é um produto que vem ganhando mercado, pois além do alto valor nutritivo, é 
recomendado para indivíduos alérgicos ao leite bovino além de ser utilizado para a elaboração 
de queijos finos, de alto valor agregado. A mastite é uma das enfermidades de maior ocorrência 
em rebanhos leiteiros. A etiologia é ampla, sendo a enfermidade ocasionada primordialmente 
por micro-organismos. Várias são as perdas decorrentes da doença nos rebanhos, principalmente 
pelo decréscimo acentuado na produção de leite, gastos com medicamentos, honorários 
veterinários, além do descarte de animais. Sendo assim a ausência de mastite é um dos fatores 
que validam a qualidade do leite. Desta forma, o presente trabalho propôs a investigação da 
ocorrência de mastite em caprinos em uma propriedade orgânica situada no município de Paulo 
de Frontin, RJ, em conjunto com a cultura microbiológica do leite de animais suspeitos. Foram 
avaliadas através do teste da caneca do fundo preto e do californian mastites test (CMT) ambas 
as metades mamárias de 11 cabras da raça Saanen.. Antes da colheta das amostras de leite, as 
metades mamárias foram avaliadas clinicamente, com posterior lavagem com água corrente, 
antissepsia e secagem com papel toalha descartável. Os três primeiros jatos foram utilizados 
para o teste da caneca do fundo preto, com posterior realização do CMT, sendo considerado 
como positivo reações acima de 1+. Após o teste, foram colhidos 500 mL de leite total, em tubo 
Erlenmeyer estéril, que foram transportados sob refrigeração até o laboratório, onde foi 
realizada a diluição seriada da amostra em 1:10 4, após a diluição foi transferido para placa de 
Petri contendo PCA para realização da técnica de pour plate. As placas foram colocadas em 
estufa por 24 horas à 35°C. No teste da caneca do fundo preto não foi observada nenhuma 
alteração. No CMT,18% dos tetos apresentaram escore +/- (suspeita de infecção), enquanto 82% 
foram negativos. Na cultura microbiológica do leite, não foi possível observar nenhuma unidade 
formadora de colônia. Os resultados obtidos sugerem bom manejo higiênico-sanitário dos 
animais, o que tem influência direta na qualidade do leite. No entanto, no presente estudo, foi 
avaliada somente uma propriedade, havendo a necessidade da inclusão de outras localidades 
para a obtenção de maiores e melhores dados sobre a mastite em caprinoculturas orgânicas. 
Palavras-chave:Mastite; Capricultura; Orgânica 
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Diagnóstico sorológico e bacteriológico em suspeita de ocorrência 
de tifo aviário (Salmonella Gallinarum) em galinhas de postura 
criadas no sistema free-range na região serrana do rio de janeiro 
Ana Carolina Serrano Paiva1, Dayse Lima da Costa Abreu2, Ramon Loureiro Pimenta3 

 
 
 

Atualmente, a produção e exportação de carne de frango juntamente com a produção e consumo 
de ovos, representam um significativo crescimento do setor avícola. Contudo, os consumidores 
prezam pelo bem-estar animal, por isso, os produtores estão dando preferência a aquisição de 
ovos de galinhas de forma mais natural, com aves criadas em condições de instalações sem 
confinamento, oferecendo uma melhor qualidade de vida. O sistema free-range tem se destacado 
entre os sistemas de criação alternativos, permitindo o acesso das aves nas áreas de pastejo, 
expressando seus comportamentos naturais, oferencendo bem-estar, e consequentemente, 
melhorando o produto final. Portanto, esse sistema oferece a desvantagem de tornar as aves  
mais susceptíveis a contaminação microbiológica por terem contato direto com as excretas em 
pisos e camas, alta densidade e maior contato com as aves capoeiras que atuam como 
reservatório de agentes infecciosos patogênicos. Uma enfermidade reemergente que desafia a 
produção avícola de postura é o Tifo Aviário, causada pela Salmonella entérica subsp. enterica 
sorovar Gallinarum biovar Gallinarum. O Tifo Aviário causa grandes prejuízos econômicos 
devido a queda de produção de ovos e a alta mortalidade, além de prejuízos sanitários, visto que 
o plantel contaminado deverá ser abatido. Contanto, pode-se instituir programas de controle e 
erradicação do tifo aviário, para contemplar uma monitoria que possibilite a identificação 
precoce da infecção. O objetivo do estudo será diagnosticar o agente etiológico causador de 
septicemia e elevada mortalidade em estabelecimento localizado na região serrana do Rio de 
Janeiro, onde há queixa de animais apresentando sinais clínicos como prostação, sonolência, 
queda na postura e diarreia esverdeada. Será realizada uma visita na propriedade, onde serão 
coletadas amostras de sangue para realização da prova de Soroaglutinação Rápida para 
Pulorose, em seguida, serão selecionadas aves para o procedimento de necrópsia para 
observação de lesões macroscópicas e coleta de suabes de fígado e ovário para isolamento e 
identificação Salmonella spp. como preconizado por Koneman (2012). Posteriormente, as cepas 
serão enviadas para o Laboratório de Enterobacterias da Fundação Oswaldo Cruz para 
realização da prova de sorotipagem. As amostras serão submetidas ao teste de resistência 
fenotípica. Espera-se a partir do diagnóstico de Salmonella Gallinarum, realizar a notificação ao 
Serviço Veterinário Oficial e o abate do lote conforme recomendado pela Instrução normativa 
SDA 20/2016, além de implementar medidas de prevenção e controle sanitário. 
Palavras-chave:sorologia, salmonelose aviária, Salmonella Gallinarum. 
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Os insetos desempenham importantes papéis tanto no que diz respeito à manutenção e 
ampliação da biodiversidade, entretanto, uma pequena parcela das espécies é considerada vetor 
de patógenos e agente causal de doenças. Entre os de importância médica-veterinária 
encontramos as moscas, principalmente, as de comportamento sinantrópico. Os dípteros são 
insetos que apresentam um par de asas funcionais e são holometabólicos, dentre eles as moscas 
no âmbito da medicina veterinária são conhecidas por serem vetores mecânicos de parasitas, 
agentes infecciosos e por suas larvas causarem miíases, que é definida como a infestação por 
larvas histiófagas de dípteros em hospedeiros vertebrados, que se alimentam de tecidos 
vitalizados ou necróticos até a fase de larvas maduras. Atualmente, as miíases podem ser vistas 
sob dois aspectos: clínico ou parasitológico. Onde é utilizada como tratamento terapêutico em 
casos de feridas com baixa taxa de cicatrização e infestação de caráter predatório para 
manutenção do ciclo biológico, respectivamente. Dentre as principais espécies de acordo com as 
famílias, podemos citar: Calliphoridae (Cochliomyia hominivorax, Chrysomya megacephala, 
Lucilia cuprina, Lucilia eximia, Lucilia sericata); Oestridae (Dermatobia hominis, Oestrus 
ovis); Fanniidae (Fannia scalaris), Muscidae (Musca domestica). O objetivo do presente 
trabalho é inventariar a biodiversidade através da identificação das espécies de moscas 
causadoras de miíases em animais domésticos da Região Sul-Fluminense, RJ, além de 
estabelecer correlação com as características de cada animal infestado para denotar a ocorrência 
da infestação na região. Será realizada a aplicação de uma ficha epidemiológica, para coleta de 
dados de cada caso e as larvas, que serão imersas em água em temperatura de pré-fervura (80 
°C), com o objetivo de matá-las e desta forma mantendo-se estirada, seguido de armazenamento 
em recipiente contendo etanol 70%. Estas larvas serão submetidas à análise com intenção de 
identificar o instar larval e morfologia da espécie. Através deste estudo acredita-se que haverá 
identificação de uma variação de espécies de larvas, devido aos diferentes hábitos apresentados 
por estes insetos. Espera-se que animais residentes em áreas rurais sejam maiores vítimas da 
infestação, pois de acordo com a rotina e ambiente ruralista, principalmente no verão e 
primavera. Em relação às espécies, espera-se que cães sejam mais infestados do que gatos, 
justificado pelo hábito de limpeza deles. Animais com processos inflamatórios crônicos, pelo 
longo e vítimas de lesões de pele, tendem também a apresentar mais miíases comparados a 
outros. 
Palavras-chave:Miiase; Epidemiologia; Animais 

 

Agradecimentos:Agradecimento à FUSVE pelo incentivo através da Bolsa de Iniciação Científica que tornou possível a realização 
deste pré-projeto. 

 
 
 

Afiliação dos Autores: 
1. Iniciação Científica (IC) Bolsista Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
2. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
3. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Escoliose pós toracoplastia: um relato de caso 
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A escoliose é definida como desvio lateral do eixo no plano coronal da coluna maior que 10º. 
Pode se apresentar de duas formas básicas: não estrutural e estrutural. A toracoplastia é uma das 
etiologias de escoliose estrutural. A toracoplastia é uma técnica cirúrgica que consiste na 
ressecção de uma ou mais costelas e geralmente produz algum grau de deformidade, podendo 
desenvolver além da escoliose, restrição do movimento dos ombros e insuficiência respiratória 
progressiva. O sintoma mais comum é a deformidade, porém a dor é rara. O exame físico deve 
ser completo a fim de excluir algumas síndromes e malformações congênitas. O tratamento  
pode ser cirúrgico ou não e varia de acordo com o ângulo de Cobb conseguidos por meio da 
radiografia. O presente trabalho tem como objetivo relatar o caso de uma paciente de 16 anos 
que apresentou caso de escoliose após toracoplastia enfatizando seus aspectos clínicos, 
radiológicos e o tratamento realizado por artrodese com parafusos transpediculares e a evolução 
do caso. Pode-se sugerir que a escoliose quase sempre ocorre após a toracoplastia. A progressão 
da escoliose é rápida inicialmente, enquanto nos anos que se sucedem a progressão ocorre de 
maneira mais lenta. Quando o ângulo de Cobb está entre 50º e 60º anormalidades da função 
pulmonar do tipo restritivo são detectáveis. A cirurgia com parafusos transpediculares trouxe a 
possibilidade de correção da curva escoliótica nos três planos espaciais e com algumas 
vantagens: menor soltura do implante, cirurgias de revisão e complicações neurológicas, além 
de melhora clínica em menor período. O número de vértebras que passarão pela artrodese é 
variável. A fusão seletiva somente da coluna lombar pode ser proposta para situações onde o 
paciente possui ombros nivelados, curvatura torácica menor que a curvatura lombar e 
deformidade dorsal aceitável. Em outras situações, a artrodese prolongada toracolombar deve 
ser indicada. Conclui-se que condutas adequadas em pacientes corretamente selecionados são 
capazes de alcançar resultados satisfatórios e duradouros com melhora na qualidade de vida e 
recuperação da autoestima. 
Palavras-chave:Escoliose; toracoplastia; tratamento; parafusos transpediculares. 
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A problemática dos resíduos sólidos encontra-se em evidência ao longo dos anos e abrange um 
maior quantitativo de cidadãos gradativamente, pois a ausência de ações leva a degradação 
significativa do meio ambiente. A urgência de soluções mostra-se cada vez mais no cenário 
atual, até chegar ao ponto que deverá ser imediata. Hoje existem práticas simples e de baixo 
custo, que são a reciclagem e a compostagem, porém podemos citar ainda o reaproveitamento e 
a reutilização. A partir do interesse dos estudos voltado às tecnologias mencionadas acima, o 
princípio de sustentabilidade conquista o mercado concorrente em indústrias e a rede hoteleira, 
sendo esta segunda área mencionada, destinada ao estudo descrito neste documento. Desta 
forma, a aplicação da sustentabilidade voltada aos resíduos sólidos recicláveis e orgânicos está 
sendo implementado no Hotel Santa Amália, localizado na cidade de Vassouras – RJ, para que 
possa buscar respostas da relevância deste assunto. A viabilidade deste estudo busca indicação 
positiva da mesma através da pesquisa de campo com observações detalhadas, mediante ao 
baixo custo de implantação das alternativas ambientalmente sustentáveis, obtendo a extensão 
aos demais estabelecimentos similares em sua atividade. Contudo, o objetivo do estudo é 
implantar e desenvolver a adequação do gerenciamento dos resíduos sólidos em hotéis, ao 
considerar por base as observações obtidas do modelo experimental com respostas positivas. 
Complementando, o produto final trata-se da elaboração do manual técnico de implantação, 
funcionamento e acompanhamento aplicado aos hotéis, de acordo com sua estrutura. 
Palavras-chave:resíduos sólidos; sustentabilidade; hotéis 
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Estudo Epidemiológico da Esporotricose Animal e Humana no 
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A esporotricose é uma micose subcutânea que afeta humanos e animais, causada por fungos 
termodimóficos pertencentes ao complexo Sporothrix schenckii, encontrado no solo, cascas de 
árvores e matéria orgânica em decomposição. A transmissão pode ocorrer quando o animal ou 
humano tem contato direto com o fungo por implante cutâneo traumático ou por arranhadura e 
mordedura de um animal contaminado. A espécie felina é a de maior importância na 
transmissão do fungo no ciclo zoonótico, por apresentar grande quantidade de células fúngicas 
nas lesões da pele. O objetivo do presente estudo é diagnosticar, tratar os animais e orientar os 
tutores de forma a controlar a doença no município de Vassouras, destacando a importância da 
atuação do governo municipal no controle de doenças zoonóticas. Por meio de busca ativa de 
animais contaminados, os alunos de Medicina Veterinária, junto a um supervisor (Professor) e à 
Vigilância Ambiental do município de Vassouras, realizarão visitas domiciliares e 
acompanhamento de consultas clínicas no Hospital Veterinário da Universidade de Vassouras. 
Durante as visitas domiciliares serão realizadas a anamnese dos animais e levantamento 
epidemiológico. Animais considerados suspeitos de esporotricose serão encaminhados para 
atendimento no hospital veterinário da Universidade de Vassouras. Além disso, animais 
notificados por proprietário, ou agentes de saúde do município ou por outros veterinários 
também serão encaminhados ao hospital. Material de lesões exsudativas, ulceradas, erodidas e 
fistuladas de felinos será coletado com o auxílio de lâmina de vidro por imprint e encaminhados 
ao Laboratório de Análises Clínicas do hospital Veterinário da Universidade de Vassouras. No 
laboratório, o material será fixado e corado com kit rápido Panótico e visualizado em 
microscopia óptica no aumento de 1000X. Os proprietários, após confirmação da esporotricose 
animal serão orientados quanto ao tratamento e prevenção. Após confirmação do diagnóstico, 
será instituído o protocolo de tratamento recomendado pela FIOCRUZ/RJ, com utilização de 
Itraconazol e protetor hepático, seguindo dosagem e tempo de tratamento conforme indicação 
para espécie e peso do animal e acompanhamento a cada 15 dias. Em caso de recusa do 
tratamento, o animal será encaminhado a Prefeitura Municipal de Vassouras para eutanásia e 
incineração da carcaça. Espera-se que juntamente com ações de educação em saúde da 
população sobre a esporotricose, seja possível estabelecer o controle e a profilaxia da doença, 
minimizando os impactos na saúde pública e saúde animal no município de Vassouras. 
Palavras-chave:Esporotricose; Epidemiologia; Vassouras 
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A Leishmaniose Visceral Canina (LVC) é uma doença sistêmica grave causada no Brasil por 
protozoários intracelulares da espécie Leishmania chagasi, a qual é transmitida aos animais e 
humanos por vetores pela picada de fêmeas hematófagas de insetos flebotomíneos durante o 
repasto sanguíneo, conhecidos popularmente como mosquito-palha. No estado do Rio de  
Janeiro diversos municípios tem relatado casos de LVC e a região do Sul Fluminense, tem 
notificado um número significativo de casos em caninos e humanos nos últimos 5 anos. O 
objetivo do presente estudo é realizar o levantamento sorológico e entomológico de LVC nos 
bairros residenciais do município de Vassouras-RJ e descrever os aspectos da etiologia, da 
epidemiologia e adoção de medidas para o controle da doença. De maneira contínua serão 
acompanhados estudos sorológicos da Vigilância Ambiental (VIGAM) da prefeitura municipal 
de Vassouras, em cães de diversos bairros. Para a realização da pesquisa de anticorpos contra 
Leishmania chagasi, os alunos do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Vassouras, 
junto a um supervisor do curso e à VIGAM coletarão sangue da via cefálica em tubo sem 
anticoagulante que serão centrifugados a 3000 rpm por 5 minutos em centrífuga de mesa. Os 
animais testados pelo setor serão oriundos de notificação espontânea do proprietário ou 
veterinário particular, ou oriundos de inquéritos sorológicos realizados em bairros com novos 
casos da doença. Durante as coletas será preenchida ficha com dados do proprietário, da área 
onde o animal residia e do animal. Será realizado teste rápido imunocromatográfico DPP®, 
fabricado pela FIOCRUZ/ BioManguinhos, em todos os animais. As amostras com resultado 
positivo serão encaminhadas para exame confirmatório, para realização de teste de ELISA 
Indireto no Laboratório Central Noel Nutels. Com a confirmação sorológica serão passadas 
orientações para o proprietário do animal quanto a prevenção e controle da doença e a 
recomendação de eutanásia do animal, como preconiza o Ministério da Saúde. Em caso de 
animais positivos, em que o proprietário opte por não tratar, os mesmos serão encaminhados 
para Prefeitura Municipal. Todos os dados serão submetidos a testes estatísticos. Acredita-se 
que o maior número de casos esteja situado em bairros de baixa renda e próximos à mata onde  
já houve casos da doença, justificado pela falta de informação dos moradores e ciclo biológico 
dos vetores respectivamente. 
Palavras-chave:Leishmania chagasi; Epidemiologia; Canina 
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Estudo retrospectivo das efusões abdominais em cães atendidos 
no Hospital Veterinário de Vassouras entre 2008 e 2019 
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Efusão abdominal é um distúrbio secundário que consiste no acúmulo de líquido livre, de 
aspecto seroso ou serosanguinolento, por aumento da pressão hidrostática ou diminuição da 
pressão oncótica do sistema circulatório, levando ao extravasamento para cavidade peritoneal. O 
diagnóstico é obtido por meio do histórico, anamnese e exame clínico minucioso, bem como 
observação e análise do líquido coletado por meio da paracentese. As principais causas são 
insuficiência cardíaca congestiva (ICC) direita, afecções hepáticas, doenças infecciosas e 
hipoalbuminemia. O objetivo do estudo foi avaliar a ocorrência de efusão abdominal em cães 
atendidos no Hospital Veterinário da Universidade de Vassouras, no período de 11 anos, 
observando as principais causas primárias, correlacionando com dados demográficos. Realizou- 
se estudo descritivo nosológico, onde foram analisados os prontuários de atendimento do 
período de janeiro de 2008 a julho de 2019, de cães com efusão abdominal. Totalizou-se 26 
casos, e estes distribuídos conforme os critérios: faixa etária, sendo classificada em filhotes (até 
1 ano), adultos (2 a 7 anos), idosos (> 7 anos), e não identificados (ausência de informação em 
prontuário); gênero, classificado em machos e fêmeas; e, provável afecção de origem, 
classificada em ICC, afecção hepática, causa infecciosa, hipoproteinemia e outros (disfunções 
com poucos relatos na casuística). A distribuição seguiu-se da seguinte forma: quanto à faixa 
etária, observou-se maior prevalência nos idosos (38%) seguidos dos filhotes (31%) e adultos 
(19%). Em 12% dos casos não foi possível classificar a faixa etária. Em relação ao gênero, 
observou-se maior prevalência de fêmeas (73%) do que machos (27%). Com relação às afecções 
primárias, 35% dos casos decorrentes de ICC, 19% de origem infecciosa, 19% hipoproteinemia, 
12% dos casos disfunção hepática e, reunindo-se demais causas, 15%. Sabe-se que a senilidade 
é fator predisponente às disfunções cardíacas e hepáticas crônicas, podendo gerar efusão 
abdominal, justifica-se os resultados obtidos nesta faixa etária. Já os filhotes, têm relevância o 
fato de chance de desenvolver hipoproteinemia por incidência de endoparasitas nesta fase. 
Quanto às fêmeas, sabe-se que a população de cadelas é maior que de machos, o que justificaria 
os dados resultantes com maioria fêmeas. Diante dos dados, pode-se inferir que nos cães 
atendidos no Hospital Veterinário da Universidade de Vassouras com efusão abdominal, o perfil 
demográfico é de fêmeas idosas, tendo como causa primária a insuficiência cardíaca congestiva. 
Palavras-chave:Cães; Insuficiência cardíaca congestiva; Pressão hidrostática. 
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Fístula Oronasal em Cão-Relato de Caso 
Ana Carolina da Silva Conceição1, Andrei Ferreira Nicolau da Costa2, Mário dos Santos Filho3 

 
 

 
Fístula oronasal compreende a comunicação entre as cavidades nasal e oral. Dentre as principais 
causas, podem-se citar doença periodontal, abscessos periapicais, defeitos congênitos, 
neoplasias e traumatismos. Nos cães, a maior prevalência de fístulas oronasais ocorre 
secundariamente a doenças periodontais graves. Entretanto, também podem advir do 
comprometimento de qualquer dente maxilar. Quando discretas, podem não causar sinais 
clínicos e, com isso, tornam-se difíceis de serem identificadas, sendo de grande importância a 
minuciosa inspeção da cavidade oral durante o exame clínico de rotina. Os sinais clínicos mais 
comuns são espirros e secreção nasal, podendo variar quanto seu conteúdo, entre serosa, 
sanguinolenta e purulenta. Um ponto complicador para o processo inflamatório e/ou infeccioso 
é o contato da saliva e alimentos junto à cavidade nasal, podendo causar irritação e inflamações 
persistentes, como rinite e sinusite. O diagnóstico pode ser obtido por meio de tomografia 
computadorizada. Porém os exames mais acessíveis e com bom valor preditivo diagnóstico 
continuam sendo a radiografia de face simples e/ou contrastada, bem como a inspeção 
minuciosa da cavidade oral, sendo frequente o uso de sedação. O tratamento compreende a rafia 
por enxerto das fístulas, quando o procedimento cirúrgico é o eleito. Ou, o tratamento 
clínico/conservador, por meio de uso de medicamentos indicados para a causa base. O presente 
trabalho tem por objetivo relatar o caso de um paciente canino, possivelmente acometido por 
fístula oronasal, no qual, se encontrada a enfermidade durante a avaliação clínica do paciente, 
será preconizada a solicitação de exames de imagem, bem como cultura e antibiograma de 
material coletado in situ, e envio da amostra de tecido para exame histopatológico, 
identificando, assim, os possíveis agentes etiológicos e/ou mecanismos patogênicos envolvidos 
na formação das fístulas. Sendo assim, espera-se que o paciente, quando submetido ao protocolo 
terapêutico, tenha regressão da comunicação oronasal e melhora clínica, trazendo com isso a 
importância dos achados clínicos e exames laboratoriais complementares no diagnóstico 
diferencial para outras doenças, bem como elucidação da causa base. 
Palavras-chave:Comunicação oronasal; sinusite; doença periodontal. 
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Injúria renal aguda pós aneurismectomia toraco abdominal, do 
tipo 4, com derivação aortobiilíaca: Relato de caso 
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O aneurisma é considerado quando ocorre dilatação da aorta maior do que 50% ou 3.0 cm em 
decorrência de uma fraqueza da parede. Objetivou-se analisar o perfil de um paciente, de 
novembro de 2018 à março de 2019, diagnosticado incidentalmente com aneurisma 
toracoabdominal do tipo 4, realizado cirurgia de correção do mesmo e com posterior 
desenvolvimento de IRA oligúrica. L.A.G.C, 67 anos, casado, morador de Vassouras, ex 
tabagista há 05 anos, portador de dislipidemia e HAS, em 09/10/2018 iniciou sintomatologia 
sugestiva de doença arterial obstrutiva em membro inferior esquerdo. Foram solicitados  
diversos exames. Porém, durante a elucidação da doença arterial, ocorreu um achado incidental 
compatível com aneurisma de aorta toracoabdominal tipo 4. Em 08/02/2019, o paciente deu 
entrada na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa para realização de Aneurismectomia 
toracoabdominal, do tipo 4, com derivação aortobiilíaca. Durante o procedimento ocorreu 
resfriamento dos rins. Por volta do sexto dia de evolução, o paciente iniciou quadro de edema 
periorbitário e de membros inferiores, oligúria de 250 mL/dia, níveis de ureia de 131mg/dL e 
creatinina de 4,2 mg/dL, TFG estimada em 13,7 mL/min/1,73m2 pela CKD-EPI. Desta forma, 
no dia 20/02/19 iniciou o procedimento de hemodiálise que perdurou por cinco dias 
consecutivos até transferência hospitalar para o HUV para manejo dialítico e posterior 
recuperação da função renal. Paciente recebeu alta hospitalar no dia 04/03/2019 após melhora 
clinica do quadro edemaciado, melhora laboratorial e estabilização da função renal sem 
necessidade de hemodiálise permanente. Os principais fatores de risco para formação do 
aneurisma incluem idade avançada, sexo masculino, HAS, história familiar, tabagismo, 
dislipidemia e obesidade. Os aneurismas que envolvem a porção torácica descendente e a 
abdominal da aorta são designados de aneurismas toracoabdominais sendo que o tipo IV inicia- 
se após o diafragma até abaixo das artérias renais. O tratamento definitivo é cirúrgico. A injúria 
renal aguda encontra-se entre as principais causas de morbimortalidade da intervenção cirúrgica. 
Os pacientes com doença renal crônica prévia apresentam maior risco de desenvolver esse 
quadro no pós-operatório. Conclui-se que a IRA associada à correção do aneurisma é um grave 
problema pós-cirúrgico, tendo em vista mortalidade, altos custos do tratamento e a reabilitação 
do paciente e ainda falta ferramentas médicas que permitam evitar esta complicação, ou mesmo 
protocolos de tratamentos. 
Palavras-chave:aneurisma toracoabdominal, aneurismectomia, injúria renal aguda. 
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O Furão da espécie Galictis cuja – família Mustelidae, possui expectativa de vida de 5 a 8 anos 
de idade, são carnívoros e sua alimentação pode conter aves, ovos, pequenos mamíferos, 
invertebrados, vertebrados ectotérmicos e algumas vezes frutas. É um mamífero encontrado por 
todo território da América Latina, principalmente na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, 
Peru e Uruguai. Devido à degradação de seu habitat natural, esta espécie pode ser encontrada 
próxima a áreas rurais ou urbanas, em busca de alimento e abrigo. O animal foi encontrado com 
200 gramas, ainda filhote, no Parque Nacional da Bocaina, Bananal- SP. O casal que o 
encontrou o levou para casa onde o alimentaram com ovos cozidos e frango. Porém com 600 
gramas, 1 mês após ser encontrado, o animal apresentou fraqueza nos membros posteriores. Foi 
então encaminhado para o Hospital Veterinário em Vassouras, onde foi realizado o raio-X e 
notou-se uma instabilidade na articulação tíbio-társica. Foi administrado Doxiciclina 80 mg (1/4 
do comprimido) e Cetoprofeno 50 mg (1/4 do comprimido q12h). Tramal 0,6 mg (opioide) para 
aliviar a dor, Meloxicam 0,5 mg (anti-inflamatório não esteroidal) para diminuir possível 
inflamação da articulação, e Calciotrat 100ml frasco (0,5 mL) para suplementação. As dosagens 
seguiram as administradas para cães. O animal se alimentou bem durante o tratamento, 
preferindo sempre ovos e peito de frango e permaneceu em observação junto aos tutores, 
apresentando uma melhora gradativa, porém sem andar perfeitamente. Esse trabalho tem como 
objetivo relatar o caso do furão e exibir os medicamentos utilizados e os exames feitos para 
sanar a patologia do animal. Podemos concluir que quando encontrados muito novos, esses 
animais acabam desenvolvendo doenças ósseo metabólicas, pois necessitam do leite materno 
para adquirir melhor imunidade e vitaminas que geralmente não são administrados pelos tutores 
do animal. No entanto outro possível diagnóstico foi a cinomose. O cão é o principal 
reservatório da cinomose e pode transmiti-la para diversos animais silvestres, incluindo o 
Galictic cuja, é transmitida através de aerossóis e fômites, e foi um dos possíveis/principais 
diagnósticos do caso, já que os furões são extremamente sensíveis a doença. 
Palavras-chave:Furão; Animais silvestres; Cinomose 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afiliação dos Autores: 
1. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
2. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
3. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
4. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
5. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Investigação de Hipoplasia do trato reprodutivo de égua da raça 
Mangalarga Marchador: Relato de caso 
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Campos4, Erica Cristina Rocha Roier5 

 
 

 
O sucesso na reprodução equina depende de um amplo conhecimento da anatomia do trato 
reprodutor, fisiologia, endocrinologia e sanidade desses animais. Tendo esse conhecimento, a 
identificação de um desempenho reprodutivo anormal será mais fácil. O objetivo desse trabalho 
é relatar um caso de infertilidade em égua da raça Mangalarga Marchador com 6 anos de idade, 
com suspeita de hipoplasia do trato reprodutivo, a partir de medições ultrassonográficas, 
dosagens hormonais, exame de DNA e exame histopatológico. O animal utilizado para este 
relato é uma fêmea, de 6 anos de idade, da raça Mangalarga Marchador proveniente de uma 
propriedade em Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. O animal apresenta histórico de infertilidade, 
devido a falhas reprodutivas, além da constatação de suas estruturas reprodutivas com tamanho 
diminuído durante a palpação transretal. Para a realização do trabalho, serão realizadas 
medições ultrassonográficas das estruturas reprodutivas. Será realizada biópsia do tecido uterino 
para a realização da histopatologia. Será coletada amostra de sangue do animal para a realização 
das dosagens dos hormônios luteinizante (LH), folículo estimulante (FSH), progesterona e 
estrogênio através de punção da veia jugular, em tubo contendo anticoagulante (EDTA). 
Também será realizado o exame de DNA, para verificação do cariótipo, que consiste na 
contagem de cromossomos sexuais, com o intuito de confirmar ou descartar a hipótese de ser 
um problema congênito ou algum distúrbio reprodutivo associado às aberrações cromossômicas. 
Os exames serão realizados durante a estação de monta. Nas dosagens hormonais, esperamos 
encontrar níveis abaixo da normalidade, visto que essa égua apresenta histórico de infertilidade, 
sem outras causas aparentes. A partir do DNA será possível verificar se a alteração apresentada 
pelo animal é de origem hereditária ou não. A histopatologia revelará se há alteração no epitélio 
endometrial dessa égua, capaz de conduzir ao quadro que ela apresenta. Espera-se no presente 
trabalho concluir o diagnóstico da égua a partir de seu histórico reprodutivo, exames de imagem 
e dos exames laboratoriais. 
Palavras-chave:Cariótipo; dosagens hormonais; infertilidade 

 
 
 
 
 
 
 

 
Afiliação dos Autores: 
1. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
2. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
3. Medico Veterinario AutônomoUniversidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
4. Doutoranda em Clinica e Reprodução Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil 
5. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Leishmaniose visceral no município do Rio de Janeiro, 2007- 
2019 - Estudo epidemiológico 
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Camila Draia Vieira4, Bruna de Azevedo Baêta5, Guilherme Marques Soares6 

 
 

 
A leishmaniose visceral (LV), ou calazar, é uma antropozoonose crônica grave, causada por 
protozoários do gênero Leishmania, pertencentes ao complexo Leishmania donovani. No Brasil, 
o agente etiológico é a L. chagasi, espécie semelhante à L. infantum encontrada em alguns 
países do Mediterrâneo e da Ásia. Por meio da picada de fêmeas de flebotomíneos que ocorre a 
transmissão da doença. A Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis é a principal espécie transmissora 
no Brasil. No âmbito doméstico, o cão é o reservatório da Leishmania donovani chagasi, e 
responsável pelo caráter endêmico-epidêmico da doença. No ambiente silvestre, a raposa 
Lycalopex vetulus e canídeos como o Cerdocion thous são os hospedeiros naturais. Em 1934 
houve o primeiro relato de LV no Brasil. Após 20 anos aconteceu o primeiro surto da doença  
em Sobral / CE. Nos anos 80, a doença, que antes estava restrita ao nordeste brasileiro, avançou 
para outras regiões como a periferia de grandes centros urbanos. A LV possui alta incidência e 
ampla distribuição no território brasileiro, e assume formas graves quando associada ao quadro 
de desnutrição e infecções concomitantes. Esse trabalho busca evidenciar o número de casos de 
leishmaniose no município do Rio de Janeiro entre os anos de 2007 a 2019. Foram utilizados 
artigos entre os anos 1934 e 2019 publicados nas bases de dados PUBMED, SCIELO e dados  
do boletim epidemiologico e dados estatísticos da secretaria de vigilância do município do Rio 
de Janeiro. No município do Rio de Janeiro a LV humana foi identificada pela primeira vez, em 
1977. Até outubro de 1983, 35 casos autóctones foram diagnosticados nos bairros de Realengo, 
Bangu, Senador Camará, Campo Grande, Jacarepaguá e Maciço da Pedra Branca. Segundo o 
Boletim Epidemiológico da Vigilância da Leishmaniose Visceral no estado do Rio de Janeiro 
entre 01/01/07 a 31/10/17 foram diagnosticados no município do Rio de Janeiro 9 casos 
autóctones/indeterminados em humanos e houve 33 notificações. Entre 2011 e 2014 obteve-se 
um total de 341 casos positivos de leishmaniose visceral em caninos em estudo realizado em 
bairros do município do rio de janeiro. Segundo dados da subsecretaria de vigilância, 
fiscalização sanitária e controle de zoonoses do município do Rio de Janeiro, em 2017 foram 
diagnosticados 38 casos de leishmaniose visceral canina, em 2018, 34 e até junho de 2019, 32. 
Apesar da aparente regularidade nos casos de leishmaniose no município do Rio de Janeiro nos 
últimos anos é necessária atenção devido à gravidade da doença e seu caráter epidêmico, 
devendo-se investir em prevenção primária para evitar o vetor e controlar os reservatórios. 
Palavras-chave:Leishmaniose visceral; Zoonoses; Rio de janeiro 
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Levantamento de Síndrome de Disfunção Cognitiva em cães 
geriátricos no município de Três Rios/ RJ 
Isadora dos Santos Dias1, Guilherme Marques Soares2 

 
 
 

O cão tornou-se grande aliado do homem através dos anos. Proporcionando em seus tutores um 
vínculo emocional capaz de gerar um grande comprometimento que induz a procura de recursos 
ligados ao avanço na expectativa de vida dos seus animais de estimação. Mediante a isso, 
alterações comportamentais foram sendo constatadas, levando ao declínio da função cognitiva e 
do processo de envelhecimento. Em vista disso, instigando profissionais da área da medicina 
veterinária a aprofundarem seus conhecimentos sobre determinadas enfermidades, a título de 
exemplo a síndrome de disfunção cognitiva. A Síndrome de Disfunção Cognitiva Canina (SDC) 
é uma condição patológica neurodegenerativa que causa alterações comportamentais 
progressivas, podendo apresentar sinais como desorientação, irritação, diminuição na interação 
com o proprietário, alterações no ciclo de vigília, ansiedade, vocalização excessiva, alteração no 
apetite, dificuldade para realizar tarefas rotineiras, entre outros, em cães acima dos seis anos de 
idade. O diagnóstico pode apresentar inúmeros obstáculos, porém a utilização de questionários, 
exames laboratoriais e eliminação de outros distúrbios colaboram para um resultado esperado 
até um diagnóstico definitivo que é feito por meio de exames histopatológicos do cérebro com o 
aparecimento da proteína β amilóide, tau fosforilada e radicais livres. O tratamento é feito por 
meio de medicamentos, enriquecimento do espaço, melhoramento na dieta e correção do 
manejo, visando melhorar a qualidade de vida. O objetivo do presente estudo é analisar sinais 
comportamentais em cães idosos no município de Três Rios/ RJ para identificar sua 
compatibilidade com a SDC. A pesquisa consiste na aplicação de um questionário que será 
disponibilizado aos tutores dentro das clínicas veterinárias. Os questionários avaliados serão dos 
cães acima dos seis anos. Em seguida, ocorrerá a agregação dos sintomas apresentados por esses 
animais, sendo então ligados aos da SDC. Caso algum paciente venha a óbito durante o período 
de pesquisa ocorrerá a necropsia para a confirmação do diagnóstico definitivo, a partir do 
consentimento do tutor. A análise comportamental de cães idosos apresenta alternativas 
conciliáveis com a SDC. Desta maneira, o esperado é que os sintomas apresentados pelos 
pacientes em estudo correlacionem-se com o questionário realizado, gerando um diagnóstico 
apropriado. 
Palavras-chave:Bem-estar animal; Comportamento canino; Etologia Clínica. 
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O Laboratório de Insetos Vetores da Universidade de Vassouras possui colônias de criação dos 
Hemipteras Oncopeltus fasciatus (família Lygaeidae) e Dysdercus peruvianus (família 
Pyrrhocoridae). O inseto modelo O. fasciatus é um fitófago que normalmente alimenta-se de 
Asclepias curassavica (oficial de sala) e é vetor de Phytomonas, que causam a destruição da 
planta. D. peruvianus é um inseto praga da cultura de algodão (Malvaceae) causador de grandes 
perdas econômicas. Popularmente conhecido de percevejo-manchador, pois em decorrência de 
sua atividade alimentar produz manchas e apodrecimento das fibras da planta pela entrada de 
bactérias e fungos. O objetivo deste trabalho foi estudar a biologia e o comportamento destes 
insetos, pela observação da sua criação em laboratório e através da revisão de literatura. 
Semanalmente, a manutenção das colônias é realizada com a troca da água e da alimentação da 
dieta, e a separação dos ovos para a eclosão das ninfas, o que possibilita a observação dos 
hábitos e o ciclo de vida das espécies. Ambos os insetos são hemimetábolos, isto é, seu 
crescimento está ligado ao processo de muda, onde ocorre a troca de seu exoesqueleto por outra 
camada externa que permite o seu desenvolvimento. Logo após a postura, os ovos de O. 
fasciatus são claros esverdeados e posteriormente vão adquirindo coloração avermelhada, 
levando em média 5 dias de incubação, enquanto os ovos de D. peruvianus são esbranquiçados, 
posteriormente adquirem coloração amarelo-claro e levam cerca de 10 dias para a eclosão. Estes 
insetos possuem 5 estádios de ninfa, com um período entre eles entre 22-34 dias para O. 
fasciatus e 30-35 dias para D. peruvianus. Na fase adulta O. fasciatus apresenta uma coloração 
laranja-avermelhada. Nos machos desta espécie são observadas 2 linhas negras contínuas na 
região do abdome, enquanto nas fêmeas uma das linhas é segmentada. As fêmeas de O. 
fasciatus podem ovipor cerca de 2 mil ovos durante o seu período fértil a temperatura média de 
29,5°C. Quando adultos, D. peruvianus apresentam coloração marrom-escura. As dimensões 
variam, machos possuem comprimento de 11 a 12 mm e largura de 3 a 4 mm enquanto as 
fêmeas são ligeiramente maiores com comprimento de 11 a 14 mm e largura de 3 a 5 mm. 
Quanto a oviposição, as fêmeas de D. peruvianus colocam de 100-200 ovos a temperatura  
média de 23,8°C. Com este estudo foi possível obter informações sobre a biologia dos insetos, 
de extrema importância, por contribuírem para a adoção de medidas de manejo mais eficientes. 
Palavras-chave:Oncopeltus fasciatus, Dysdercus peruvianus, Colônia de Insetos 
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Mioma submucoso: do diagnòstico à abordagem clínica – Relato 
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O mioma uterino, ou leiomioma uterino, é o tumor pélvico mais recorrente em pacientes 
femininas. É benigno e pode ser caracterizado pelo crescimento das células musculares lisas do 
miométrio. Possui diferentes localizações, como intramural, submucoso, subseroso ou no 
colo/cérvix. Os fatores de riscos como para essa doença são etnia negra, menarca precoce, 
paridade tardia, etilismo, história familiar, injúria uterina e hipertensão arterial sistêmica. Seu 
tratamento inclui desde abordagem expectante ao uso de medicamentos, cirurgia convencional, 
embolização de artéria uterina e técnicas ablativas. Tal patologia está relacionada à infertilidade 
e à abortos de repetição. O padrão ouro para o diagnóstico de anormalidades intrauterinas é a 
histeroscopia e o diagnóstico de anormalidades do endométrio é a biópsia endometrial. Possui 
geralmente tratamento cirúrgico, porém, a histeroscopia consiste em um procedimento invasivo 
e com custo elevado. Além de estar associada a riscos como perfuração uterina e infecção. O 
presente estudo objetiva relatar o caso de um paciente do sexo feminino, 47 anos, G2P2A0, 2 
partos cesáreo, como dor na região inferior do abdômen, distensão abdominal, menorragia. Na 
consulta ao ginecologista em janeiro de 2019, foram solicitados exames laboratoriais e 
ultrassonografia transvaginal. O hemograma apresentou valores normais de hemácias, 
4.060.000/mm3. Entretanto, todos os demais componentes sanguíneos apresentaram valores 
alterados. Quanto à ultrassonografia pélvica, realizada por via transvaginal apresentou o útero 
com volume aumentado aproximado de 410 cm3 (normal até 140 cm3), miométrio com textura 
heterogênea, miomatose intramural com crescimento subseroso. Ovário de difícil visualização. 
Os dados do relato foram extraídos através do prontuário e de entrevistas com o paciente, após 
autorização do HUV e TCLE assinado. De acordo com o caso supracitado, a conduta terapêutica 
para miomas submucosos de 4 a 5 cm de diâmetro pode ser realizada através da remoção com o 
uso de histeroscópio, entretanto miomas maiores e múltiplos serão melhor removidos por via 
abdominal, seja por via laparoscópica ou por laparotomia. Nesse sentido, um diagnóstico 
precoce possibilita o adequado tratamento, evitando-se sua progressão e complicações graves. 
Palavras-chave:Miomatose uterina; Mioma submucoso; Leiomioma Uterino 
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Necrólise Epidérmica Tóxica (NET) ou Síndrome de Lyell, consiste em uma farmacodermia de 
graves lesões dermatológicas acometendo mais de 30% da superfície corpórea, com intensa 
exfoliação mucocutânea, febre alta e sinais de toxicidade sistêmica. A fisiopatologia ainda não é 
totalmente definida, sendo a mais aceita uma hipersensibilidade tardia a alguns fármacos. Os 
dados brasileiros sobre a incidência são escassos, variando entre 0,4 a 1,2 por milhão/ano, com 
mortalidade de 30%. As drogas mais comumente envolvidas no quadro são as penicilinas, 
sulfonamidas e anti-convulsivantes. O diagnóstico é clínico e tratamento instituído similar ao de 
grandes queimados. Este relato de caso tem por objetivo descrever as características clínicas 
iniciais, evolução do quadro e manejo medicamentoso de um paciente com necrólise epidérmica 
tóxica em uma unidade hospitalar. Foi realizada a avaliação do prontuário do paciente mediante 
termo de consentimento livre e esclarecido e revisão bibliográfica a partir de plataformas como 
Pubmed e Scielo para complementação do relato de caso. Relato: F.E.S.D, 41 anos, proveniente 
da enfermaria de neurocirurgia do Hospital Municipal Miguel Couto após exérese de tumor 
cerebral, em uso de Meropenem, Vancomicina e Fenitoína, foi admitido na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) após apresentar lesões cutâneas bolhosas que progrediram para lesões 
descamativas em face, pescoço, tórax, dorso, nariz, boca e palato. Houve suspensão das 
medicações em uso, após a suspeita de farmacodermia e avaliação dermatológica, que realizou 
biópsia do membro superior direito. O diagnóstico foi clínico, e pode ser utilizado o score de 
SCORTEN para predição de prognóstico e mortalidade dos indivíduos acometidos. Na  
admissão a UTI, o paciente encontrava-se lúcido e orientado em tempo e espaço e cooperativo. 
Foi instituído tratamento com Tigeciclina e Linezolida, desbridamento e lavagem das lesões 
cutâneas. Após cerca de cinco (05) dias, o agravamento do quadro, foi instituído Polimixina B e 
Imunoglobulina. Após oito (08) dias de internação, o paciente apresentou importante 
rebaixamento de consciência seguida de quatro (04) paradas cardiorrespiratórias, sem êxito na 
reanimação. Concluímos que é de fundamental importância o conhecimento dessa grave 
farmacodermia, onde a rápida identificação da enfermidade, suspensão do medicamento e 
adequado manuseio em unidade de terapia intensiva são fatores decisivos na morbimortalidade. 
Palavras-chave:Farmacodermia; exantema; necrose; 
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A equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem 
interdisciplinar nas áreas da equitação e saúde, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de 
pessoas portadoras de deficiências. Está fundamentada no movimento tridimensional ao corpo 
do praticante proporcionado pela andadura ao passo. A dinâmica da locomoção dos equinos é 
influenciada por inúmeros fatores e deve ser capaz de atingir diferentes frequências e  
amplitudes de passada, que irão suprir as necessidades de cada praticante. O passo é um 
andamento natural de baixa velocidade que nunca perde o contato com o solo. A cada ciclo, 
quatro batidas do casco com o solo acontecem. O mecanismo na troca dos membros é 
intercalado por momentos de tríplices apoios. É o andamento mais importante da equoterapia, 
pois é capaz de movimentar por completo a estrutura do praticante modulando o tônus  
muscular. O objetivo do trabalho é analisar os animais quanto suas habilidades dentro do 
exercício da equoterapia, além dos aspectos de andadura. Os dados foram adquiridos durante as 
seções realizadas no Hospital Veterinário da Universidade de Vassouras, no primeiro semestre 
de 2019, onde 3 cavalos foram analisados. Na ficha, constou dados como capacidade e 
desempenho do exercício a passo e suas variações. Os animais utilizados estão na equoterapia 
há mais de 3 anos, e apresentam boa índole. No exercício à passo, na dinâmica de Antepistar 
(AP) um dos animais atua de forma satisfatória enquanto os outros variam entre regular e ruim. 
No Sobrepistar (SP), todos apresentam bom desempenho e no Transpistar (TP) apenas um deles 
atua de forma regular. Evidenciando assim que apenas dois deles possuem uma boa 
desenvoltura nos três recursos, de exploração do equilíbrio dos praticantes. No passo AP, os pés 
de trás tocam o solo antes das pegadas feitas pelos pés da frente, representando assim um 
exercício de baixo desafio com relação ao equilíbrio do praticante. No SP, os passos são mais 
longos, e os pés de trás tocam o solo sobre as pegadas dos pés dianteiros representando desafio 
intermediário. No TP, os pés de trás tocam o chão avante das impressões dos pés da frente 
consistindo dentre as três dinâmicas a de maior desafio. O perfil dos equinos estudados mostrou-
se heterogêneo quanto a sua andadura, evidenciando a importância da escolha dos cavalos 
baseado nas necessidades de cada praticante uma vez que o recrutamento muscular  varia 
significativamente nas mudanças de velocidade e tipo do passo do animal, o que revela que 
podemos recrutar de diferentes formas e intensidade a musculatura, evidenciando interferência 
direta nos reflexos do praticante. 
Palavras-chave:Equoterapia; Passo; Performance 
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Persistência do canal do Úraco em bezerra SRD 
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No período neonatal, os bezerros podem ser acometidos por enfermidades que acarretam perda 
econômica. Há uma escassez de estudos sobre as onfalopatias relacionadas às condições 
higiênico-sanitárias e ao manejo zootécnico nas propriedades brasileiras. Alterações umbilicais 
não infecciosas, que incluem a persistência do canal do úraco, são geralmente de origem 
hereditária, porém podem ser causadas por fragilidade na parede abdominal em razão de 
processos infecciosos. Essa condição pode determinar bacteremia, septicemia e morte. Em 
dezembro de 2016 foi atendida no Hospital Veterinário da Universidade de Vassouras uma 
bezerra SRD de 20 dias de idade. O proprietário relatou que o animal foi encontrado no pasto 
alguns dias após o nascimento e que não ingeriu colostro. A alimentação passou a ser fornecida 
duas vezes ao dia, em mamadeira. Durante a alimentação, um líquido amarelado, límpido e sem 
odores saía pelo coto umbilical. No momento da micção, a saída de líquido se intensificava e 
pouca urina era expelida pelo óstio uretral. Após anamnese e exame clínico, verificou-se 
mucosas hipocoradas e sinais de prematuridade, como baixo peso (22 Kg) e má formação de 
cascos. Os demais parâmetros fisiológicos estavam dentro dos padrões de normalidade. Foram 
realizados hemograma completo, bioquímica sérica (uréia, creatinina, alanina aminotransferase, 
aspartato aminotransferase, fosfatase alcalina); e pesquisa de hemocitozoários. Os resultados 
não indicaram alterações. A suspeita clínica foi persistência do canal do úraco. O animal foi 
submetido a exame radiográfico contrastado em posição látero-lateral. Para tanto, foi realizada 
sedação com acepromazina (0,12 mg/Kg em ponto Yintang); indução anestésica na dose 0,18 
mg/kg de xilazina 2% (Rompum®) por via intramuscular e 10mL de propofol por via 
endovenosa; além disso foi realizada anestesia local no coto umbilical com 10mL de cloridrato 
de lidocaína com epinefrina (Anestésico L®) . Realizou-se tricotomia no local do coto e 
antissepsia com degermante de iodo e álcool 70%. Procedeu-se a dissecção das estruturas que 
compunham o cordão umbilical. Após a identificação do úraco, uma sonda uretral no 4 foi 
inserida no canal e com seringa de 20 mL aspirou-se urina. A mesma sonda foi preenchida com 
5mL de contraste de sulfato de bário 100% (Bariogel®). O resultado do exame indicou o 
caminho da sonda com aspecto radiopaco desde o coto umbilical até a vesícula urinária, 
confirmando a suspeita clínica. Optou-se por cirurgia corretiva com ligadura do úraco na região 
proximal à vesícula urinária. 
Palavras-chave:Bovinos, onfalites, úraco 
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Dentre as espécies da família Culicidae encontra-se Aedes aegypti (Stegomyia) (Linnaeus, 
1762), mosquito cosmopolita encontrado nas regiões tropicais e subtropicais do planeta que se 
adaptou ao ambiente criado pelo homem, utilizando frequentemente recipientes artificiais, como 
caixas d’água, potes, pneus, latas, garrafas e vasos de plantas para o desenvolvimento da sua 
fase larvária. Diante da situação epidemiológica já consolidada para dengue no Brasil e da 
introdução dos vírus chikungunya (CHIKV) e zika (ZIKV), novas estratégias educativas para a 
prevenção se fazem necessárias. O Projeto Agente Mirim, teve por objetivo ensinar, 
conscientizar, identificar e localizar os possíveis focos e criadouros, dentro do ambiente escolar 
e em seu entorno, a fim de levar a informação científica à rede pública municipal de ensino, 
sobre a importância do monitoramento do mosquito A. aegypti. Este estudo foi realizado, sob a 
orientação da equipe do Laboratório de Insetos Vetores/Universidade de Vassouras, com os 
alunos do ensino fundamental de 3 escolas da rede pública do município de Vassouras/RJ, 
localizadas respectivamente nos bairros do Centro, Residência e no distrito de Barão de 
Vassouras. As coletas foram realizadas semanalmente, por 2 meses, através das armadilhas 
“Mosquitex”. Todo o material coletado foi encaminhado ao LIV para análise e quantificação.  
Os resultados das coletas de larvas mostraram a presença de 347 larvas na escola do bairro 
Centro; 29 larvas no bairro Residência; e 35 larvas no distrito de Barão de Vassouras, 
totalizando 441 larvas de A. aegypti, no período de estudo. Simultaneamente, foram realizadas 
palestras do Programa Mosquito Zero, em que foi proposto aos estudantes participantes do 
agente mirim, o concurso de estrofes de cordel relacionados ao tema. Este item contou com uma 
comissão composta pelos acadêmicos da Academia de Letras de Vassouras, para seleção e 
aprovação dos poemas. Como resultado do concurso literário, foram selecionadas 16 estrofes 
redigidas pelos alunos, e que gerou o cordel “Ensaios de Cordel – A perigosa Aedinha”. O 
excelente material produzido pelos estudantes confirmou que ciência também é poesia. Todo 
este trabalho afirmou a importância da educação e demonstrou através destes estudantes, o 
resultado do conhecimento adquirido, o comprometimento, a capacidade, e a responsabilidade 
no monitoramento do mosquito, e que os capacita a atuar na sua comunidade como agentes no 
combate ao A. aegypti, e assim contribuir com a promoção da saúde e do meio ambiente. 
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As doenças cardiovasculares (DCVs) são evitáveis e os benefícios da reabilitação cardíaca num 
contexto geral melhoram a qualidade de vida dos pacientes. O resultando da não aderência dos 
pacientes é a elevação da taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares. Logo, é 
imprescindível a adoção de programas de reabilitação cardiovascular. O objetivo deste trabalho 
é apresentar um prototipo de aplicativo celular (Cardio Virtual) que torna viavel a reabilitação 
de pacientes de maneira semi-supervionada.. Este estudo está vinculado ao projeto de pesquisa 
“Estudo de um programa de reabilitação cardiovascular e prevenção secundária em pacientes 
com doenças cardiovasculares do Hospital Universitário Sul Fluminense (HUSF)” devidamente 
registrado na coordenação de pesquisa da Universidade de Vassouras e aprovado pelo CEP sob 
o parecer 3.373.333. A partir dos estudos feitos foi traçado um plano para maior aderência dos 
paciente elegíveis, um aplicativo de celular com o intuito de ser uma ferramenta na reabilitação 
cardiovascular. Onde os pacientes poderão ser assessorados por uma equipe multidisciplinar a 
distância. O aplicativo conta com o termo de uso do usuário onde o paciente tem a opção de 
concordar ou não, caso concorde irá passar para a próxima tela se não o aplicativo será fechado. 
Achamos importante implantar um termo de imagem uma vez que serão capturadas imagens do 
usuário que serão vistas e manuseadas pela equipe multi profissional. A tela de cadastro conta 
com o número do cartão do SUS para que informações do paciente possam ser enviadas e 
recebidas pelo PSF correspondente a sua localidade. Com o cadastro feito o usuário entrara com 
seu login.O paciente precisar enviar uma foto do laudo medico autorizando o mesmo fazer os 
exercícios de reabilitação. Antes dos exercícios abrirá a tela para preenchimento de dados de 
saúde. Caso a pessoas tenha duvida clicará no botão de duvida e abrirá uma nova tela onde o 
paciente poderá gravar um vídeo com suas duvidas. Quando o paciente clicar em “Ir para 
exercícios” abrira tela com “Aquecimento”, “Exercício” e “Desaquecimento”. Cada uma das 
fases tem três níveis. As tela para os exercícios apresentaram vídeos ensinando o paciente a 
cumprir cada etapa. Ao fim de cada exercício aparecera um diário de campo, onde o paciente 
responderá um questionário que as resposta variam de 0 a 5 numa escala de cores para facilitar 
aos usuários. A cada 10 minutos dos exercícios abrira a tela de dados de saúde para confirmação 
das informações de saúde. 
Palavras-chave:reabilitação cardiovascular, aplicativo de celular, multiprofissional 
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Rupornis magnirostris é uma ave da família das Accipitridae que habita uma ampla variedade de 
ambientes e é facilmente avistada nos centros urbanos onde se destaca como uma espécie 
bastante comum e bem adaptada às ações antrópicas, assim tendo maior probabilidade de se 
tornar alvo de incidentes com seres humanos. Nas aves com liberdade de voo, quando ocorrem 
fraturas em seus membros, estas podem se dar por várias razões. Entretanto, na maior parte das 
ocorrências são decorrentes de colisões com barreiras e objetos de uso humano, como 
cabeamentos elétricos, de telefonia, de redes de internet ou televisão; treliças de cerca, grades, 
vidraças que refletem imagens ou qualquer outro tipo de obstáculo que impeça sua liberdade de 
voo em segurança. O animal foi encontrado em uma estrada no município de Mendes por 
moradores da região e levado ao Hospital veterinário localizado no bairro Barreiro no município 
de Vassouras no dia 8 de agosto de 2017. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi relatar o 
procedimento de tratamento clínico veterinário realizado com um Rupornis magnirostris após 
ter sido atropelado e encaminhado ao Hospital Veterinário da Universidade de Vassouras. A ave 
foi examinada e passou por rigorosa anamnese. Após observação de edema e irregularidade no 
posicionamento da pata esquerda do gavião foi feita a estabilização da ave para a realização do 
exame de raio-x. A posição radiográfica usada foi a ventrodorsal do corpo, onde pudemos 
diagnosticar a fratura transversa na porção epifisária distal da tíbia do animal A terapêutica 
clínica adotada foi medicação via intramuscular com 0,1ml de dexametasona (corticóide), na 
dose imunossupressora e 0,1ml de tramadol (analgésico), medicamento opióide análogo a 
morfina. Logo após esse procedimento foi feita a imobilização da pata esquerda. Não foi 
realizado tratamento cirúrgico. A ave foi estabilizada por meio de bandagens com esparadrapo, 
micropore e ataduras plásticas. Foi utilizada a técnica de contenção de fratura híbrida. O 
antibiótico utilizado foi a enrofloxacina 15mg/kg, BID, por 1 semana e o antiinflamatório usado 
foi o Meloxicam, 2 mg/Kg uma vez ao dia, por 5 dias. Ao longo do tratamento ele foi mantido 
em um viveiro de 1m² de largura por 1,5 m² de altura, foi alimentado com codorna, 
camundongo, peixe e moela de frango, foi medicado e supervisionado até se recuperar 
totalmente. No dia 20 de setembro de 2017 a ave foi solta novamente em seu habitat natural. 
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Sugestão de atividade interdisciplinar em Educação Ambiental: 
Jogo de Tabuleiro 
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A Educação Ambiental (EA) como educação política, reivindica e prepara os cidadãos e cidadãs 
para exigir e construir uma sociedade com justiça social, cidadanias nacional e planetária, 
autogestão e ética nas relações sociais (REIGOTA, 2017). A Educação Ambiental no contexto 
escolar deveria estar presente, de forma transversal e interdisciplinar, articulando o conjunto de 
saberes, formação de atitudes e sensibilidades ambientais (DE MOURA CARVALHO, 2017). 
Tais pressupostos são possíveis através da utilização de recursos didáticos alternativos em EA 
que favoreçam o pensamento crítico ambiental, sendo um desses recursos os jogos didáticos. 
Estes ampliam experiências e contribuem para o desenvolvimento do raciocínio, da atenção, da 
maior interação social e ainda auxiliam para elevar o índice de aprendizagem ao realizarem 
atividades lúdicas e prazerosas (ABÍLIO, 2008). O presente trabalho almeja realizar um teste 
com um jogo de tabuleiro, desenvolvido e elaborado pelos autores, focado na temática relativo 
aos problemas ambientais articulados a alguns conceitos matemáticos, a princípio para alunos 
do terceiro ano do ensino médio. O jogo será aplicado em uma escola estadual no município de 
Paraíba do Sul, com a aplicação de um questionário a priori e a posterior, para analisar o quão 
significativo foi o jogo para os alunos, qual foi o nível de aprendizagem atingido ou modificado 
pelos discentes e quais as críticas ou sugestões a serem ressaltadas pelos alunos para melhor 
utilização do jogo de tabuleiro. A aplicação deste jogo tem por finalidade trabalhar a 
interdisciplinaridade, ciências ambientais e matemática, unindo conceitos ditos difíceis pelo 
senso comum, de uma forma mais lúdica e prazerosa para a aprendizagem. Também ser um 
recurso didático que auxiliará o professor, colocando-o como mediador do processo de ensino e 
aprendizagem e com participação ativa dos alunos. Espera-se que o jogo contribua para uma 
maior conscientização ambiental para a futura sociedade que se formará a partir dos alunos que 
estarão concluindo o ensino médio e que os mesmos possam repassar os conhecimentos 
adquiridos, formando uma sociedade mais crítica quanto à cidadania ambiental. 
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Com o avanço da tecnologia nos meios diagnósticos e em busca de técnicas seguras, modernas, 
destacamos a Termometria Cutânea Infravermelha, que pode ser aplicada nas diversas áreas da 
Medicina Veterinária e com grande eficácia e precisão. Atualmente não é comum a utilização de 
termômetros infravermelhos na clínica veterinário, ao contrário da clínica humana. A 
Termometria Cutânea Infravermelha, é um método não invasivo, rápido, preciso, indolor e não 
expõe o paciente a radiação ionizante. Ela vem sendo utilizada para complementar o diagnóstico 
de diversas enfermidades, como inflamações, tumores, fibroses, neuropatias, dentre outras, não 
sendo indicada para diagnóstico definitivo, mas sim como um método complementar. O  
objetivo deste estudo visa aferir a temperatura de animais com diferentes tipos de termômetro, a 
fim esclarecer e correlacionar seus resultados estatisticamente, visando a comprovação da 
confiabilidade de novos métodos de termometria. O estudo será realizado em atendimentos de 
rotina do Hospital Veterinário Universitário, Vassouras-RJ, onde serão utilizados três tipos de 
termômetros, sendo de aferição por via retal usando o de coluna de mercúrio e o digital. O 
infravermelho será utilizado para aferir as pregas anais, ouvido e abdome. Na forma 
infravermelha auricular será necessário o afastamento de pelos da mira, pra que este não 
influencie na termometria. Já na aferição com o termômetro de mercúrio de forma anal, será 
contabilizado o tempo de dois minutos e o digital até o alarme sonoro. Acredita-se haver 
diferença nos valores das aferições anais, termômetro de mercúrio ou digital, devido ao nível de 
estresse do animal por ser um procedimento mais invasivo, podendo incomodar ou mesmo 
assustar o animal e também por ser influenciado pela presença de fezes na região. O uso do 
termômetro de mercúrio ou digital também pode não ser bem tolerado por animais portadores de 
enfermidades na região do reto. Pode-se destacar que uso do termômetro infravermelho causa 
menos impacto aos tutores, tranquilizando-os, alterando assim o comportamento do animal. 
Além de demonstrar preocupação quanto ao seu bem-estar. Entretanto é necessário a 
comprovação estatística para validação do método. 
Palavras-chave:Infravermelho;Termômetro;Veterinária 
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Em rebanhos de reprodução de bovinos de corte, para o retorno financeiro do investimento, 
algumas taxas de eficiência reprodutiva devem ser alcançadas. Tem como objetivo oferecer 
nutrientes às bactérias celulolíticas do rúmen, aumentando sua população, isto porque as 
bactérias celulolíticas, responsáveis pela digestão da fibra, necessitam para o seu crescimento, 
de amônia (que pode ser fornecida pela ureia), mas também de esqueletos carbônicos (fornecido 
pelos carboidratos e proteína verdadeira). Como indicativo de eficiência de aproveitamento 
alimentar, a digestibilidade dos diferentes componentes dos alimentos apresenta forte relação 
com o fornecimento de compostos nitrogenados suplementares sob condições de forragem de 
baixa qualidade (Mathis et al., 2000). Nas espécies domésticas, a sobrevivência embrionária está 
sendo estudada. Autores relatam que o pH uterino é relacionado aos teores de N-uréia 
plasmática e que ocorre redução de pH durante a fase luteal. Sendo assim, altas concentrações 
de ureia no sangue podem alterar o pH uterino e PGF2α e/ou produção de progesterona, 
tornando um ambiente uterino indesejável para a sobrevivência do embrião. O objetivo do 
trabalho será comparar o pHmetro de bancada e o pHmetro de hidroponia para a avaliação do 
lavado uterino com solução isotônica em vacas. Utilizar-se-ão 20 cérvix oriundas de 
abatedouros, as mesmas seguirão para o Hospital Veterinário para a medição do pH através do 
pHmetro de bancada e do pHmetro de hidroponia. Após medição, as médias serão calculadas 
para verificar similaridade. Havendo semelhança, serão utilizadas 20 vacas para medição do pH 
uterino através do pHmetro de hidroponia. Espera-se com o presente estudo que a técnica seja 
eficiente, facilitando a rotina do médico veterinário. 
Palavras-chave:Reprodução; Lavado uterino; Nitrogenado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afiliação dos Autores: 
1. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
2. Medico Veterinário autônomo Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
3. Medico veterinário autônomo Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
4. Medica veterinária autônoma Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
5. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Panorama da infecção por HIV e aids no estado do Rio de  
Janeiro: estudo retrospectivo do perfil da doença 
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As doenças infecciosas apresentaram mudança em seu padrão ao longo dos anos,  
principalmente em relação à redução da mortalidade nas doenças transmissíveis e dentre elas 
pode-se destacar a síndrome da imunodeficiência adquirida (aids), a qual é a principal 
representante das doenças emergentes. Apesar da tendência mundial de controle da mortalidade 
da aids, o Brasil ainda apresenta taxas alarmantes, tendo uma considerável parte dos estados 
apresentado um quantitativo crescente de mortalidade. O presente trabalho tem o objetivo de 
relatar a epidemiologia da aids no estado do Rio de Janeiro no período de 1980 até junho de 
2018. Trata-se de um estudo longitudinal, retrospectivo, quantitativo, descritivo sobre a 
epidemiologia da infecção pelo vírus da imunodeficiência adquirida (HIV)/aids, com base nos 
dados do sistema de informações DATASUS e Departamento de Vigilância, Prevenção e 
Controle das IST, do HIV/aids e das Hepatites Virais. Foi delimitado o período de 1980 até 
2018 e a pesquisa foi direcionada para o estado do Rio de Janeiro. Durante o período, 124.598 
casos de aids foram notificados no estado. A maior parte dos casos ocorreu em indivíduos entre 
30 a 39 anos, no sexo masculino, com baixo nível de escolaridade. Quanto à categoria de 
exposição, a maioria de casos foram classificados como ignorados, seguido pela exposição 
heterossexual. Os dados encontrados estão em concordância com outros estados brasileiros, 
porém uma singularidade do Rio de Janeiro é o grande número de casos ignorados quanto à 
categoria de exposição. Pessoas que praticam sexo homossexual estão no grupo de risco para 
adquirir a infecção, porém esta foi mais comum em heterossexuais, demonstrando o padrão de 
heterossexualização da aids. Apesar da tendência à feminização da doença, o predomínio da 
infecção no sexo masculino está em concordância com outros estudos. Destaca-se também o 
aumento de casos em indivíduos idosos, podendo ser explicado pelo maior acesso a medicações 
para controle de disfunção sexual e pelo contágio em homens idosos através de relações 
extraconjugais, transmitindo a infecção para sua parceira dentro de casa. Conclui-se que é 
importante reconhecer o perfil epidemiológico da aids no estado do Rio de Janeiro com o 
objetivo de guiar políticas de saúde para prevenção desse agravo, principalmente nos grupos de 
risco e nota-se a necessidade de adequar o preenchimento da ficha de notificação. 
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As infecções do sistema nervoso central (SNC) são responsáveis por grande mortalidade e 
morbidade. As meningites bacterianas e virais são as mais importantes do ponto de vista da 
saúde pública, pela sua magnitude e capacidade de ocasionar surtos epidêmicos.¹ A meningite é 
uma patologia infectocontagiosa descrita por inflamação das meninges, membranas de defesa do 
SNC. Sua transmissão ocorre de maneira direta mediante contato com secreções da pessoa 
infectada ou pelas vias respiratórias. Configura- se como importante problema de saúde pública 
no Brasil.² O quadro clínico independente da etiologia, pode caracterizar-se por febre, vômito, 
cefaleia, rigidez nucal, petéquias, coma, sinal de Kernig e Brudzinski, e quando grave, levar ao 
óbito³. O objetivo do estudo é analisar a prevalência e o perfil epidemiológico dos casos 
confirmados de meningite no estado do Rio de janeiro (RJ). Realizou-se uma revisão  
sistemática da literatura em conjunto à coleta descritiva e transversal dos dados disponíveis no 
DATASUS- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN/SUS) de 2014 a 2018, 
avaliando características dos pacientes, a etiologia, critério diagnóstico e evolução da doença. 
No período analisado foram confirmados 45.720 casos de meningite na região Sudeste, sendo 
5.406 destes no estado do RJ. Dos casos notificados no estado observou-se que o sexo mais 
acometido foi o masculino com cerca de 57,6% dos casos. A faixa etária mais atingida foi de 0 
até 19 anos com 3073 casos registrados, com destaque para os indivíduos de 0 a 4 anos que 
sozinhos correspondem a 1664 casos. Quanto a etiologia houve a prevalência das infecções de 
origem bacteriana, responsável por cerca de 49% dos casos, seguida da viral com 
aproximadamente 28,5% dos casos. No que diz respeito ao critério de confirmação, em 14%  
dos pacientes este se deu clinicamente. Outrossim, a análise quimiocitológica foi o método de 
escolha mais utilizado, sendo responsável pela corroboração de 2778 casos. Tendo em 
consideração à evolução do quadro clínico, mais de 70% dos pacientes receberam alta e do total 
de casos analisados de 2014 a 2018, 913 destes evoluíram a óbito devido à meningite. Portanto, 
através dos dados epidemiológicos apresentados nota-se que a meningite se relaciona a diversos 
fatores, ocorrendo maior incidência pela etiologia bacteriana e no período da infância. O curso 
da doença apresenta uma evolução com relevante índice de letalidade, cerca de 16,8%. Por fim, 
destaca-se que o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para a redução 
dos índices de mortalidade e complicações. 
Palavras-chave:Meningite; etiologia; letalidade 

 
 
 
 
 

Afiliação dos Autores: 
1. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
2. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
3. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
4. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
5. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Panorama de 10 anos de intoxicações medicamentosas em 
crianças no Brasil 
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A intoxicação medicamentosa (IM) é um grave problema de saúde pública. Todos os anos são 
registrados no Brasil milhares de casos, principalmente os não intencionais envolvendo crianças 
e adolescentes, como os relacionados à via de exposição oral e ao consumo de medicamentos. O 
estudo visa caracterizar os elementos associados às ocorrências de IM no Brasil em crianças 
menores de nove anos. Realizou-se uma revisão sistemática da literatura aliada à coleta dos 
dados presentes no SINAN – Sistema de Informação de Agravos e Notificação de 2007 a 2017, 
avaliando a quantidade de notificações relacionadas à IM em crianças no Brasil, discutindo as 
variáveis de sexo, fatores de risco e as medidas preventivas da intoxicação farmacológica. No 
período analisado houve 57.301 casos de IM no Brasil envolvendo crianças na faixa etária de  
até nove anos. Ao longo dos 10 anos observados, o aumento da intoxicação medicamentosa na 
faixa etária analisada chegou a 80%, tendo seu auge em 2017 com 9.888 notificações nas 
análises feitas. Nesse mesmo ano foi observado que 65,8% dos casos ocorre com os indivíduos 
entre 1 a 4 anos de idade e destes há uma divisão igual entre os sexos, sendo cerca de 50 % para 
cada , seguido de 5 a 9 anos com 21% nos quais também há uma igualdade entre os sexos e 
menores de 1 ano com 13,2% dentre estes 45% ocorrendo no sexo masculino e 55% no 
feminino. Dentre os fatores que aumentam a ocorrência estão à aparência (cor, cheiro ou 
formato) semelhante a doces, facilidade de abertura de frascos e blísters de fácil acesso. Além 
da falta de atenção dos pais, propiciando o cenário para ocorrência de intoxicações. O elevado 
grau de IM em crianças pode estar relacionado principalmente ao processo natural de 
crescimento infantil no qual o impulso pela descoberta favorece que levem tudo a boca, junto ao 
descuido de pais e cuidadores. Assim, deve-se aumentar a promoção de campanhas educativas 
em saúde, utilizando como ferramenta a orientação para prevenção de acidentes, bem como a 
divulgação dos serviços de informações para os casos de ocorrência de eventos. Uma forma 
interessante de ação de promoção à saúde pode estar relacionada à orientação nas consultas de 
acompanhamento da criança junto às mães, na rotina da Atenção Primária a Saúde. Outra 
vertente na diminuição de casos estaria ligada ao aprimoramento do atendimento emergencial e 
da conscientização principalmente dos responsáveis quanto aos riscos. Sendo também de grande 
importância que ocorra a notificação de todos os casos de IM, para que possa haver um 
acompanhamento da evolução dos casos e o desenvolvimento campanhas de educação em 
saúde. 
Palavras-chave:Intoxicação; Prevenção de acidentes; Medicamentos 
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Panorama dos procedimentos para tratamento do infarto agudo do 
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Introdução: O infarto agudo do miocárdio (IAM) é causado pela necrose tecidual do miocárdio, 
em virtude da isquemia provocada pela obstrução coronariana. É considerado a primeira causa 
de morte no país, segundo o Datasus, mostrando a necessidade de que haja uma maior 
conscientização em relação a prevenção de doenças cardiovasculares (DCV), além do 
rastreamento do risco cardiovascular na população aumentando a efetividade nessa prevenção. 
Objetivo: Analisar o atual panorama de procedimentos de tratamento de IAM no município de 
Vassouras durante 10 anos e correlacionar a epidemiologia atual com os resultados obtidos. 
Métodos: Realizou-se uma revisão sistemática da literatura e uma coleta observacional, 
descritiva e transversal dos dados de tratamento de IAM, disponíveis no DATASUS – Sistema 
de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) por um período de dez anos no município de 
Vassouras de dezembro de 2008 a dezembro de 2018. Resultados: No período analisado 
FORAM observados 383 internações para realização de procedimentos de tratamento de IAM 
representando um gasto total de R$ 884.301,88, sendo 2014 e 2015 os anos com maior número 
de internações (47) e 2013 o ano responsável pelo maior valor gasto durante o período (R$ 
169.936,03). Do total de procedimentos, 5 foram realizados em caráter eletivo e 378 em caráter 
de urgência, tendo sido os 383 considerados de média complexidade. A taxa de mortalidade 
total nos 10 anos estudados foi de 20,63, correspondendo a 79 óbitos, sendo 2011 o ano com 
taxa de mortalidade mais alta, 33,33, enquanto o ano de 2017 apresentou a menor taxa, 9,68. A 
média de permanência total de internação foi de 6,6 dias. O ano de 2018 apresentou o maior 
número de óbitos, com 13, seguido pelos anos de 2016 e 2013, com 11 e o ano com menor 
número foi 2016. Conclusões: É válido salientar que se deve investir na prevenção e no 
diagnóstico precoce do IAM para que se diminua o risco de óbito do paciente. Além disso, 
evidenciar a necessidade da notificação correta dos procedimentos, devido à ausência de 
determinadas informações, visando aprimorar a análise epidemiológica atual. Importante a 
investir na prevenção primária evitando a secundária e terciária, muitas vezes a busca pelo 
atendimento médico é majoritariamente após o maior agravamento da doença. 
Palavras-chave:Infarto do Miocárdio. Doença Aguda. Parada Cardíaca. 
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Percepção de Enfermagem nas Alterações dos Índices Glicêmicos 
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A Diabetes Mellitus tipo 2 (DM) é uma doença crônica, que vem se tornando um problema de 
Saúde Pública mundial, sendo uma das principais patologias crônicas que afetam o homem, 
independentemente do nível socioeconômico. A incidência da DM tipo 2 vem aumentando no 
mundo, devido à diferentes fatores, como o aumento da expectativa de vida, industrialização, 
maior consumo de dietas hipercalóricas de absorção rápida, mudanças do estilo de vida, entre 
outros determinantes sociais em saúde. Na Enfermagem, a anamnese é um instrumento essencial 
para o cuidado de enfermagem, pois coleta dados subjetivos em relação à saúde do paciente. 
Dentro deste cenário, é fundamental que o Enfermeiro faça a anamnese de forma adequada,  
afim de perceber sinais e sintomas que possam demonstrar alterações nos índices glicêmicos 
destes pacientes. Este estudo tem como objetivo, identificar a percepção do Enfermeiro acerca 
das alterações dos índices glicêmicos durante a anamnese, e propor estratégias passíveis de 
contribuir para a melhoria da qualidade da assistência de enfermagem. O presente trabalho, foi 
realizado com metodologia qualitativa, e realizada através de revisão de literatura nas bases de 
dados do Google Acadêmico e LILACS. Como resultados da pesquisa, verificou-se que há uma 
defasagem de estudos que abordem a perspicácia da enfermagem em relação as alterações dos 
índices glicêmicos na anamnese. A partir deste âmbito, discute-se a necessidade da realização  
de pesquisas que discutam o papel do enfermeiro na identificação dessas alterações durante a 
assistência, visto que o mesmo exerce papel fundamental na prevenção e promoção da saúde de 
cada indivíduo. Em síntese, é notável que a atuação do profissional de enfermagem na 
percepção e orientação no controle dos índices glicêmicos de portadores de DM é essencial para 
melhoria da qualidade no processo de transformação dos serviços de saúde. 
Palavras-chave:Enfermagem; Diabetes Mellitus; Fatores de Riscos. 
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Percepção do acadêmico de Enfermagem na visita domiciliar 
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O estudo faz parte do projeto de extensão, considerando que a assistência à saúde prestada pela 
enfermagem é voltada ao cuidado holístico. Cuidar de pessoas, tanto sadias quanto enfermas, 
implica na reflexão sobre a sua própria experiência e sentimentos, principalmente quando se 
trata de Visitas Domiciliares. Nesta perspectiva, a doença deixa de ser encarada como um estado 
de sofrimento subjetivo e passa a ser vista como uma realidade sociocultural que exige, entre 
outras coisas, a reflexão acerca de direitos e dignidade do ser humano. Conforme pesquisas 
feitas para identificar e analisar as percepções e os sentimentos de acadêmicos de enfermagem, 
com relação as Visitas Domiciliares, revelam que a formação dos mesmos está voltada 
especialmente ao atendimento das necessidades daqueles que serão assistidos, sem considerar a 
pessoa que os assiste, além da pouca habilidade em estabelecer uma relação terapêutica entre 
enfermeiro-paciente. O objetivo deste trabalho é analisar a percepção do acadêmico de 
Enfermagem na Visita Domiciliar. Estudo de caráter qualitativo, baseado na análise de artigos 
da SaciELO e LILACS, com total de 4 artigos. Apresenta-se como resultados deste estudo a 
dificuldade de atendimento pelos moradores, a falta de conhecimento pela população, a 
relevância do contato entre acadêmicos e a população, sendo o acolhimento um diferencial em 
prol dessa relação interpessoal. Partindo deste pressuposto, é necessário salientar que a 
dificuldade de acesso aos moradores é um fator que impede os acadêmicos para atender as 
necessidades básicas, prejudicando a construção de uma relação entre ambos, culminando na 
falta de informações. Esta análise contribuiu para o conhecimento dos sentimentos dos 
acadêmicos de enfermagem frente as Visitas Domiciliares, permitindo ainda realizar 
modificações ou aprimorar os planos de trabalhos propostos, minimizar as consequências 
negativas e favorecer maiores experiências. O esclarecimento e a explicitação prévia dos 
objetivos das visitas, a discussão sobre os limites da atuação do profissional de enfermagem, o 
desenvolvimento de habilidades de comunicação e análise das diferentes realidades culturais e 
sociais presentes podem reduzir os sentimentos negativos, minimizando a insegurança, o 
impacto e a perplexidade. A identificação e o reconhecimento dos aspectos positivos da atuação 
do aluno, pelo professor podem ainda estimular novas perspectivas. 
Palavras-chave:Enfermagem; Visita Domiciliar; Percepções; 
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Percepção do discente de Medicina da Universidade de Vassouras 
sobre o módulo de gestão acadêmica: Relato de experiência 
João Pedro de Resende Côrtes1, Paula Pitta de Resende Côrtes2 

 
 
 

O módulo de Gestão Acadêmica, inserido na disciplina de Integração Curricular do 1º período 
do Curso de Medicina da Universidade de Vassouras, surgiu a partir da necessidade dos 
discentes em gerenciar o seu processo de formação médica e reconhecer as escolhas 
fundamentais para a construção de um currículo competitivo para o atual panorama médico 
brasileiro. Juntamente com estes discentes, aproximadamente 34.000 médicos serão formados 
em 2024 segundo o portal escolas médicas. Esta competição, a carga horária obrigatória extensa 
do curso e a falta de conhecimento sobre as atividades complementares importantes para a sua 
formação é um fator de ansiedade e estresse para os discentes em formação. Sendo assim, o 
Módulo de Gestão Acadêmica apresentou aos discentes, através de metodologias ativas, o 
Projeto Pedagógico do Curso, o Regimento Institucional, Regulamentos do curso de Medicina 
da Universidade de Vassouras, os tipos de atividades complementares que poderão compor o 
seu currículo e a importância da construção da sua imagem pessoal. Este conteúdo foi abordado 
em quatro encontros, de duas horas cada com dois grupos de discentes sendo um grupo com 23 
e outro com 21 discentes. Ao final dos encontros, os alunos construíram um planejamento das 
atividades complementares que desejam realizar durante os 12 períodos do curso. Através deste, 
eles conheceram as atividades complementares, adquiram a noção do tempo que possuem para 
realizá-las, retiraram suas dúvidas e visualizaram a importância da flexibilização curricular para 
a formação de um currículo competitivo no cenário médico atual. Dos 2 grupos participantes, 
totalizando 44 discentes, 100% avaliaram o módulo como “muito importante” para a sua 
formação e gestão de sua carreira. 
Palavras-chave:Formação Médica; Gestão Acadêmica; Currículo Médico 
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Perfil de internação da população idosa no caráter de urgência no 
estado do Rio de Janeiro (2013 a 2017) 
Perecles Lobo Souza Silva1, Carlos Eduardo Cardoso2 

 

 
O Brasil está em uma constante transição demográfica na qual o envelhecimento populacional 
torna-se cada vez mais acentuado, gerando a necessidade de rever as políticas de saúde pública 
vigentes. O estudo tem como objetivo analisar o perfil epidemiológico dos idosos internados em 
caráter de urgência, no setor público do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com base na 
Classificação Internacional de Doenças (CID-10). Foram utilizados dados coletados no banco de 
informações de saúde (TabNet), disponibilizadas pelo Departamento de Informática do SUS 
(DATASUS), no período de 2013 a 2017. Dentre os resultados obtidos, as doenças crônicas não 
transmissíveis, o sexo feminino e os idosos mais longevos foram os mais acometidos. Os dados 
obtidos demonstraram uma tendência a um maior número de atendimentos relacionados a 
doenças crônicas não transmissíveis, o que corrobora com estudos que mostram que estas 
patologias são a maior causa de internação a nível nacional. Conhecer o perfil de internação da 
população idosa permite repensar o modelo de atendimento no serviço de urgência e 
reconsiderar as medidas de prevenção e estratégias de saúde pública. 
Palavras-chave:envelhecimento; internação; prevenção 
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Perfil dos procedimentos de implante de cardioversor 
desfibrilador transvenoso por macrorregião brasileira na última 
década 
Sara Cristine Marques dos Santos1, Thaís Lemos de Souza Macedo2, Raul Ferreira de Souza 
Machado3, Caio Teixeira dos Santos4, Juliana de Almeida Silveira5, Ivana Picone Borges de 
Aragão6 

 
 

 
O implante de cardioversor desfibrilador acontece com o intuito de diagnosticar e tratar 
alterações rítmicas do coração, prevenindo óbito. Se trata de um procedimento minimamente 
invasivo e de rápida recuperação. O objetivo do presente estudo consiste em analisar o atual 
panorama de procedimentos de implante de cardioversor desfibrilador de câmara única e câmara 
dupla transvenoso realizados no Brasil durante 10 anos e correlacionar a epidemiologia atual 
com os resultados obtidos. Realizou-se uma revisão da literatura e uma coleta observacional, 
descritiva e transversal dos dados de implante de cardioversor de câmara única e câmara dupla 
transvenoso, disponíveis no DATASUS – Sistema de Informações Hospitalares do SUS 
(SIH/SUS) por um período de dez anos – dezembro de 2008 a dezembro de 2018. No período 
analisado observaram-se 10.736 internações para a realização de procedimentos de implante de 
cardioversor de câmara única e câmara dupla transvenoso, representando um gasto total de R$ 
428.781.939,15, sendo 2018 o ano com maior número de internações (1.238) e maior valor 
gasto (R$ 54.823.826,53). Do total de procedimentos, 5.315 foram realizados em caráter eletivo, 
5.417 em caráter de urgência e 4 por outras causas, tendo sido todos os 10.736 considerados de 
alta complexidade. A taxa de mortalidade total nos 10 anos estudados foi de 0,46, 
correspondendo a 49 óbitos, sendo 2008 o ano com taxa de mortalidade mais alta, 3,17, 
enquanto o ano de 2018 apresentou a menor taxa, 0,24. A média de permanência total de 
internação foi de 5,7 dias. A região com maior número de internações foi a Sudeste com 4.837 
internações, seguida da Sul com 2.570, Nordeste com 1.728, Centro-Oeste com 1.434 e, por 
último, a região Norte com 167 internações. Entre as unidades da federação, o estado de São 
Paulo concentrou a maior parte das internações, contabilizando 3.029. A região com maior 
número de óbitos foi a Sudeste com 22 casos, enquanto a região Norte apresentou o menor 
número, com 3 óbitos registrados. A região Norte apresentou a maior taxa de mortalidade (1,80) 
e a região Sul apresentou a menor taxa, com valor de 0,35. Pode-se observar, a partir do 
presente estudo, que se trata de um procedimento com uma taxa de mortalidade 
consideravelmente baixa com progressiva redução no período de 10 anos a partir de 2008. É 
válido salientar que a região norte apesar de ter a menor incidência de execução do 
procedimento, é a que possui a maior taxa de mortalidade. 
Palavras-chave:Marca-Passo Artificial. Eletrofisiologia. Eletrodiagnóstico. 
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A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, crônica, curável e exclusiva do ser humano. 
Quando não tratada, evolui para estágios de gravidade variado, podendo acometer diversos 
órgãos e sistemas do corpo. Trata-se de uma doença conhecida há séculos, seu agente  
etiológico, descoberto em 1905, é o Treponema pallidum, subespécie pallidum. Sua transmissão 
se dá principalmente por contato sexual; contudo, pode ser transmitida verticalmente para o feto 
durante a gestação de uma mulher com sífilis não tratada ou tratada de forma não adequada. De 
acordo com Boletim epidemiológico de sífilis do Ministério da Saúde publicado em 2017, 
detectou que durante cinco anos, um grande aumento do número de casos de sífilis adquirida, 
congênita e em gestantes, de 2010 a 2017 cerca de 200,253 casos de sífilis em gestante, 342,531 
sífilis adquirida e 159,890 sífilis congênitas segundo as notificações do Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação (SINAN). A partir dos dados epidemiológicos, no que se refere ao 
grande aumento da sífilis, evidencia-se a dificuldade do tratamento e abordagem dos usuários da 
Estratégia Saúde da Família (ESF).Assim, o presente estudo, objetivaavaliar o número de casos 
notificados no ano de 2018 no Município de Vassouras; descrever sobre as fragilidades e 
potencialidades do enfermeiro no atendimento do paciente portador de sífilis; e caracterizar o 
número de casos de sífilis no ano de 2018. Quanto a Metodologia, trata-se de uma pesquisa de 
campo com abordagem quanti-qualitativa. Com participação de enfermeiros que atuam na ESF. 
Em respeito aos aspectos éticos da pesquisa, atendendo à Resolução no 510/16, o projetoserá 
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Vassouras, para obtenção de 
aprovação para realização do estudo.Será encaminha uma solicitação para utilização do campo 
da pesquisa junto a Secretaria Municipal de Saúde de Vassouras, RJ. Com tratamento dos dados 
com base no referencial das Políticas de Saúde Vigente e Boletim Epidemiológico de Sífilis do 
Ministério da Saúde.Quanto aos resultados, espera-se poder com o estudo identificar 
fragilidades e potencialidades dos enfermeiros das ESF no combate a infecção e 
transmissibilidade da sífilis e identificar o tratamento, a partir do acompanhamento do usuário. 
Por fim, elaborar um plano de educação continuada para capacitar profissionais que atuam na 
área. 
Palavras-chave:Enfermagem;Sífilis; Estratégia Saúde da Família. 
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A violência é um fenômeno crescente e tem sido observado com maior frequência nos últimos 
anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2017), a violência contra adolescentes 
abrange os maus-tratos físicos e emocionais, abuso sexual e negligência, sendo o homicídio uma 
das cinco principais causas de morte de adolescentes. O estudo visa identificar os tipos de 
violência mais prevalentes no período da adolescência em um município da região Centro-Sul 
Fluminense e discutir as implicações para o cuidado de enfermagem forense às vítimas. Trata-se 
de um estudo quantitativo descritivo realizado em um hospital na região supracitada, no período 
de 1° de janeiro à 31 de dezembro de 2017. A coleta de dados foi realizada com a utilização de 
uma planilha no Excel, durante março de 2017 a abril de 2018. Para as análises incluiu-se 
apenas a faixa etária de 12 a 19 anos, sendo as informações desse trabalho obtidas a partir do 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Após as análises dos dados, 
apresentou-se 121 casos notificados, sendo 2017 o ano de maior ocorrência, com 72 casos. As 
informações foram descritas em três categorias: sobre a vítima, sobre a violência e sobre o 
agressor. Em alusão a vítima constatou-se maior prevalência no sexo feminino (58%), na faixa 
etária de 18 anos (31%) e na raça branca (30%). Verificou-se em relação à violência, maior 
ocorrência através da agressão física (56%) por força corporal/espancamento (58%), tendo 
como parte do corpo afetada a região de cabeça/face (30%), o local de ocorrência as vias 
públicas (42%) e como dia da semana domingo (22%). Em relação ao agressor, identificou-se 
maior ocorrência promovida pelo sexo masculino (70%) através de amigos/conhecidos (24%).  
A partir das evidencias descritas, identificou-se que a violência envolve uma problemática 
complexa, onde se faz necessário uma análise multifatorial e multidimensional. Aferiu-se que 
mesmo sendo um grande problema social e no âmbito de saúde, ainda existem lacunas que 
bloqueiam o aprofundamento para conhecimento sobre a veracidade da extensão desse 
problema, sendo apregoados pela subnotificação e desqualificação profissional. Sendo assim, é 
imprescindível que o enfermeiro forense investigue os casos suspeitos de violência contra 
adolescentes objetivando promover um cuidado individualizado que possa contribuir para uma 
investigação médico-legal. 
Palavras-chave:Enfermagem Forense; Saúde do Adolescente; Violência. 
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A vida é o direito principal do ser humano. O estado deve zelar pelo direito à vida de todos os 
cidadãos e cidadãs, sem qualquer distinção. As estatísticas dos últimos anos sobre a situação da 
população negra são alarmantes. Segundo dados de 2014 do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), negros e negras, o que inclui pardos e pretos, compõe 53,6% da população 
brasileira, sendo esta população concentrando o maior número de homicídios, representando 
71,5% das pessoas assassinadas no país. Em 2016, a taxa de homicídios de negros foi duas 
vezes e meia superior à de não negros sendo de 16,0% contra 40,2%, perfazendo estes valores, 
em um período de uma década, entre 2006 e 2016, a taxa entre os não negros reduziu 6,8%, 
enquanto da população negra cresceu 23,1% (IPEA, 2018). Portanto entende-se a violência 
como um fator risco para longevidade, visto que, reduz a expectativa de vida da população 
negra no país. O presente trabalho tem por objetivo identificar os principais tipos de morte 
violenta da população negra no município de Vassouras e realizar o levantamento da  
expectativa de vida desta população. Estudo de natureza quali-quantitativo documental, onde os 
dados serão levantados e coletados a partir das fichas devidamente preenchidas do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN), disponibilizadas por um estabelecimento de 
saúde, após autorização do campo de pesquisa e comitê de ética e pesquisa da instituição. O 
estudo encontra se em fase de elaboração onde os resultados obtidos serão analisados e 
apresentados posteriormente. Espera-se com o estudo que após a identificação dos principais 
tipos de morte violenta seja possível levantar os fatores de risco que os levam a acontecer e a 
partir disso desenvolver ações para minimiza-los, entendemos que as estatísticas devem ser 
consideradas e que tenham enorme relevância nas políticas de prevenção a violência, garantindo 
assim, o direito à vida e a segurança da população negra no Brasil. 
Palavras-chave:Violência; Epidemiologia; População Negra. 
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Acidentes com animais peçonhentos são uma emergência clínica frequente em vários países 
tropicais, principalmente nos campos e áreas rurais, constituindo um problema de Saúde 
Pública. O objetivo é descrever o perfil epidemiológico dos acidentes por ofídios peçonhentos 
no município de Vassouras–RJ Brasil. Os dados sobre envenenamentos por serpentes ocorridos 
no período de 2015 a 2017 foram obtidos na base de dados online do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação - SINAN do Ministério da Saúde. Foi registrada uma média de 89 
casos. Em indivíduos do sexo masculino ocorreram à maioria dos casos de Acidentes ofídicos. 
A faixa etária com maior número de registros de envenenamentos foi a de 20 a 39 anos. As 
extremidades foram os locais de maior pré-dominância, destaque para o pé e a mão. Os sinais e 
sintomas frequentemente foram edema e a dor. O gênero Bothrops foi responsável por 
aproximadamente 80% dos acidentes. Na maioria dos casos, o atendimento foi realizado 
somente três horas depois do acidente. Foram classificados como moderados a maioria dos 
casos. O tratamento através de diferentes tipos de soros antiofídicos foi realizado nas vitimas. A 
sazonalidade do número de casos notificados de acidentes ofídicos ocorreu de forma variada 
durante os anos do presente estudo. Todos os pacientes evoluíram com cura. Conclui-se que ao 
longo do período estudado houve uma tendência de aumento nos registros de acidentes por 
animais peçonhentos e por esse motivo ressalta-se a importância da capacitação constante dos 
profissionais da saúde para o atendimento correto das vitimas. 
Palavras-chave:Acidente ofídico; Animais peçonhentos; Assistência Médica. 
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A pericardite tuberculosa é uma complicação extrapulmonar rara da tuberculose, afetando até 
4% daqueles contaminados pelo bacilo. Exames não invasivos, como o ecocardiograma e 
tomografia computadorizada, demonstraram ótimas indicações para alterações no precórdio, 
bem como exames invasivos, cuja cultura do material comprova a tal presença desse 
microrganismo. O artigo tem como objetivo, correlacionar fatores pré-existentes com a maior 
prevalência às complicações subsequentes, bem como características ambientais e comunitárias 
no histórico clínico da população pesquisada. Nesse sentido, a elaboração de uma revisão de 
literatura centralizada, com coleta de artigos e relatos de casos, foi sucinta para mensurar o grau 
de afecção corporal do Mycobacterium tuberculosis em diferentes graus de procedimentos ora 
profiláticos, ora cirúrgicos nos pacientes. Dessa forma, a associação da imunodeficiência com  
os hábitos de vida dos pacientes será de suma importância, para uma correlação às 
comorbidades subsequentes. O presente estudo baseia-se em uma seleção de artigos sobre a 
patologia extrapulmonar, bem como relatos de casos embasados e fundamentados. A 
tuberculose é uma infecção que pode ter acometimento pulmonar quanto extrapulmonar. A 
pericardite é um exemplo em que podem ser encontrados bacilos tuberculosos. Nesta patologia 
os sintomas são inespecíficos, cursando com tosse, dispneia e dor precordial, principalmente. A 
tomografia computadorizada de tórax é um exame fidedigno para evidenciar o acometimento 
tuberculoso, evidenciando o espessamento pericárdico e a presença de linfonodos mediastinais. 
O critério para diagnóstico confirmativo e definitivo é realizado por biópsia, um método que por 
ser invasivo dificulta a detecção e resolutividade precoce, realizado pela identificação do agente 
causador no líquido e/ou tecido pericárdico, e/ou pela presença de granuloma caseoso também 
no pericárdio. Por se tratar de uma manifestação rara, a fonte de infecção pode ser difícil de 
identificar, gerando assim atraso no tratamento. É fundamental que a clínica seja respaldada por 
exames complementares para obtenção do diagnóstico correto, visto que ambos isolados se 
tornam inespecíficos. A realização da tomografia computadorizada é adequada, pois os achados 
levam a indicação da biópsia pericárdica, em que o diagnóstico revela a presença do M. 
tuberculosis. Diante disso, pode iniciar-se o tratamento precocemente, evitando uma possível 
evolução fatal da doença. 
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Pneumocistose em Lactente imunocomprometido: Relato de caso 
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Introdução: A pneumocistose, um tipo de pneumonia causada pelo Pneumocytis jirovecii, é uma 
infecção que ocorre quase que exclusivamente em hospedeiros imunocomprometidos seja por 
imunodeficiência congênita ou adquirida, sobretudo aquela associada à infecção pelo HIV. Sem 
profilaxia, em torno de 40% dos lactentes e crianças que desenvolvem AIDS apresentam a 
condição. Objetivo: Este relato teve como objetivo a elucidação da importância do tratamento e 
diagnóstico precoce da pneumocistose em lactentes imunocomprometidos. Materiais e métodos: 
Foi realizada uma consulta ao prontuário do paciente em questão, destacando-se os pontos- 
chave que o levaram à condição apresentada. Discussão: lactente do sexo masculino, 5 meses de 
vida, deu entrado no pronto socorro com história de tosse produtiva e cansaço. Nega febre. 
Nascido de parto Cesário, idade gestacional 37 semanas e Apgar 9/9. Mãe com sorologias 
positivas para sífilis e vírus da imunodeficiência humana (HIV) apresentando 20355 cópias/ml 
ao parto, sem tratamento durante a gestação. História prévia de sibilância recorrente, internação 
no período neonatal por 13 dias devido à sepse neonatal precoce, sífilis congênita, exposição 
vertical ao HIV com uso de terapia antirretroviral até 30 dias de vida e sulfametoxazol- 
trimetropim (SMZ-TMP) profilático com uso irregular, primeira carga viral com 2.890.725 
cópias/ml. Nova internação aos 2 meses por pneumonia utilizando antibiótico e  
corticosteroides. Ao exame estava prostrado, hipocorado, sibilos difusos. Frequência de 
74IRPM, esforço respiratório, retração de fúrcula, tiragem intercostal e saturação 86%. 
Realizada hidratação venosa, corticoide e nebulização com beta2 agonista. Radiografia de tórax 
com hipotransparência peri-hilar no hemitórax Esquerdo, infiltrados algodonosos em terço 
médio direito e superior esquerdo, com crepitações à ausculta. Internado para tratamento com 
SMZ-TMP venoso, oxigenoterapia , corticosteroides, antirretrovirais e suporte nutricional. 
Lactente aguarda transferência para o serviço de infectologia pediátrica. Conclusão: O 
diagnóstico de pneumocistose baseou-se na história clínica, interrupção da profilaxia, 
hipoxemia, achados radiológicos característicos da condição e à alta carga viral associada ao 
paciente. Assim, observa-se a importância do tratamento profilático e contínuo de lactentes 
expostos ao HIV para evitar esse tipo de infecção. 
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A Polineuropatia Alcoólica (PA) é uma doença associada ao abuso crônico de álcool. O 
alcoolismo inibe a absorção vitamínica, havendo carência de tiamina. Acompanha sensações de 
formigamento, cãibras e desordens de movimento principalmente nas extremidades dos 
membros. O objetivo desse estudo é demonstrar a relação positiva entre terapias nutricionais 
alternativas e a redução dos sintomas desta patologia. Foi feito uma revisão sistemática da 
literatura realizada de 2005 a 2019 utilizando 9 artigos das plataformas PUBMED, SCIELO e 
LILACS; através dos descritores “Alcoholic neuropathy” AND “nutricion”. Os dados 
disponíveis na literatura apoiam o uso de suplementação vitamínica, coadjuvante à medicação 
convencional, particularmente vitamina B. O complexo específico de vitamina B causa melhora 
significativa em pacientes com PA. Outro estudo, atestou o efeito da Coenzima Q10, e sua 
combinação com vitamina E, que aumentou o limiar nociceptivo, além de restaurar os níveis da 
velocidade de condução nervosa motora e sensorial. Em pesquisa realizada com pacientes 
alcoólatras ambulatoriais com sintomas graves, observou-se melhoria significativa de sintomas 
sensoriais como, por exemplo, a percepção da vibração e da função motora, com regressão dos 
sintomas neuropáticos, por meio da benfotiamina. Foram registradas melhorias significativas na 
avaliação global de intensidade e de alívio da dor quando aplicada capsaicina tópica. A 
medicação convencional associada à terapias alternativas tratam deficiências nutricionais e 
estresse oxidativo. Assim, a benfotiamina, a coenzima Q10 e a metilcobalamina estão entre as 
opções alternativas pesquisadas. Outros potenciais nutrientes ou terapias botânicas incluem o 
complexo de vitamina B, a vitamina E e a capsaicina tópica. Dessa forma, o uso dessas 
substâncias deve ser incentivado tanto para prevenção, quanto para o manejo clínico da 
Polineuropatia alcoólica. 
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Afiliação dos Autores: 
1. Discente – GraduaçãoUniversidade de Vassouras,Vassouras,Rio de Janeiro, Brasil. 
2. Discente – GraduaçãoUniversidade de Vassouras, Vassouras, Rio de Janeiro, Brasil. 
3. Discente – GraduaçãoUniversidade de Vassouras, Vassouras, Rio de Janeiro, Brasil. 
4. Discente – GraduaçãoUniversidade de Vassouras, Vassouras, Rio de Janeiro, Brasil. 
5. Discente - Mestrado (Stricto Sensu) Universidade de Vassouras, Vassouras, Rio de Janeiro, Brasil. 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Preparo odontológico do paciente com câncer de boca - Revisão 
de literatura 
Lara Magalhães de Castro1, Camila Laurindo da Mota2, Mayara Juliana da Silva Neves3, 
Rogério Jardim Caldas4 

 
 

 
O câncer de boca afeta enormemente as estruturas do complexo bucomaxilofacial. A própria 
terapia antineoplásica também causa diversos efeitos colaterais frequentemente permanentes na 
cavidade oral. Assim, o cirurgião dentista desempenha um importante papel na prevenção e 
controle das sequelas do câncer de boca. O objetivo deste trabalho, então, é descrever, através 
de revisão de literatura, variáveis que impactam no plano odontológico prévio à terapia 
antineoplásica de pacientes com câncer de boca. Para tanto, realizou-se uma busca nas bases de 
dados Pubmed, Scielo e Google Scholar, empregando-se a união dos descritores “dental 
treatment” e “oral cancer”. As complicações bucais resultantes do câncer de boca e seu 
tratamento (cirurgia, radio e quimioterapia) podem ser agudas (mucosite, hipossalivação, trismo, 
risco de infecção da mucosa, alterações neurossensoriais) ou crônicas (alterações 
neurossensoriais, disgeusia, alterações funcionais de glândula salivar e outras estruturas, trismo, 
infecção oral e dentária, osteonecrose). Tais efeitos estão relacionados ao estadiamento e ao 
planejamento terapêutico do câncer. Para avaliação odontológica antes da terapia antineoplásica, 
o cirurgião dentista deve ter ciência do tipo de cirurgia (radical ou conservadora) e do tempo, 
natureza e características da rádio (radioterapia externa ou implante radioativo, campo de 
irradiação e dose total) e quimioterapia (via intravenosa ou oral, frequência e dose). Esses dados 
são essenciais para a avaliação geral de risco e planejamento de qualquer intervenção dentária 
necessária. Considerando, ainda, que muitas condições orais (higiene bucal deficiente, dentes 
quebrados, restaurações defeituosas, doença periodontal, patologias ósseas) podem precipitar as 
complicações bucais, todo foco de infecção e trauma na boca deve ser eliminado antes do 
tratamento oncológico. Exame radiográfico completo é crucial nesse momento. Dessa forma, 
conclui-se que o cirurgião dentista deve avaliar criteriosamente todo o histórico médico e 
odontológico atual e pregresso, práticas de higiene oral, queixas de dor, dentes, tecidos moles e 
ossos maxilares, para que seja possível tornar o preparo odontológico mais seguro e eficaz. É 
essencial, também, que os dentistas tenham uma compreensão da terapia do câncer e um 
conhecimento sólido sobre as opções de prevenção e manejo para as sequelas orais do 
tratamento do câncer. Além do mais, os efeitos colaterais bucais do câncer e de seu tratamento 
podem ser prevenidos ou melhor administrados se os dentistas trabalharem em conjunto com os 
outros profissionais que assistem o paciente com câncer de boca. 
Palavras-chave:Tratamento odontológico; Câncer de boca; Terapia antineoplásica 
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Pré-projeto: análise do tempo de espera do paciente no 
Atendimento de urgência/emergência na recepção central 
José Guilherme da Silveira Vasconcelos Ferreira1, Fernanda Francisquine Sant'Ana2, Denize 
Duarte Celento3 

 
 

 
A qualidade do atendimento em saúde é um fator complexo e bastante discutido. O tempo de 
espera do paciente no atendimento de recepção, por exemplo, é um indicador de desempenho 
fundamental para a gestão do acolhimento. Nessa linha de estudo, delineou-se inicialmente 
observar o tempo de espera para o atendimento de pacientes de urgência/emergência de um 
hospital de ensino no município de Vassouras. Nessa observação, o longo tempo de espera 
contribui para a superlotação do setor, o que torna o atendimento em tempo adequado um fator 
importante para a avaliação da qualidade e da segurança do paciente. O método utilizado pelo 
estudo é o qualitativo e quantitativo. Trata-se de uma pesquisa de campo e bibliográfica, 
conforme a quantidade de pacientes atendidos na Recepção Central do Hospital Universitário de 
Vassouras. A população do estudo será composta por todos os pacientes que chegarão na 
Recepção Central do serviço de urgência/emergência no mês de agosto, no horário de 7:00h às 
14:00h. Os dados serão tratados em planilhas do Excel, versão 2016, e analisados por meio de 
estatística descritiva com cálculos de medidas de tendência central. Com a observação do tempo 
de espera dos pacientes, espera-se promover a minimização de eventos indesejáveis, como a alta 
tensão da equipe colaboradora, o prolongamento do sofrimento e do estresse pela espera e/ou a 
piora do quadro do paciente. 
Palavras-chave:Atendimento; urgência/emergência; tempo de espera. 
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Prevenção e controle de infecções relacionadas à cateteres 
Brenda Cortes1, Mônica de Almeida Carreiro2 

 
 

 
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), no Brasil, as Infecções Relacionadas à 
Assistência à Saúde (IRAS), são responsáveis por 14% das mortes em pacientes internados em 
hospitais. A Infecção Primária de Corrente Sanguínea relacionada ao cateter é uma IRAS com 
elevada incidência, em especial nos pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI), já que o cateter venoso central é mantido por mais tempo, o paciente tem maior chance 
de colonização e sua manipulação ocorre várias vezes ao dia devido à administração de fluidos, 
nutrição e medicamentos. É definida como a primeira infecção da corrente sanguínea nos 
pacientes em uso de cateter venoso central, por tempo superior a 48 horas, sem que haja outro 
foco infeccioso identificado. No Brasil, a década de 80 foi essencial para as ações de controle de 
infecção especialmente pela publicação da Portaria 196/83, do Ministério da Saúde (MS), 
promulgada em 24 de junho de 1983, sendo o marco inicial para o controle das infecções 
hospitalares no Brasil. Tornando obrigatória a implantação de comissões de controle de infecção 
em todos os hospitais realizando o monitoramento e controle dessas infecções.O objetivo desta 
pesquisa é analisar as evidências científicas sobre os desafios para a prevenção e monitoramento 
da Infecção Primária de Corrente Sanguínea (IPCS) por cateteres venosos. Quanto à 
metodologia, trata-se de um recorte do Trabalho de Conclusão de Curso que está sendo 
realizada uma revisão integrativa de literatura de estudos publicados nos últimos cinco anos na 
base de dados Literatura Latino-Americana do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e nas 
bibliotecas virtuais Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Eletronic Library Online 
(SciELO), Manuais e Protocolos da Anvisa e do Ministério da Saúde. Os resultados desse 
estudo encontram – se em fase 2 da metodologia, fase de aprofundamento teórico do 
tema.Entretanto, esta pesquisa poderá contribuir para novas discussões a respeito da prática 
assistencial e na criação de estratégias educativas afim de reduzir os índices das Infecções 
Primárias de Corrente Sanguínea (IPCS) por cateteres venosos. 
Palavras-chave:Enfermagem; Infecções relacionadas a cateter; Segurança do Paciente 
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Principais adipocinas e envolvimentos em órgãos alvo associados 
à obesidade: uma revisão bibliográfica 
Melina Machado Rocha1, Samon Henrique Nunes2 

 
 
 

A metabologia é uma área que vem sendo altamente estudada e aprimorada com intuito de 
novas descobertas que auxiliam o entendimento da obesidade que é considerada uma epidemia 
global, com mais de um bilhão de adultos com excesso de peso, sendo cada vez mais comum na 
sociedade moderna. Diante do exposto foi possível levantar a seguinte questão norteadora do 
estudo: o que vem sendo publicado nos últimos anos sobre o tema “adipocinas e obesidade”. O 
presente trabalho tem como objetivo verificar as produções científicas internacionais sobre o 
tema norteador. Trata-se de uma revisão de literatura sobre as “Principais adipocinas e 
envolvimentos em órgãos alvos associadas à obesidade”, sendo o período definido em 
decorrência da maior abrangência de estudos publicados em revistas indexadas internacionais. 
Nas buscas, utilizou-se como banco de dados National Library of Medicine (Medline) e 
National Library of Medicine National Institute of Health (PubMed). O presente estudo 
demonstrou que o reconhecimento e mecanismos de ação das principais adipocinas, assim como 
suas dosagens e rastreio associadas ou não a terapia farmacológica, melhoram a forma de 
identificação e distribuição dos depósitos de gordura visceral para depósitos de gordura 
subcutânea. 
Palavras-chave:Obesidade; Adipocinas; Síndrome metabólica 
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Principais fatores que interferem na assistência de Enfermagem 
prestada a pacientes em parada cardiorrespiratória 
Talita Ricardo Pereira1, Thiago Augusto Soares Monteiro da Silva2, Lilia Marques Simões 
Rodrigues3 

 
 

 
A parada cardiorrespiratória (PCR) é um dos agravos a saúde que vêm contribuindo para altos 
índices de mortalidade em todo cenário mundial, tornando-se necessário detectar os principais 
fatores que vem contribuindo para esses índices. Devido o Enfermeiro ser capacitado a 
liderança, torna-se um personagem essencial nesse cenário, onde através do mesmo, pode-se 
realizar a detecção precoce dos fatores quem vem contribuindo para altos índices de insucesso 
nos quadros de PCR, e o que pode ser necessário implementação, para oferecer uma melhor 
qualidade da assistência para os clientes submetidos a uma parada cardiorrespiratória 
(MORAES et al, 2016) (FERNANDES et al, 2016). A pesquisa objetiva-se identificar os 
principais fatores que interferem na qualidade da assistência de enfermagem ao cliente em PCR. 
Trata-se de uma pesquisa de campo, exploratória e descritiva, cujo a abordagem é qualitativa. O 
cenário escolhido para realização da pesquisa de campo são os setores de emergência, clínica 
médica, clínica cirúrgica, ´cardiologia, hemodinâmica e CTI de um hospital no interior do 
estado do RJ. Foi-se solicitado a autorização por escrito, a direção de ensino do hospital, 
oportunidade em que recebeu-se autorização para coleta de dados, onde foram entrevistados no 
total de 20 sujeitos, cuja profissão seja Enfermeiros e Técnicos de enfermagem com pelo menos 
1 ano de atuação nos setores selecionados, onde os mesmos foram informados acerca do 
objetivo da pesquisa, sendo assegurado o anonimato dos mesmos. Os instrumentos utilizados 
são um questionário de perguntas abertas e fechadas e um instrumento de observação, ambos 
abrangendo o tema da pesquisa em questão. A partir da análise dos dados coletados, identificou- 
se alguns fatores, sendo eles: Falta de conhecimento e preparo dos profissionais, falta de 
interação entre a equipe, falta de materiais e equipamentos funcionando adequadamente, a 
insuficiente educação permanente oferecida aos profissionais, a inexperiência médica e falta de 
harmonia dos mesmos com os demais integrantes da equipe, a ausência de um líder na atuação 
da RCP, a inabilidade prática dos profissionais, a desorganização do carro de emergência e do 
setor, a falta de rotina de checagem pré-estabelecida das medicações, do carro de emergência e 
dos equipamentos utilizados em uma RCP, Inabilidade para reconhecer uma PCR e a presença 
de familiares durante a RCP . 
Palavras-chave:Enfermagem; parada cardiorrespiratória; ressuscitação cardiopulmonar. 
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Pseudoporfiria e os cuidados de Enfermagem- um estudo de caso 
Daiana Quirino de Matos1, Thiago Augusto Soares Monteiro da Silva2, Marilei de Melo 
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A pseudoporfiria é uma dermatose bolhosa rara, que é causada por fototoxidade, que pode 
atingir pacientes com doença renal crônica em terapia de substituição renal. A assistência de 
enfermagem vai além do cumprimento das prescrições médicas, incluindo a utilização de uma 
tecnologia de cuidado que envolve a avaliação desse cliente de forma holística e, 
consequentemente, intervenções que promovam o conforto e o bem-estar. Tem por objetivo 
discutir a assistência de enfermagem ao paciente com pseudoporfiria. Trata-se de um estudo de 
caso de um paciente hipertenso, portador de insuficiência renal crônica, transplantado  que 
sofreu rejeição. Foi internado no dia 16/06/19 no Hospital Universitário de Vassouras com 
lesões bolhosas pelo corpo, onde ficou 22 dias internado para realizar o tratamento, foi realizado 
curativo com SF 0,9 %, vaselina liquida e hidrogel até a alta hospitalar no dia 08/07/19. Com 
autorização do Hospital Universitário de Vassouras para utilização do campo. Sendo submetido 
ao comitê de ética em pesquisa da Universidade de Vassouras para obtenção de aprovação. Será 
aplicado um questionário com perguntas abertas sobre o tema. Busca-se entender como se deu o 
cuidado de enfermagem no período de internação. Quanto aos resultados, o estudo encontra-se 
em fase de coleta de dados para adequação metodológica. Através das informações colhidas 
esperamos contribuir para a melhoria do cuidado de enfermagem nos pacientes portadores de 
pseudoporfiria. Espera-se que o estudo contribua para melhora da assistência de enfermagem no 
tratamento de psedoporfiria, onde se faz necessário um cuidado holístico. Em síntese, pacientes 
renais com pseudoporfiria necessitam de uma assistência integral de enfermagem, para assim, 
promover conforto, prevenção de infecções e melhora do quadro. 
Palavras-chave:Pseudoporfiria; Hemodiálise; Porfiria 
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Queimaduras de vias aéreas e uso da broncoscopia: revisão de 
literatura e análise do valor monetário no SUS 
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Queimaduras são lesões em tecidos orgânicos cuja origem é diversa e que acometem a pele e 
outros tecidos mais profundos como músculos, tendões, ossos e vias aéreas. Queimaduras de 
vias aéreas, causadas pela inalação de fumaça e ar aquecido, são um dos determinantes de 
mortalidade dos pacientes vítimas de queimaduras. A broncoscopia tem a melhor acurácia em 
seu diagnóstico, contudo não é factível no momento dos primeiros socorros, devendo os 
profissionais estarem instruídos acerca dos sinais e sintomas das queimaduras de vias aéreas 
para proporcionarem tratamento adequado, estando o PEPS entre aqueles que podem auxiliar na 
divulgação de tais conhecimentos. O objetivo deste estudo é revisar sobre as queimaduras de 
vias aéreas e do uso da broncoscopia para seu diagnóstico, analisando os valores pagos pelo 
SUS para tal procedimento. Pesquisou-se os valores pagos pelo SUS por broncoscopia por meio 
de informação do DATASUS e de artigos acerca do tema nas bases de dados Scielo e PubMed 
com o uso dos descritores “queimadura” e “vias aéreas” com subsequente reunião dos dados 
mais relevantes. Este estudo é vinculado ao PEPS e está devidamente registrado na coordenação 
de pesquisa da Universidade de Vassouras e aprovado pelo CEP sob o parecer 3.208.357. A 
história de exposição do paciente à fumaça em ambientes fechados, perda de consciência, 
queimadura de face e vibrissas nasais, sibilos, roncos, escarro com fuligem, estridor, 
desconforto respiratório, disfonia e dispneia sugerem a presença de lesão das vias aéreas (LVA), 
porém sua ausência não elimina o risco. Houve unanimidade das fontes ao destacarem a 
importância da broncoscopia no diagnóstico precoce da LVA e mesmo no seu tratamento por 
meio de lavagem da árvore respiratória. À broncoscopia são diagnósticos hiperemia, edema, 
ulcerações e fuligem nas vias aéreas. O exame broncoscópico, embora tenha uma indicação 
precisa e pouco questionável nestes pacientes, é ainda pouco disponível, de elevado custo e 
exige profissional qualificado para seu manuseio. De acordo com o DATASUS são pagos 
apenas R$ 160,00 por exame realizado, o que não cobre o custo de tal exame para o 
estabelecimento em saúde. Contudo o ônus de sua ausência tem grande impacto na assistência 
às vítimas de queimaduras, uma vez que tal exame permite intervenções precisas e precoces as 
quais reduzem a mortalidade. Conclui-se que a associação da LVA com maior mortalidade faz 
necessário uma maior disponibilidade de broncoscopia nos hospitais para que medidas 
adequadas sejam tomadas em tempo oportuno, culminando com redução dos óbitos. 
Palavras-chave:queimaduras, broncoscopia, mortalidade 
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Queimaduras de vias aéreas: uma revisão 
Sofia Carneiro Pinto Costa1, Derek Sousa Gomes2, Pedro Henrique da Conceição da Silva3, 
Thalis Campos Nascimento4, Carolina Monte Santo Burdman Pereira5, Marco Aurélio dos 
Santos Silva6 

 
 

Queimaduras são lesões em tecidos orgânicos cuja origem é diversa e que acometem a pele e 
outros tecidos mais profundos como músculos, tendões, ossos e vias aéreas. Queimaduras de 
vias aéreas não é tema muito abordado quando se trata do ensino dos primeiros socorros, porém 
sua alta mortalidade traz à tona a relevância do tema assim como do conhecimento acerca de 
como abordá-las, minimizando óbitos. Projetos como o PEPS são fundamentais para divulgarem 
tal conhecimento melhorando a qualidade da assistência prestada às vítimas. O objetivo deste 
estudo é revisar sobre as queimaduras de vias aéreas. Buscou-se artigos acerca do tema acima 
exposto nas bases de dados Scielo e PubMed com os descritores “queimadura” e “vias aéreas” e 
subsequente reunião dos dados mais relevantes. Este estudo é vinculado ao PEPS e está 
devidamente registrado na coordenação de pesquisa da Universidade de Vassouras e aprovado 
pelo CEP sob o parecer 3.208.357. Queimaduras de vias aéreas são causadas pela inalação de 
fumaça e ar aquecido que provoca reação inflamatória nas mesmas com perda de parte ou todo o 
seu epitélio. A literatura consultada foi unanime ao definir a lesão das vias aéreas (LVA) como 
um determinante de pior prognóstico e mortalidade decorrente da ação térmica e das toxinas 
inaladas. Em alguns casos pode haver dispneia, hipoxemia, cianose, sibilos, contudo sua 
inexistência não elimina a presença da lesão, devendo ser suspeitada também naqueles com 
sintomas de vias aéreas superiores. A queimadura de face encontra-se presente em 70% dos 
casos com LVA, porém 70% das queimaduras de face não apresentam LVA, assim a 
queimadura de face não é um bom preditor do fenômeno. Queimaduras extensas também se 
associaram a maior risco de LVA, risco este que aumenta quanto maior for a superfície corporal 
queimada. Segundo a literatura a melhor maneira de fazer o diagnóstico é pela broncoscopia, 
ressaltando-se que precocidade do diagnóstico auxilia na prevenção da insuficiência respiratória 
aguda a qual, juntamente com a pneumonia, é um dos determinantes da mortalidade destes 
pacientes. O tratamento inicia-se ainda no local do acidente com o uso de oxigênio com FiO2 
100%, podem ser necessários broncodilatadores, se há sibilos, e a intubação orotaqueal se há 
cianose, depressão respiratória, secreção com obstrução laríngea, espessamento da região 
nasolabial ou queimadura de toda a circunferência do pescoço. Conclui-se que devido ao 
impacto na mortalidade esta lesão deve ser foco de atenção aos profissionais que prestam 
assistência às vítimas de queimaduras. 
Palavras-chave:queimadura, face, broncoscopia 
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Reconstrução 3D em Âmbito médico – Revisão de literatura 
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A primeira impressora 3D foi inventada por Chuck Hull na Califórnia em 1984, e desde então 
vem ganhando destaque, sendo empregada em múltiplas áreas, desde manufatura rápida até 
áreas da medicina como fabricação de tecidos vivos e órgãos; próteses, implantes e modelos 
anatômicos. As reconstruções tridimensionais a partir de exames como a tomografia 
computadorizada e ressonância magnética tem possibilitado uma boa visualização de estruturas 
anatômicas, tendo aplicabilidade tanto na avaliação quanto no planejamento pré-operatório. O 
objetivo deste trabalho é realizar uma revisão sistemática da literatura a respeito da reconstrução 
3D no âmbito médico. Foram utilizadas as base de dados SCIELO, LILACS, Tripdatabase e 
PubMed e selecionados 7 artigos, entre 2011 e 2018 sem restrições de idioma. A impressão 3D 
aumenta a eficiência de uma cirurgia e ajuda a reduzir iatrogenias. Alguns exemplos práticos 
realizados no âmbito preventivo são a artroplastias de joelho e do fêmur e também a 
cranioplastia. Os resultados corretivos com biomodelos na área de interesse anatômica trazem 
maior grau de segurança para melhorar uma deficiência ou anormalidade existente, um exemplo 
é a separação de gêmeos siameses ou correções de deficiência de síndromes congênitas. A 
bioimpressão de órgãos é uma técnica muito promissora que pode resultar na diminuição da fila 
de transplantes, o órgão alvo idealmente teria o mesmo material genético do indivíduo 
beneficiado para diminuir a chance de ocorrer rejeição do novo tecido. A modelagem 3D 
também tem sido descrita na literatura como uma importante ferramenta para se preparar para 
cirurgia torácica. Um modelo brônquico impresso do próprio paciente permitiu maior rapidez e 
sucesso na inserção de stent de vias aéreas. Em um outro estudo os dados da TC de um paciente 
foi utilizado para modelar sua parede torácica para o treinamento pré-operatório de pectus 
excavatum, economizando tempo na identificação da melhor estratégia cirúrgica e aumentado a 
confiança do cirurgião. A modelagem 3D mostra-se hoje como uma importante ferramenta no 
âmbito prático da saúde. Por ser uma forma mais lúdica e semelhante à realidade torna mais 
fácil a compreensão da anatomia para os acadêmicos e ao planejamento operatório para os 
cirurgiões. Além disso, é reconhecível seu valor promissor na área de transplante de órgãos. No 
entanto, ainda é uma técnica de alto custo, o que o torna pouco acessível, e pouco explorada, 
fazendo com que ainda faltem estudos para sua ampla utilização na medicina. 
Palavras-chave:Modelagem 3D;Medicina;Cirurgia 
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Relação entre a progressão das doenças periodontais e o 
tabagismo 
Thayná Gomes Coutinho Ribeiro1, Lorena Soares Paixão2, Liz Villeroy Nogueira3, Michelle 
Vianna de Souza4, Virgínia Silva de Almeida5, Ana Paula Grimião Queiroz6 

 
 

 
A Doença Periodontal é uma alteração patológica dos tecidos periodontais, de caráter 
inflamatório e origem infecciosa, que tem como agente etiológico primário o acúmulo de 
biofilme dental. Fatores locais, sistêmicos, ambientais e genéticos também contribuem para seu 
desenvolvimento. Apresenta-se de duas formas, sendo elas: gengivite, que envolve apenas o 
periodonto de proteção, e periodontite, que envolve tanto o periodonto de proteção quanto o de 
sustentação. O tabagismo é um dos principais fatores de risco para a prevalência, extensão e 
severidade da doença. Sendo assim, indivíduos fumantes têm maior probabilidade de 
desenvolvê-la. O objetivo desse trabalho é apresentar a relação deletérica do tabagismo na 
progressão das doenças periodontais. Foram utilizados livros, revistas online e artigos 
científicos relacionados ao tema abordado. As pesquisas mostraram que indivíduos fumantes 
têm 2 a 8 vezes mais probabilidade para desenvolver doenças periodontais, quando comparados 
aos não fumantes. Isto porque o tabaco prejudica o fluxo sanguíneo gengival e a 
revascularização, o que pode impactar negativamente na reparação tecidual e afetar a resposta 
imunológica do hospedeiro. Em relação aos aspectos microbiológicos, tabagistas apresentam 
maior índice de bactérias patogênicas (Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter 
actinomycetencomitans, Tannerella forsythensis, Prevotella Intermedia, dentre outras), devido a 
produtos na composição do tabaco que alteram diretamente a ecologia subgengival e favorecem 
a colonização de patógenos periodontais. Apresentam ainda maiores percentuais de sítios com 
bolsas periodontais, recessões gengivais, perda de inserção periodontal e perda óssea alveolar 
acelerada. Porém, quanto ao sangramento gengival, a redução ocorre devido a vasoconstrição 
causada pela nicotina, que altera o calibre dos vasos sanguíneos periféricos dos tecidos 
gengivais, diminuindo assim os sinais clínicos inflamatórios. Com isso, conclui-se que fumantes 
tendem a apresentar maior destruição do periodonto de sustentação, aumentando a gravidade da 
doença. A prevenção baseia-se tanto na efetividade da higiene bucal, quanto no abandono de 
hábitos prejudiciais à saúde do periodonto. 
Palavras-chave:tabagismo; doença periodontal; odontologia. 
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Relação entre o índice ponderal elevado e a gestação 
Thauane Barbosa da Silva1, Paula Zamboti Brandão2, Emílio Conceição de Siqueira3 

 
 

 
A obesidade é definida pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo no individuo, tendo origem 
multifatorial e sendo um dos principais problemas de morbidade e mortalidade entre as nações. 
Associado à gravidez, a obesidade amplia sua magnitude, uma vez que predispõe a grávida e  
seu concepto a uma maior incidência de riscos pós e pré-natais. Reunir dados acerca da relação 
entre o índice ponderal elevado e a gestação. Visa alertar a respeito das complicações e enfatizar 
os riscos para a progenitora e o feto. Consiste em uma pesquisa exploratória que utiliza como 
coleta de dados o levantamento bibliográfico de artigos científicos das áreas examinadas. O 
estado nutricional da mulher influencia no prognóstico gestacional e na ocorrência de 
complicações materno-fetais. Diabetes, pré-eclâmpsia, eclâmpsia e parto cirúrgico são algumas 
das complicações que podem afetar a gestante; enquanto o bebê pode apresentar índices 
elevados de malformação fetal, macrossomia e hipoglicemia neonatal. Vale ressaltar que 
durante a gravidez, o organismo feminino sofre modificações a fim de proporcionar o 
desenvolvimento fetal. Desta forma o ganho de peso nessa circunstância se caracteriza como 
fisiológico, fazendo-se necessário para o crescimento do embrião. Contudo, o ganho ponderal 
deve basear-se no peso pré gestacional e deve seguir uma faixa que limita o aumento de massa 
recomendada por trimestre. Entretanto, em média 2/3 das mulheres ultrapassam os valores 
recomendados o que contribui para a ocorrência de agravos. O peso pré-gestacional exerce 
influência direta no ganho de peso durante a prenhez e, também, na saúde materna e fetal. Desta 
maneira, é importante destacar a importância do pré-natal ao longo da gravidez para a garantia 
de bem-estar da mãe, redução dos riscos de intercorrências e atuação precoce caso venham a 
ocorrer. Independente da presença de sobrepeso pré-gestacional é importante monitorar as taxas 
pressóricas e glicêmicas, além dos níveis de colesterol e triglicerídeos pois pode ocorrer o 
aumento desses durante a gestação. Ademais, é aconselhável que a mulher obesa que pretenda 
ser mãe seja orientada desde sua manifestação de tal desejo a mudar seus hábitos, sendo 
estimulada a reeducação alimentar e a prática de exercícios físicos, visando a manutenção da 
saúde, perda de peso e melhora da qualidade da futura gestação. Portanto, o índice ponderal 
elevado está diretamente relacionado ao aumento de intercorrências na gestação. À vista disso, é 
importante o estímulo a mudanças de hábitos para a garantia de saúde gestacional e fetal. 
Palavras-chave:Gestação; Obesidade; Feto. 
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Relato de caso: Miocárdio não compactado 
Rhafaela Chiapini Ornellas1, Emílio Conceição de Siqueira2 

 

 
O miocárdio não compactado (MNC) é uma cardiopatia rara, crônica e congênita. A origem da 
doença se dá entre a quinta e oitava semana da gestação, a partir de uma falha na compactação 
embriogênica do miocárdio, gerando trabéculas e recessos na parede miocárdica. Calculam se 
que a sua incidência seja de 0,05% em adultos com uma ocorrência familiar entre 18 a 50% dos 
casos. Sua evolução pode ser assintomática ou cursar com insuficiência cardíaca, 
tromboembolismo e arritmias. A ressonância magnética (RNM) é o exame diagnóstico de maior 
acurácia para MNC e geralmente é solicitada quando não se confirma o diagnóstico pelo 
ecocardiograma. O objetivo deste estudo é descrever um caso típico dessa cardiopatia, que se 
justifica pela necessidade de mais estudos sobre a patologia para a execução de um diagnóstico 
precoce. RCO, 25 anos, com história familiar de miocardiopatia hipertrófica, está em tratamento 
clínico para miocardiopatia não compactada há 6 anos. O diagnóstico foi suspeitado pelo 
ecocardiograma e posteriormente confirmado pela RNM. A paciente evoluiu com insuficiência 
cardíaca (IC) de baixo débito, arritmias ventriculares e necessidade do uso de 
cardiodesfibrilador implantável (CDI), além da adição do sacubitril+valsartana ao tratamento 
padrão de insuficiência cardíaca. O estudo baseou-se em um paciente que se encaixava no 
padrão de alta incidência da doença, caracterizado pelo acometimento da zona apico-lateral do 
ventrículo esquerdo. Diante de casos de associações das duas patologias na mesma família, 
como descrito, suspeitam-se que o MNC possa tratar-se de uma expressão fenotípica de outras 
cardiomiopatias. Sobre o diagnóstico, a ecocardiografia tem se mostrado um exame de alta 
sensibilidade, fazendo-se necessária a confirmação pela RNM. As arritmias são complicações 
comuns do MNC, e nesse contexto a amiodarona tem sido criticada pelas suas manifestações 
pró arrítmicas, enquanto o CDI tem se apresentado como uma medida efetiva para a interrupção 
de taquiarritmias ventriculares e consequente redução de morte súbita. O tratamento da 
cardiopatia descrita é realizado com as medicações padrões para insuficiência cardíaca, e apesar 
de não haverem estudos que assegurem a efetividade da anticoagulação, seu uso tem sido 
defendido para a profilaxia de tromboembolismo. O sacubitril+valsartana tem apresentado 
benefícios em relação a morbimortalidade na IC, porém não há estudos sobre seu uso pela 
etiologia descrita. Este relato pode contribuir para a escassa literatura sobre o tema, além de 
incentivar novas pesquisas sobre o uso do sacubitril+valsartana no MNC e um uso mais 
acessível do CDI. 
Palavras-chave:Palavras chave: Miocárdio não compactado; sacubitril+valsartana; 
cardiodesfibrilador implantável. 
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Relevância da ação da atenção Básica relacionada aos principais 
acometimentos Cardíacos 
Lahis Werneck Vilagra1, Henrik Werneck Vilagra2, Sandra Maria Barroso Werneck Vilagra3, 
Marlon Mohamud Vilagra4, Ivana Picone Borges de Aragão5 

 
 
 

A doença arterial coronariana (DAC) é a maior causa de morte e adoecimento precoce em todo 
o mundo, é também uma das principais etiologias da Insuficiência Cardíaca, síndrome que 
caracteriza o estágio final da maioria das doenças cardíacas e traz um grande peso para a 
economia local e global, por conta do valor despendido com tratamento e a perda de anos 
produtivos. Diante desse quadro, justifica-se a necessidade de programas de prevenção da DAC 
e suas consequências. Este trabalho tem como objetivo ressaltar a importância da ação da 
atenção básica nos principais acometimentos cardiovasculares. Será realizada uma revisão 
sistemática da literatura nos bancos de dados PUBMED, Lilacs e SciELO, selecionando artigos 
publicados entre 2014 e 2019, nas línguas inglesa, portuguesa, francesa e espanhola. Foram 
selecionados 29 artigos, organizados em sessões destinadas às estratégias de prevenção 
primária, secundária e terciária. Insuficiência cardíaca, hipertensão arterial e angina pectoris são 
condições sensíveis à atenção primária e que devem ser manejadas nas Unidades Básicas de 
Saúde. Realmente, alguns estudos demonstram redução da internação por essas condições desde 
a implementação do Programa Saúde da Família. Encontra-se tambémuma grande quantidade de 
estratégias de prevenção em diferentes níveis para doenças cardiovasculares e condições 
associadas, entretanto, destaca-se a falta de um modelo consagrado, como é o tratamento 
medicamentoso. São usadas estratégias com fraco suporte científico, enquanto se deixam de  
usar algumas corroboradas em diversos estudos. 
Palavras-chave:Atenção primária à saúde; Prevenção de doenças; Doenças cardiovasculares 
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Relevância da epidemiologia na conduta terapêutica da 
leishmaniose em lactente: relato de caso 
Laryssa Teodoro Soares Braga1, Izabella Oliveira Villefort2, Thais Rocha Salim3, Christianne 
Terra de Oliveira Azevedo4 

 
 

 
A leishmaniose visceral (LV) ou Calazar é uma protozoose sistêmica grave provocada pelo 
protozoário da espécie Leishmania chagasi. Atualmente, em todo o mundo, estima-se que 12 
milhões de pessoas estejam infectadas com Leishmania spp. Antes predominava em ambientes 
rurais e periurbanas e, mais recentemente, em centros urbanos das regiões sudeste e centro- 
oeste. Acomete, principalmente, crianças de um a quatro anos de vida. O objetivo foi apresentar 
um caso cujo tratamento empírico direcionado pela sintomatologia e pelos dados 
epidemiológicos foi eficaz na resolução do quadro. Lactente, 2 anos, sexo feminino, natural de 
Barra Mansa, foi levada pela mãe à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na cidade em que 
reside, no dia 17/10/14, com o relato de febre alta com calafrio, vômito e diarreia, persistentes 
há 10 dias. Ao exame: esplenomegalia (baço 2,5 cm do rebordo costal esquerdo). A conduta 
terapêutica foi dieta zero, hidratação venosa e sintomáticos. Dos resultados dos exames 
complementares da internação com anemia microcítica normocrômica, plaquetopenia, 
leucopenia e teste rápido para dengue com sorologia IgM positiva e IgG negativa. Durante a 
internação sorologias negativas para: TORCH, sífilis, HIV, mononucleose, blastomicose e 
Leishmaniose Visceral. Mielograma e biópsia de medula normais. Na análise do esfregaço 
sanguíneo não foram visualizadas leishmanias. A suspeita clínica ocorreu pelo quadro de febre 
de longa duração, hepatoesplenomegalia e pancitopenia associadas a história epidemiológica, 
pois reside no município que mais notifica casos autóctones. Na LV a pancitopenia é comum e 
caracteriza forma grave da doença. No 24º dia de internação, foi iniciado anfotericina B 1 mg/ 
Kg/ dia por 30 dias. A febre cessou 8 dias após iniciada anfotericina B. Apresentou redução 
progressiva da visceromegalia. Após completar 21 dias de tratamento com anfotericina B e com 
a melhora dos dados laboratoriais e da sintomatologia, a lactente recebeu alta hospitalar, sendo 
encaminhada para o serviço do Centro de Doenças Infecciosas de Volta Redonda onde foi 
comprovada a infecção por leishmaniose visceral. Este caso demonstra que mesmo sem o 
diagnóstico de certeza pela confirmação sorológica ou parasitológica, seja pelo mielograma ou 
pelo esfregaço do sangue periférico, o tratamento deve ser iniciado baseando-se na história 
clínica e epidemiológica por ser tratar de uma protozoose sistêmica grave. 
Palavras-chave:Leishmaniose visceral; Epidemiologia; Terapêutica 
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Resíduos de serviço de Saúde e Legislações ambientais: uma 
atualização necessária 
Ana Carolina Roma do Carmo1, Paloma Martins Mendonça2, Cristiane Borborema Chaché3 

 
 
 

Os resíduos de serviço de saúde são questão de relevância para alcance ambiental, pois estes são 
classificados por perigosos e devem ser encaminhados de forma adequada aos tratamentos e 
disposição final ambientalmente adequada. Estes são gerados em quantidade significativa, pois 
acompanha a necessidade de atendimento médico da população, a qual encontra – se em 
constante crescimento. A RDC n° 306, de 7 de dezembro de 2004, foi revogada através de uma 
atualização com a RDC n° 222, de 28 de março de 2018, pois observou a verificação de 
adequação dentro da evolução do tempo. O comparativo da eficiência desta ocorre a partir da 
observação de referências de discussões, como a observação das resoluções propriamente ditas 
da ANVISA – Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. Ainda, a extensão desta análise ao 
estado do Rio de Janeiro, através do INEA – Instituto Estadual do Ambiente, observando o 
avanço tecnológico da NOP – INEA – 35, de 13 de março de 2018 a partir do manifesto de 
resíduos dentro de um sistema online deste órgão, sendo que anteriormente orientava – se pela 
DZ 1310 R.07, de 3 de setembro de 2004. A alteração em âmbito nacional e estadual acima 
mostra a consonância da verificação destas atualizações e possível complemento destas 
informações. Sendo assim, o objetivo deste estudo é o comparativo entre as legislações 
revogadas e vigentes em prol da qualidade do meio ambiente e, consequentemente, da saúde 
pública. Observou algumas evoluções, porém esperava mais destas neste aspecto, devido ao 
tempo de 14 anos desta transição. Concluindo que ainda há mudanças representativas e 
necessárias relacionadas ao gerenciamento adequado dos RSS dentro do direito ambiental, como 
estes são aspectos de significância e observação por toda a sociedade, pois esta geração tende – 
se ao aumento com o crescimento populacional. 
Palavras-chave:resíduos de serviço de saúde; gerenciamento; direito ambiental 
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Responsabilizações frente o programa de Segurança do Paciente: 
estímulo ao novo olhar na gestão hospitalar 
Alana Amancio Consentino1, Daniele Viana Alves2, Rafaela Barboza Arantes3, Denise Duarte 
Celento4 

 
 

 
A prática de gestão hospitalar sempre fora marcada por conceitos de economia e administração 
de empresas. Entretanto, nas últimas décadas, buscou-se incorporar questões logísticas e 
políticas na gerência em saúde, visando diminuir custos e aumentar a eficácia do trabalho. 
Concomitantemente ao avanço dos conhecimentos científicos e tecnológicos, a prática do 
cuidado em saúde tornou-se mais complexa e efetiva, ao passo que potencialmente perigosa. 
Sendo assim, fez-se necessária a implementação de Políticas de Segurança do Paciente, a fim de 
reduzir os riscos provenientes do processo de cuidar. É inserida, ainda, a Cultura de Segurança 
do Paciente, destinada a substituir a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as 
falhas. O objetivo do presente estudo encontra-se em reavaliar a cultura de responsabilização em 
um ambiente hospitalar visando à correlação entre “erros” e “riscos” avaliando a rotina 
hospitalar e as interações entre pacientes e profissionais. A pesquisa é de natureza qualitativa de 
caráter descritivo exploratório de campo. A Coleta de dados será pela técnica de entrevista em 
grupo focal, apropriada a pesquisas qualitativas, onde se pretende explorar um “foco”, ou seja, 
um ponto em especial. A amostra será intencional, determinada pelo objetivo do estudo num 
grupo homogêneo de 12 Enfermeiros (divididos em 2 grupos de 6), que trabalham em diversos 
turnos e nos diversos serviços, sendo um Hospital Geral de Ensino do interior do Rio de Janeiro 
o cenário de estudo. Serão utilizados dois roteiros, um para cada dia de encontro, perfazendo 
dois encontros. Os dados desta pesquisa serão tratados com base na técnica de análise do 
discurso proposto por Bakthin, concebido para trabalhar com a fala e seu contexto. O estudo 
encontra-se em fase de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa e espera-se que a partir da 
avaliação do relato dos profissionais e observação entre a possível relação “erros” e “riscos”, 
contribuir para a efetivação da implementação da cultura de segurança do paciente substituindo 
a cultura punitiva pela oportunidade de aprender com os erros e contribuir para a mitigação de 
tais eventos prejudiciais à assistência em saúde. 
Palavras-chave:Segurança do Paciente; Cultura Organizacional; Gestão de Segurança. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afiliação dos Autores: 
1. Discente – GraduaçãoUniversidade de Vassouras, Vassouras- RJ, Brasil 
2. Discente – GraduaçãoUniversidade de Vassouras, Vassouras- RJ, Brasil 
3. Discente – GraduaçãoUniversidade de Vassouras, Vassouras- RJ, Brasil 
4. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras- RJ, Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Retirada cirúrgica do tumor Epulis fibroacantomatoso ossificante 
com auxilio da crioterapia na tentativa de diminuir a reincidiva 
Ludimila Fernandes Figueira1, Carlos Otávio Jordão Moreira da Rocha2, Márcia Ribeiro de 
Souza3, Camila Pereira Rios4, Andrei Ferreira Nicolau da Costa5 

 
 

 
As neoplasias orais em cães apresentam aproximadamente 5% de todas as neoformações em 
pequenos animais. A maioria dos tumores acometem indivíduos acima da meia idade, sem 
predileção sexual. O epúlide fibromatoso ossificante é uma neoplasia oral que corresponde entre 
5% a 10% de todos os tumores ósseos primários e 15% a 25% dos tumores ósseos benignos, 
podendo apresentar invasão local comprometendo tecidos adjacentes. Caracteriza-se 
microscopicamente, por grande quantidade de células gigantes em meio a estroma de células 
mononucleares, podendo se originar do estroma do ligamento periodontal, não tendo sua 
etiologia ainda totalmente elucidada. Apresenta-se clinicamente na forma de proliferações 
gengivais circulares, únicas ou múltiplas de consistência firme, coloração avermelhada, 
ulceradas ou não, indolores, com crescimento lento e tamanho variável. Os sinais clínicos dos 
pacientes incluem aumento de volume oral podendo ou não ter o contorno facial alterado, dor ao 
abrir a boca, halitose, sialorreia intensa, disfagia, perda dentária, perda de peso ou fratura 
patológica por comprometimento ósseo grave. O diagnóstico pode ser realizado por exame oral 
criterioso, raios-x intraorais para verificar possível comprometimento ósseo, associado ao  
exame citológico e histopatológico. Apesar desta neoplasia não causar frequentemente 
metastases o tratamento de eleição é a remoção cirúrgica. O objetivo deste trabalho é relatar o 
caso de um canino, macho, da raça boxer, de 9 anos de idade, proveniente da cidade de 
Vassouras, Rio de Janeiro, que há três meses foi submetido à exérese de vários epúlides por 
remoção e cauterização cirúrgica. Após este período o tutor retornou com o paciente e o mesmo 
apresentava sialorréia e um aumento de volume com coloração avermelhada, consistência firme 
e superfície regular, localizado na maxila esquerda acima dos dentes pré-molares. Foi realizado 
uma citologia aspirativa e confirmado uma neoplasia de células redondas. Será então realizado 
exames pré-operatórios e se esses parâmetros forem encontrados dentro da normalidade para a 
espécie, o paciente será submetido a retirada cirúrgica da massa concomitantemente com a 
exodontia dentária correspondente ao local. No mesmo ato, será realizada a remoção de parte do 
tecido ósseo alveolar e a aplicação de crioterapia com nitrogênio líquido. Cada aplicação terá 
em torno de um minuto, com intervalos iguais entre as demais aplicações, O procedimento será 
realizado três vezes até o congelamento completo da região, com intuito de reduzir as chances 
de recidiva da neoplasia. 
Palavras-chave:Cão; Neoplasia; Crioterapia 
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Revisão Bibliográfica: diagnóstico das Hemoparasitoses em 
equinos 
Isabelle Abdo de Oliveira Torres1, Jônathan David Ribas Chagas2, Matheus Ramos Cordeiro 
Pereira3, Leticia Meirelles Ávila4, Bruna de Azevedo Baêta5, Erica Cristina Rocha Roier6 

 
 

 
Hemoparasitoses equinas são afecções comuns na rotina veterinária, destacando-se theileriose 
(Theileria equi) e anaplasmose (Anaplasma phagocytophilum), com ampla distribuição 
geográfica devido ao acesso de vetores a novos nichos ecológicos. Estas enfermidades afetam 
diretamente o sistema produtivo ocasionando grandes perdas econômicas devido a entraves no 
comercio internacional, baixo rendimento dos animais em provas, elevado custo de tratamento e 
mortalidade em alguns animais acometidos. O presente estudo busca apresentar as formas de 
diagnóstico mais efetivas para estas hemoparasitoses. Foram pesquisados artigos relacionados 
ao tema com as palavras-chave: diagnóstico, Theileria equi, Anaplasma phagocytophilum e 
equinos, nas plataformas Scielo e Pubvet. Foram encontrados diversos trabalhos no tema 
pesquisado, onde foi possível observar que ambos agentes podem ser identificados através do 
esfregaço sanguíneo ou de capa leucocitária, sendo uma técnica barata e prática, confirmando o 
diagnóstico. Entretanto pode apresentar falsos negativos em casos crônicos. Em esfregaços 
podemos identificar A. phagocytophilum em inclusões intracitoplasmáticas em células 
mononucleares sanguíneas e T. equi em inclusões em hemácias em formato de tétrades, 
apresentando a forma característica deste hematozoário, chamada de “cruz de malta”. Em 
relação à sorologia, podem ser utilizados Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI), Teste 
Fixação Complemento (TFC) e Ensaio Imunoenzimático (ELISA). TFC é um teste com 
sensibilidade baixa nos animais portadores de infecções crônicas ou nas fases iniciais da doença. 
RIFI e o ELISA possuem boa sensibilidade e especificidade, no entanto, o ELISA possui maior 
sensibilidade e especificidade. O teste ELISA possui uma desvantagem para A. 
phagocytophilum, pois o mesmo não possui capacidade de diferenciar todos os agentes da 
família Anaplasmataceae, devendo ser considerada a possibilidade de reações cruzadas. Dentre 
as técnicas moleculares a Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) é uma rápida, sensível e 
específica, que permite superar a dificuldade do diagnóstico diferencial encontrada em outras 
técnicas. Estudos demonstram que a técnica de PCR para T. equi possui 78% a 95,7% de 
especificidade. Diante do exposto, pode-se concluir que a sensibilidade e a especificidade de 
cada técnica dependem do tempo de infecção do hospedeiro, e que técnicas simples e baratas 
podem fechar o diagnóstico, sem a necessidade de utilizar técnicas mais caras. 
Palavras-chave:hemoparasitos, diagnóstico, equinos. 
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Revisão Literária sobre Leucemia Felina 
Bárbara de Souza Alves de Castilho1 

 
 

 
O vírus da Leucemia felina (Felv) constitui-se atualmente o principal patógeno felino, 
responsável pelas doenças mais importantes que podem causar sofrimento prolongado e morte,  
é um retrovírus que acomete felinos domésticos. O objetivo deste trabalho é realizar uma 
revisão literária sobre a Leucemia felina. Foi realizada uma pesquisa em artigos do Scielo, 
Livros de Clínica médica veterinária, entre outros. A infecção pode causar sinais clínicos 
variáveis e inespecíficos, o vírus é responsável por mais síndromes clinicas do que qualquer 
outro agente. Não há tratamento comprovadamente efetivo, porém, a edificação da infecção não 
é razão para eutanásia. Gatos infectados são predispostos a infecções secundarias e oportunistas 
principalmente devido a imunodepressão similar a dos pacientes humanos infectados pelo vírus 
HIV. A transmissão ocorre através de disseminação viral (saliva,fezes,secreções nasais, leite) 
por gatos infectados principalmente através de contatos amigáveis (troca de cuidados de 
higiene) e mordeduras. Os sinais são: Anemia (principalmente não regenerativa), 
Imunossupressão, Linfoma (tímico, alimentar, multicêntrico ou atípico). A maior parte dos  
gatos com viremia persistente morrem dentro de dois ou três anos após o diagnóstico, que é  
feito através de teste rápido ou PCR. Gatos com testes positivos podem superar a virémia após 
algumas semanas ou meses. Gatos que tenham eliminado o FeLV do plasma serão negativos 
para isolamento de vírus, ELISA, imunocromatografia e imunoflourescência, mas permanecerão 
positivos por PCR para ADN e mesmo para ARN em níveis baixos. Todos os gatos saudáveis 
com um risco potencial de exposição (acesso ao exterior, área endémica) deverão ser vacinados. 
Os gatos jovens deverão ser vacinados entre as 8-9 semanas de idade, com uma segunda dose às 
12 semanas, seguida de um anual. Face à susceptibilidade significativamente inferior para os 
gatos mais idosos, os reforços anti FeLV podem ser administrados a cada 2 a 3 anos após 
completarem 3 anos de idade. A presença da infecção retroviral tem impacto sobre o estado de 
saúde do animal. A melhor prevenção para gatos que tem contato com a rua, ou com outros 
gatos, é a vacinação, tais medidas previnem a transmissão da enfermidade e, contribuem para a 
diminuição da prevalência da doença na população felina. 
Palavras-chave:Felv 
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Saúde ambiental na visita domiciliar: Visão do acadêmico de 
enfermagem 
Prisca Silva de Oliveira1, Hellen Assompção de Brito2, Anna Caroline Guimarães Braga3, 
Vitória Ribeiro de Carvalho4, Lília Marques Simões Rodrigues5, Sebastião Jorge da Cunha 
Gonçalves6 

 
 

 
Este estudo, é um viés do projeto de extensão de visita domiciliar. A visita domiciliar, exerce 
um importante papel na identificação de problemas relacionados ao ambiente na comunidade. 
Dentro deste contexto, é essencial que o acadêmico de enfermagem na visita domiciliar tenha 
uma visão voltada para o ambiente, com o objetivo de identificar aspectos ambientais que 
podem influenciar na saúde da população. Assim, como futuro enfermeiro, exerce a prevenção e 
promoção da saúde na comunidade. Este estudo apresenta como objetivo identificar a visão do 
acadêmico de enfermagem em relação à saúde ambiental na visita domiciliar. Estudo com 
abordagem qualitativa, com base na análise de material já publicado, sendo utilizadas as bases 
de dados LILACS e SciELO. A pesquisa apresentou como resultados alguns aspectos 
ambientais que o acadêmico identifica, como entulhos na comunidade, lugares propensos a 
focos de Dengue, além disso, o excesso de animais na comunidade, podendo contribuir para o 
aparecimento de parasitoses. Partindo destes aspectos, entende-se que o ambiente é um dos 
fatores determinantes no processo saúde-doença e, portanto, precisa ser cuidado, afim de 
prevenir doenças que possam afetar os indivíduos que nele vivem. Dessa forma, o acadêmico 
pode contribuir para a comunidade, aplicando seus conhecimentos da teoria ambientalista de 
Florence e Epidemiologia, ainda em sua formação, tornando visível a importância da visita 
domiciliar e a percepção do ambiente que envolve a comunidade. Por fim, é fundamental que o 
acadêmico seja incluso frequentemente nas práticas de visita domiciliar, podendo acompanhar 
ativamente as situações identificadas no campo de estudo, propondo estratégias para a 
implementação de uma assistência de qualidade voltada para o indivíduo, como também 
melhorias para o ambiente. 
Palavras-chave:Enfermagem; Visita Domiciliar; Saúde ambiental. 
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Segurança do paciente no Âmbito Hospitalar: Um olhar sobre a 
Identificação do Paciente. 
Thays Stephany dos Reis1, Marilei de Melo Tavares2, Francieli Nascimento de Souza3, Nathália 
dos Santos Penedo4, Lília Marques Simões Rodrigues5. 

 
 

 
Os profissionais de enfermagem tem com responsabilidade nas instituições hospitalares 
assegurar aos pacientes uma assistência isenta de imprudência, imperícia ou negligência. A 
identificação pessoal do paciente é o processo pelo qual se assegura o procedimento ou 
tratamento, prevenindo a ocorrência de erros e enganos que o possam lesar. Tem por objetivo 
avaliar a qualidade da assistência com indicadores relacionados à identificação do paciente a 
partir de artigos publicados em periódicos científicos. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica 
com abordagem qualitativa. A partir de artigos disponíveis em português publicados entre os 
anos de 2014 e 2015. Foram utilizadas as seguintes bases de dados: LILACS, BVS e Scielo, a 
partir dos seguintes descritores: Sistemas de Identificação do Paciente; Segurança do Paciente; e 
Identificação. Com análise de dados à luz do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Os 
resultados preliminares apontam que para proporcionar o cuidado seguro, é necessário que todos 
os pacientes usem pulseira de identificação; que as informações contidas na pulseira estejam 
corretas e legíveis e que os profissionais que os assistem realizem a conferência da pulseira, 
antes de prestar o cuidado. Entretanto há escassez de pesquisas voltadas a analisar a 
conformidade geral e específicas das práticas ou processos de trabalho em função dos 
protocolos institucionais. A redução dos riscos e dos danos e a incorporação de boas práticas 
favorecem a efetividade dos cuidados de enfermagem e o seu gerenciamento de modo seguro. 
Esta melhoria depende da necessária mudança de cultura dos profissionais para a segurança, do 
uso de indicadores de qualidade, da existência de um sistema de registros, alinhados à política 
de segurança do paciente instituída nacionalmente. Em síntese, a inclusão e a participação ativa 
destes profissionais em uma gestão compartilhada para a implantação da cultura de segurança, 
torna-se essencial para êxito da ação. Cabe ainda ressaltar a importância do impacto da 
segurança do paciente na qualidade da assistência de enfermagem. 
Palavras-chave:Sistemas de Identificação do Paciente; Segurança do Paciente; Identificação 
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Sífilis Gestacional e Sífilis Congênita: Artigo de revisão. 
Talita Caroline da Silva Souza1, Orlando Antônio Campo Dall’Orto2 

 
 

 
A sífilis é uma doença que compõe o grupo das IST´s (Infecções sexualmente transmissíveis) 
provocada pela bactéria espiroqueta Treponema pallidum, de evolução crônica e muitas vezes 
assintomática, está entre as doenças que mais crescem no Brasil e que tem suma importância 
durante a gestação, pela possibilidade de infecção perinatal. A sífilis durante a gestação 
apresenta transmissão vertical, da mulher para o feto, podendo resultar em abortamentos, perdas 
fetais tardias, óbitos neonatais, prematuridade, baixo peso ao nascer, sequelas neurológicas, 
neonatos enfermos ou assintomáticos que podem evoluir com complicações graves caso não 
tratados. A sífilis congênita é considerada, em termos epidemiológicos, indicador da qualidade 
da assistência pré-natal de uma população. A permanência da sua alta incidência e os custos 
diretos e indiretos que gera confirma a necessidade de investimento na melhoria da assistência 
pré-natal. A sífilis na forma congênita é de notificação compulsória desde a divulgação da 
Portaria nº 542/1986 e na forma gestacional desde 2005, sendo obrigatória sua realização por 
profissionais de saúde. A sífilis pode ser facilmente diagnosticada, e o tratamento eficiente está 
disponível a baixo custo e, além disso, é uma doença passível de prevenção através da 
implementação de estratégias de diagnóstico precoce, tratamento das gestantes e de seus 
parceiros sexuais. O presente estudo tem como objetivo revisar os principais tópicos sobre sífilis 
congênita e gestacional com enfoque nos pilares da prevenção, diagnóstico e tratamento da 
doença. O mesmo constitui-se de uma revisão de literatura na qual a coleta de dados e a análise 
foram realizadas por meio de leitura exploratória, seletiva, analítica e interpretativa. Foram 
selecionados aqueles julgados pertinentes ao objetivo do estudo. 
Palavras-chave:sífilis gestacional; sífilis congênita; penicilina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afiliação dos Autores: 
1. Discente - Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, Rio de Janeiro, Brasil1 
2. Preceptor de Ginecologia e Obstetrícia no Internato do Hospital Universitário de VassourasUniversidade de Vassouras, Vassouras, Rio de Janeiro, 
Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Simulação com modelagem 3D no auxílio da aprendizagem 
médica 
Thamiris de Moura Sampaio1, Ana Carolina Bisker da Costa2, Adriano Baltar Moreira3, Renata 
de Souza Guerra4, Adauri Silveira Rodrigues Junior5, Eduardo Tavares Lima Trajano6. 

 
 

 
A melhoria do ensino médico com o intuito de melhorar a qualidade de vida dos pacientes, faz 
com que os profissionais da área médica busquem o auxílio de novas tecnologias. Hoje, a 
tecnologia já é aplicada em manufatura de peças no processo de modelagem 3D tornando-se 
eficiente para a melhoria do ensino médico. O uso de simuladores é uma ferramenta já 
consolidada para treinamento em muitas áreas, inclusive em ciências da saúde. Neste contexto,  
o objetivo deste trabalho é demonstrar a importância da utilização da Impressão 3D na 
modelagem de simuladores acadêmicos para o aperfeiçoamento das técnicas na área da saúde. 
Foi realizado levantamento bibliográfico do período de 2012 a 2019 nas bases de dados 
MedLine, e Scielo utilizando as palavras-chave “simuladores” e “impressão 3D”. A partir da 
ideia de que a aprendizagem representa uma prática constante, buscam-se formas de prover 
experiência com qualidade e fidedignidade aos alunos. Nesta busca pelo conhecimento os 
simuladores têm representado um grande aliado na evolução dos estudantes. Busca-se, nestes 
simuladores, angariar informações com características da vida real, permitindo a participação 
em cenários próximos às vivenciadas no dia a dia. Desta forma, o conhecimento e as tecnologias 
proliferam em uma velocidade exponencial, exigindo novas formas de transferência de saberes e 
uma postura pró-ativa dos docentes e discentes. A formação dos profissionais de saúde é um 
fator intimamente ligado à qualidade e treinamento dos procedimentos clínicos. É pela formação 
prática que os alunos adquirem base e mobilizam os conhecimentos para os contextos práticos 
da vida médica, realizando técnicas com melhor precisão. Em contrapartida, se faz necessário 
novos modelos de simuladores que sejam acessíveis e tenham eficácia. A impressão 3D é uma 
alternativa aos modelos mais onerosos usados em algumas universidades. Esta modelagem 
apresenta eficácia e portabilidade, bem como, acessibilidade e fácil aquisição no mercado, por 
apresentar um custo financeiro menor quando comparada a outros simuladores importados, sem 
deixar, de avaliar a habilidade e precisão das técnicas na área da saúde. É evidenciado, que na 
simulação aplicada no ensino em função de atividades práticas é possível avaliar tanto o 
conhecimento quanto a competência. Por consequência, a utilização de simulação, como 
processo de aprendizagem de maneira eficiente e objetiva, é um norteador aos docentes e 
discentes na área de simulação clínica. Visto isso, as técnicas de impressão digital podem ser 
consideradas como uma alternativa aos simuladores convencionais e de alto custo mantendo a 
mesma aplicabilidade. 
Palavras-chave:Simuladores; impressão 3D 
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Síndrome de compressão medular espinhal metastática secundária 
a tumor de células germinativas: relato de caso 
Thaynara dos Santos Tavares1, Kennedy Soares Carneiro2 

 
 
 

A síndrome de compressão da medula espinhal (SCME) é um evento que acomete pacientes 
oncológicos e afeta aproximadamente 1,7% dos pacientes com tumor de células germinativas 
(TCG). A compressão da medula espinhal é uma manifestação do câncer metastático que gera 
compressão do saco dural e de seu conteúdo, por uma massa extradural. O objetivo desse 
trabalho é evidenciar a necessidade de um exame físico completo, bem como o diagnóstico e 
tratamento precoces, a fim de minimizar déficits neurológicos. ALSM, sexo masculino, 16 anos, 
sem comorbidades. Busca atendimento relatando lombalgia há 15 dias que evoluiu com  
paralisia flácida de membros inferiores (MMII). Ao exame físico: força muscular reduzida e 
arreflexia profunda de MMII. No exame de imagem, o topograma da tomografia 
computadorizada evidenciou aumento do volume testicular. Ao exame da genitália, apresentava 
aumento de volume do testículo esquerdo com região endurecida; paciente relatou aumento 
progressivo e indolor há aproximadamente 8 meses. A ressonância magnética de coluna torácica 
evidenciou fratura com colapso de D9, além de componente de partes moles epidurais que 
comprimem o saco dural e a medula espinhal. Os marcadores tumorais LDH e alfafetoproteína 
encontravam-se elevados, 560 e 2.399, respectivamente. Diante disso, foi realizada 
orquiectomia esquerda com análise histopatológica, o qual evidenciou carcinoma embrionário 
(CE) de testículo. Associado a exérese de tumor primário foram realizados 4 ciclos de 
quimioterapia. Ao ser reavaliado, paciente mantinha marcadores acima da meta, diante disso, 
tratamento quimioterápico foi reiniciado. O tumor de testículo é a neoplasia maligna mais 
comum em homens, entre 15 e 35 anos, e corresponde a menos de 1% dos tumores que afetam o 
sexo masculino. O CE é um não seminoma, sendo considerado mais agressivo por possuir 
duplicação celular intensa. Os sintomas mais comuns na apresentação da SCME são: dor, 
fraqueza muscular e distúrbios sensoriais de caráter progressivo. O melhor exame para 
diagnóstico de SCME é a ressonância nuclear magnética, com especificidade de 97% para 
identificar a causa e o grau de envolvimento do canal medular. A orquiectomia associada a 
quimioterapia é o tratamento de eleição, devido a alta quimiossensibilidade do TCG. Diante do 
exposto, conclui-se que é imprescindível a realização de um exame físico completo. É papel do 
médico realizar busca ativa de sinais e sintomas, evitando que a doença seja diagnosticada em 
estágios tardios, como na presença da SCME que, apesar de rara, gera consequências 
devastadoras na vida do indivíduo. 
Palavras-chave:Neoplasias testiculares, compressão da medula espinhal e neoplasias 
embrionárias de células germinativas 
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Síndrome de Fitz Hugh Curtis em paciente masculino: Relato de 
caso 
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Campos Duarte4, Maria Isabel Magela Cangussu5, Gabriela Sudré Lacerda6. 

 
 

 
A síndrome Fitz Hugh Curtis é uma perihepatite causada pela ascensão de Chlamydia 
trachomatis ou Neisseria gonorrhoeae para a membrana peritoneal através das trompas de 
Falópio no sexo feminino e via linfática/hematogênica no sexo masculino, caracterizada por 
aderências conhecidas como “cordas de violino” entre a cápsula hepática e a parede abdominal 
anterior. O objetivo deste artigo é abordar sobre esta síndrome e suas modalidades terapêuticas e 
diagnósticas em um paciente masculino cujo acometimento não é comum, por se tratar de uma 
patologia que ocorre mais no sexo feminino. O presente estudo se baseou em análise de 
prontuário médico, assim como pesquisa de artigos científicos. Suspeita-se desta síndrome em 
mulheres sexualmente ativas com dor abdominal e histórico de doença inflamatória pélvica. O 
diagnóstico e o tratamento inicialmente são realizados através do quadro clínico e exames de 
imagens. Em caso de insucesso diagnóstico e/ou terapêutico, realiza-se laparoscopia. 
Palavras-chave:síndrome Fitz Hugh Curtis; “cordas de violino”; perihepatite gonocócica 
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Síndrome de kawasaki completo: Relato de caso 
Laryssa Teodoro Soares Braga1, Thais Rocha Salim2, Christianne Terra de Oliveira Azevedo3 

 
 

 
Síndrome de Kawasaki acomete menos de 15 mil crianças por ano, no Brasil, sendo 85% dos 
casos em menores de 5 anos de idade. Trata-se de uma vasculite benigna inflamatória aguda e 
sua etiologia é desconhecida. Em 2014, a American Heart Association (AHA) publicou os 
critérios para diagnóstico das formas completa e incompleta da síndrome. Completa: febre por 5 
ou mais dias com pelo menos 4 das 5 características clínicas principais: infecção cnjuntival 
bilateral não purulenta e indolor, alterações nos lábios e na cavidade oral como eritema e 
rachadouras dos lábios e língua de morango, linfadenopatia cervical unilateral, alterações nas 
extremidades como endurecimento e eritema de mãos e pés e erupção cutânea polimorfa 
geralmente em 5 dias após a febre e pode se manifestar como um exantema maculopapular 
generalizado, eritema multiforme ou erupção escarlatiniforme. Incompleta: febre inexplicada 
por 5 dias ou mais com 2 ou 3 dos principais aspectos clínicos da apresentação clássica. Não 
existem exames laboratoriais específicos para diagnóstico de certeza. Relatar o caso de um 
paciente portador de síndrome de Kawasaki, diagnosticado e tratado no Hospital Universitário 
de Vassouras (HUV). Pré – escolar com febre alta, duração de 4 dias. Ao exame: SatO2 99% em 
ar ambiente, frequência cardíaca 144 bpm, frequência respiratória 44 irpm, afebril no momento 
do exame, hiperemia conjuntival bilateral, mucosa hipocorada (+/ 4+), anictérico, acianótico, 
oroscopia com mucosa hiperemiada, língua esbranquiçada e sem hiperemia e com fissura em 
lábio. Evoluiu durante a internação com edema endurecido em mãos +/4+ e pés + /4+ e glande, 
persistência da febre, lábios extremamente ressecados com fissura e sangramento, descamação 
em região de fraldas com discreto edema em glande. Dos exames complementares alterados: 
VHS 110, PCR 141,3; EAS amarelo escuro, turvo, urobilinogênio aumentado, 27 piócitos/ 
campo e 3 hemácias/campo. Descartados arboviroses e TORCHS. No 3º dia de internação  
foram iniciados AAS 90 mg/kg/dia, reduzido a 4 mg/kg/dia após 3 dias, e imunoglobulina 2g/ 
kg administrada em 12h. Com melhora do quadro clinico, alta hospitalar no 6º dia de internação 
e orientação de retorno para acompanhamento no ambulatório de pediatria do HUV. O caso foi 
Síndrome de Kawasaki completa conduzido prontamente conforme a recomendação da AHA. 
Trata-se de um paciente de bom prognóstico, com sucesso terapêutico após o uso de 
imunoglobulina e ácido acetilsalicílico e sem complicações cardiovasculares, eletrofisiológicas  
e estruturais cardíacas. 
Palavras-chave:Pediatria. Vasculite. Doença de Kawasaki. 
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Síndrome de Mirizzi tipo V – um desafio diagnóstico e de 
prognóstico alarmante na colelitíase: Relato de caso. 
Ana Paula Bastos1, Lucineide Martins de Oliveira Maia2 

 
 
 

A Síndrome de Mirizzi, advinda de uma complicação tardia da coleitíase, é definida como uma 
obstrução extrínseca do ducto hepático comum devido a cálculos impactados no ducto cístico ou 
no infundíbulo da vesícula; ocasionando em uma sintomatologia semelhante à colelitiase. O 
presente artigo objetiva relatar um caso raro de paciente portadora de síndrome de Mirizzi tipo 
V, durante uma colecistectomia. J.D.M, sexo feminino, 68 anos, compareceu ao ambulatório de 
cirurgia geral, com história de dor abdominal do tipo cólica, localizada em hipocôndrio direito, 
associada a náuseas e vômitos, que se iniciaram há 10 meses, que piorava após ingestão de 
alimentos gordurosos. Após investigação com exames de imagens, foi constatado uma 
colelitíase, sendo programada a cirurgia. No decorrer do procedimento cirúrgico, visualizou-se 
fístulas colecistobiliar e colocistoduodenal, caracterizando a síndrome de Mirizzi tipo V. Com o 
fim do ato cirúrgico, prosseguiu internada na Unidade de Terapia Intensiva, que evoluiu com 
uma piora clínica-laboratorial, sendo novamente reabordada com uma laparotomia, na qual 
detectou abscessos intracavitário e coleperitôneo por deiscência parcial da sutura duodenal. A 
antibioticoterapia foi realizada após o fim do procedimento cirúrgico; porém evolui, novamente 
com piora clínica, saída de secreção de aspecto bilioso pela ferida operatória, icterícia e dor 
abdominal. Em virtude do quadro, realizou-se nova laparotomia, constatando um grande cálculo 
no colédoco, que foi removido no ato. Ao longo da internação, cursou com instabilidade clínica, 
sepse absominal e parada cardiorrespiratória, ocasionando em seu óbito. Esta doença, que afeta 
de 0,3 a 5,7% da população², possui uma classificação, a Csendes, que subdivide a doença em 
cinco grandes grupos³ e determina, a partir desta, a melhor técnica cirúrgica a ser empregada, já 
que esta é o único tratamento conhecido para a Síndrome. No caso relatado, está preconizado 
somente o fechamento da fístula³. O ideal é que esta doença seja diagnosticada ainda no pré- 
operatório, porém, isto torna-se extremamente difícil, já que os exames que demonstram a 
Síndrome de Mirizzi, não são justificados na grande maioria dos casos, devido a 
inespecificidade da sintomatologia que a doença apresenta. A falta do diagnóstico precoce, 
resulta em altos índices de morbimortalidade e deformação anatômica. O caso apresentado trata-
se de uma enfermidade rara, que necessita de avanços tecnológicos e médicos para a realização 
do seu diagnóstico precoce, evitando os altos índices de mortalidade. 
Palavras-chave:Palavras-chaves: Síndrome de Mirizzi; colelitíase; Csendes 
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Síndrome de weber e afasia por infarto mesencefálico associado 
ao tálamo: relato de caso. 
Julia Coelho Braga1, Camila Carvalho Sant'ana2, Nina Feital Montezzi3, Renata de Souza 
Guerra4, Maria Cristina Almeida de Souza5, Chan Tiel Yuen6 

 
 

 
A Síndrome de Weber (SW) é causada por lesão vascular mesencefálica que afeta fibras do 
nervo oculomotor (NOM) e piramidais, com paralisia do NOM ipsilateral à lesão e hemiparesia 
braquiocural contralateral. Apesar de raro, o acidente vascular encefálico (AVE)  do 
mesencéfalo pode se estender ao tálamo por uma vascularização comum, a artéria de Percheron. 
O infarto bitalâmico, também incomum, gera transtornos de consciência e cognitivos. O 
presente estudo tem como objetivo descrever alterações e sequelas encontradas em um paciente 
após AVE mesencefálico e bitalâmico, apresentando clínica da SW e afasia global. Homem, 74 
anos, admitido na emergência com incapacidade de abrir os olhos e hemiparesia braquiocrural 
direita. Posteriormente, apresentou ptose palpebral e exotropia à esquerda, rebaixamento da 
consciência e afasia global. Após alta, apresentava hipobulia, déficit de locomoção e sintomas 
depressivos. Ao exame físico: pupila esquerda midriática em repouso, não fotorreagente; à 
direita, hipertonia elástica e hiperreflexia em membros, reflexo cutâneo-plantar em extensão. À 
Ressonância Magnética (RM) de crânio: encefalomalácia no pedúnculo cerebral esquerdo, 
isquemia bilateral talâmica, atrofia do mesencéfalo à esquerda. O paciente não realizou 
angiotomografia e angioressonância de crânio. O AVE mesencefálico originando a SW é raro, 
com poucos relatos na literatura. As regiões paramedianas do tálamo e rostromedial do 
mesencéfalo são irrigadas por ramos da artéria cerebral posterior. A forma mais comum de 
irrigação ocorre por perfurantes de pequeno calibre dos segmentos P1 bilaterais. Percheron 
descreveu três tipos de suprimentos, sendo um constituído por tronco comum originado de um 
dos segmentos P1, que fornece distribuição bilateral. A artéria de Percheron, assim denominada 
quando ocluída, resulta em infartos talâmicos paramedianos bilaterais e do mesencéfalo rostral, 
demonstrados na RM do paciente. Além de sequela motora, pode haver afasia subcortical 
talâmica, que geralmente é acompanhada de déficits mais executivos da linguagem, podendo 
haver mutismo quando há lesões bilaterais, observado no paciente. Sintomas depressivos são 
detectados em 20-50% dos pacientes pós-AVE e geram redução na qualidade de vida. Apesar de 
incomum, a SW deve ser sempre aventada diante de paralisia do NOM e síndrome piramidal 
contralateral. Além disso, distúrbios da cognição devem ser associados a lesões talâmicas e, 
quando somados à clínica da SW, deve-se pesquisar oclusão da artéria de Percheron, se lesão 
talâmica bilateral. É importante detectar precocemente para reabilitar o paciente e melhorar sua 
qualidade de vida. 
Palavras-chave:Acidente Vascular Cerebral; Tálamo; Infartos do Tronco Encefálico 
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Sintomas psicóticos e hidrocefalia idiopática no adulto: relato de 
caso. 
Lara Konttany Braz Rodrigues1, Carlos Eduardo Cardoso2 

 
 
 

A hidrocefalia de pressão normal idiopática (HPNI) é uma síndrome neurológica caracterizada 
por uma tríade clínica (apraxia de marcha, demência e incontinência urinária) associada à 
ventriculomegalia e pressão normal do líquor cefalorraquidiano. Contudo, a ausência de um ou 
mais destes sintomas não descarta a hipótese diagnóstica de HPNi, como observado no caso em 
questão. Assim, este trabalho tem como objetivos descrever um caso clínico de uma paciente 
jovem que apresentou sintomas psicóticos e hidrocefalia e promover a discussão sobre a 
hidrocefalia de pressão normal idiopática em adultos. Trata-se de uma paciente, 26 anos, sem 
comorbidades e/ou histórico familiar de doenças neurodegenerativas ou psiquiátricas, 
apresentou há 03 anos, de forma esporádica, quadro de alucinações auditivas, sem distinção do 
conteúdo falado, e incontinência urinária. Procurou auxilio médico na unidade de saúde do seu 
bairro tendo sido encaminhada para o neurologista o qual solicitou um eletroencefalograma 
(EEG) e prescreveu carbamazepina. O EEG mostrou a presença de ondas agudas isoladas nas 
regiões frontal e central bilateralmente com predomínio à direita. Sem elucidação diagnóstica, 
foi então solicitada uma ressonância magnética (RM) do crânio que mostrou presença acentuada 
de hidrocefalia supratentorial, discreta transudação liquórica transependimária, dilatação 
ventricular a montante, sem áreas de infartos recentes. Após o diagnóstico de hidrocefalia, foi 
encaminhada para abordagem neurocirúrgica e instalação de derivação ventriculo-peritoneal 
(DVP) no Hospital Federal da Lagoa (Rio de Janeiro), onde ficou internada por 9 dias sem 
maiores intercorrências. Apesar da maioria dos trabalhos publicados sobre o tema não 
mencionarem a descrição de sintomas psiquiátricos em pacientes com hidrocefalia, estes tem se 
tornado mais comuns nos últimos anos. São reportados, principalmente, depressão, ansiedade e 
síndromes psicóticas. Apesar da importância da avaliação clínica para a realização do 
diagnóstico de HPNi, o grau de certeza fornecido apenas pela clínica, relacionada à melhora do 
paciente após a implantação de um sistema de derivação liquórica é menor que 60%. Sendo 
assim, a decisão sobre quando uma intervenção cirúrgica deve ou não ser realizada perpassa, 
necessariamente, pela utilização de ferramentas preditoras (testes suplementares) do resultado 
pós-cirúrgico. A não realização de testes suplementares, que são de difícil acesso, não impediu o 
sucesso do tratamento e a melhora clínica da paciente. 
Palavras-chave:Hidrocefalia; transtornos psicóticos; incontinência urinária. 
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Sistematização da assistência de Enfermagem Forense em 
crianças vítimas de violências sexuais. 
Brenda da Silva França1, Rayssa Fernanda da Silva Moreira Dias2, Beatriz Delgado da Costa 
Lima Lavinas3, Daniele Viana Alves4, Lilia Marques Simões Rodrigues5, Thiago Augusto 
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A Enfermagem Forense tem seu início em 1986, por Virgínia Lynch enfermeira fundadora da 
enfermagem forense mundial. Já em 1991 a Enfermagem Forense é reconhecida formalmente 
pela America Academy of Forensic Sciennces (AAFS). Diante da grande incidência de 
violência e sabendo do envolvimento entre enfermeiro/paciente, nota-se a importância na 
existência de profissionais de enfermagem especializados. (VASCONCELOS, H. M. B; 
JÚNIOR, J. G. C. De S., 2018). A Violência Sexual pode ser definida como todo e qualquer ato, 
tentativa e/ou insinuações sexuais não desejadas, por meio da coação por outra pessoa, 
independentemente do vínculo desta com a vítima (OMS, 2010). Portanto, a criança que é 
vítima desse ato criminoso, tem sua integridade física e emocional completamente violadas, e 
isso compromete o crescimento e o desenvolvimento inalterado da mesma. O objetivo do estudo 
foi realizar a revisão de literatura sobre a sistematização da assistência de Enfermagem a criança 
vítima de violências sexuais. A criança é completamente suscetível a comportar-se 
estranhamente devido aos traumas adquiridos pela agressão, logo, a primeira abordagem do 
enfermeiro, dentro da unidade de saúde, precisa ser equilibrada, demonstrando confiança, para 
que a vítima se sinta segura, a fim de que não haja uma vitimização secundária no momento da 
entrevista e da recolha de vestígios. Foi realizada uma revisão de literatura a partir da base 
Google Acadêmico, utilizando os descritores enfermagem forense, crianças vítimas de violência 
sexual e enfermeiro. Foram incluídos quatro artigos publicados entre os anos 2015 e 2018 nos 
idiomas português (Brasil) e português (Portugal). Foram utilizados dois livros de Enfermagem 
Forense. As publicações recentes mostram que a atuação correta do profissional nesses 
atendimentos necessita de uma abordagem cuidadosamente conduzida, escolhendo sabiamente 
as palavras a serem utilizadas para que o menor relate os fatos com veracidade, e isto pode ser 
determinante no diagnóstico situacional dos casos e até mesmo no tratamento. Em suma, o 
enfermeiro forense deve se atentar para as técnicas de aproximação tanto no momento da 
anamnese quanto no momento da recolha vestígios, não se esquecendo da empatia, para que 
esses processos sejam realizados corretamente, com o propósito de obter intervenções clínicas e 
judiciais, de modo efetivo. 
Palavras-chave:violência sexual; criança; enfermeiro forense 
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A Saúde do trabalhador se define como um conjunto de diversas atividades, que visa relacionar 
o trabalho com o processo saúde/doença e a equipe de enfermagem tem diversas atribuições, 
destacando os enfermeiros que exercem alta carga de atividades que são frequentemente 
realizadas e por estarem diariamente e diretamente com os pacientes, ambos estão expostos a 
vários riscos que ameaçam a segurança do trabalhador e a do paciente. Visto que o profissional 
acaba sofrendo com o estresse gerado pelo excesso de carga horaria, condições e ambientes 
hostis de trabalho, consequentemente ocasiona danos ao paciente como eventos adversos e 
incidentes durante a assistência de enfermagem. Assim o presente estudo visa mostrar a 
correlação entre a assistência prestada, a saúde e jornada de trabalho e como essas duas 
vertentes influenciam-se entre si. O estudo foi realizado através de uma revisão literária nas 
bases de dados SciELO e BVS. Verificou-se que a sobrecarga não afeta o profissional apenas 
fisicamente, mas mentalmente, visto que por estar ligados a fatores desencadeantes como a 
responsabilidade excessiva levando ao estresse, acaba refletindo na qualidade do cuidado ao 
paciente. 
Palavras-chave:Saúde do Trabalhador; Enfermagem; Estresse. 
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A Síndrome de Weber (SW) é causada por lesão vascular mesencefálica que afeta fibras do 
nervo oculomotor (NOM) e piramidais, com paralisia do NOM ipsilateral à lesão e hemiparesia 
braquiocural contralateral. Apesar de raro, o acidente vascular encefálico (AVE)  do 
mesencéfalo pode se estender ao tálamo por uma vascularização comum, a artéria de Percheron. 
O infarto bitalâmico, também incomum, gera transtornos de consciência e cognitivos. O 
presente estudo tem como objetivo descrever alterações e sequelas encontradas em um paciente 
após AVE mesencefálico e bitalâmico, apresentando clínica da SW e afasia global. Homem, 74 
anos, admitido na emergência com incapacidade de abrir os olhos e hemiparesia braquiocrural 
direita. Posteriormente, apresentou ptose palpebral e exotropia à esquerda, rebaixamento da 
consciência e afasia global. Após alta, apresentava hipobulia, déficit de locomoção e sintomas 
depressivos. Ao exame físico: pupila esquerda midriática em repouso, não fotorreagente; à 
direita, hipertonia elástica e hiperreflexia em membros, reflexo cutâneo-plantar em extensão. À 
Ressonância Magnética (RM) de crânio: encefalomalácia no pedúnculo cerebral esquerdo, 
isquemia bilateral talâmica, atrofia do mesencéfalo à esquerda. O paciente não realizou 
angiotomografia e angioressonância de crânio. O AVE mesencefálico originando a SW é raro, 
com poucos relatos na literatura. As regiões paramedianas do tálamo e rostromedial do 
mesencéfalo são irrigadas por ramos da artéria cerebral posterior. A forma mais comum de 
irrigação ocorre por perfurantes de pequeno calibre dos segmentos P1 bilaterais. Percheron 
descreveu três tipos de suprimentos, sendo um constituído por tronco comum originado de um 
dos segmentos P1, que fornece distribuição bilateral. A artéria de Percheron, assim denominada 
quando ocluída, resulta em infartos talâmicos paramedianos bilaterais e do mesencéfalo rostral, 
demonstrados na RM do paciente. Além de sequela motora, pode haver afasia subcortical 
talâmica, que geralmente é acompanhada de déficits mais executivos da linguagem, podendo 
haver mutismo quando há lesões bilaterais, observado no paciente. Sintomas depressivos são 
detectados em 20-50% dos pacientes pós-AVE e geram redução na qualidade de vida. Apesar de 
incomum, a SW deve ser sempre aventada diante de paralisia do NOM e síndrome piramidal 
contralateral. Além disso, distúrbios da cognição devem ser associados a lesões talâmicas e, 
quando somados à clínica da SW, deve-se pesquisar oclusão da artéria de Percheron, se lesão 
talâmica bilateral. É importante detectar precocemente para reabilitar o paciente e melhorar sua 
qualidade de vida. 
Palavras-chave:Acidente Vascular Cerebral; Tálamo; Infartos do Tronco Encefálico 
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A hidrocefalia de pressão normal idiopática (HPNI) é uma síndrome neurológica caracterizada 
por uma tríade clínica (apraxia de marcha, demência e incontinência urinária) associada à 
ventriculomegalia e pressão normal do líquor cefalorraquidiano. Contudo, a ausência de um ou 
mais destes sintomas não descarta a hipótese diagnóstica de HPNI, como observado no caso em 
questão. Assim, este trabalho tem como objetivos descrever um caso clínico de uma paciente 
jovem que apresentou sintomas psicóticos e hidrocefalia e promover a discussão sobre a 
hidrocefalia de pressão normal idiopática em adultos. Trata-se de uma paciente, 26 anos, sem 
comorbidades e/ou histórico familiar de doenças neurodegenerativas ou psiquiátricas, 
apresentou há 03 anos, de forma esporádica, quadro de alucinações auditivas, sem distinção do 
conteúdo falado, e incontinência urinária. Procurou auxilio médico na unidade de saúde do seu 
bairro tendo sido encaminhada para o neurologista o qual solicitou um eletroencefalograma 
(EEG) e prescreveu carbamazepina. O EEG mostrou a presença de ondas agudas isoladas nas 
regiões frontal e central bilateralmente com predomínio à direita. Sem elucidação diagnóstica, 
foi então solicitada uma ressonância magnética (RM) do crânio que mostrou presença acentuada 
de hidrocefalia supratentorial, discreta transudação liquórica transependimária, dilatação 
ventricular a montante, sem áreas de infartos recentes. Após o diagnóstico de hidrocefalia, foi 
encaminhada para abordagem neurocirúrgica e instalação de derivação ventriculo-peritoneal 
(DVP) no Hospital Federal da Lagoa (Rio de Janeiro), onde ficou internada por 9 dias sem 
maiores intercorrências. Apesar da maioria dos trabalhos publicados sobre o tema não 
mencionarem a descrição de sintomas psiquiátricos em pacientes com hidrocefalia, estes tem se 
tornado mais comuns nos últimos anos. São reportados, principalmente, depressão, ansiedade e 
síndromes psicóticas. Apesar da importância da avaliação clínica para a realização do 
diagnóstico de HPNi, o grau de certeza fornecido apenas pela clínica, relacionada à melhora do 
paciente após a implantação de um sistema de derivação liquórica é menor que 60%. Sendo 
assim, a decisão sobre quando uma intervenção cirúrgica deve ou não ser realizada perpassa, 
necessariamente, pela utilização de ferramentas preditoras (testes suplementares) do resultado 
pós-cirúrgico. A não realização de testes suplementares, que são de difícil acesso, não impediu o 
sucesso do tratamento e a melhora clínica da paciente. 
Palavras-chave:Hidrocefalia; transtornos psicóticos; incontinência urinária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afiliação dos Autores: 
1. Discente - GraduaçãoUniversidade de Vassouras, Vassouras - RJ, Brasil 
2. DocenteUniversidade de Vassouras, Vassouras - RJ, Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Sobrecarga do trabalhador de enfermagem e a influência na 
qualidade da assistência. 
Mayara Cristina Maranhão Ramos1, Maria Eduarda Mello Vicente2, Jéssica Cristina de Sousa 
Gorito3, Vitória da Silva Gomes de Melo4, Alessandra da Silva Souza5 

 
 

 
A Saúde do trabalhador se define como um conjunto de diversas atividades, que visa relacionar 
o trabalho com o processo saúde/doença e a equipe de enfermagem tem diversas atribuições, 
destacando os enfermeiros que exercem alta carga de atividades que são frequentemente 
realizadas e por estarem diariamente e diretamente com os pacientes, ambos estão expostos a 
vários riscos que ameaçam a segurança do trabalhador e a do paciente. Visto que o profissional 
acaba sofrendo com o estresse gerado pelo excesso de carga horaria, condições e ambientes 
hostis de trabalho, consequentemente ocasiona danos ao paciente como eventos adversos e 
incidentes durante a assistência de enfermagem. Assim o presente estudo visa mostrar a 
correlação entre a assistência prestada, a saúde e jornada de trabalho e como essas duas 
vertentes influenciam-se entre si. O estudo foi realizado através de uma revisão literária nas 
bases de dados SciELO e BVS. Verificou-se que a sobrecarga não afeta o profissional apenas 
fisicamente, mas mentalmente, visto que por estar ligados a fatores desencadeantes como a 
responsabilidade excessiva levando ao estresse, acaba refletindo na qualidade do cuidado ao 
paciente. 
Palavras-chave:Saúde do Trabalhador; Enfermagem; Estresse. 
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Substâncias Psicoativas em Jovens com Ênfase na Maconha 
Rebecca Christine Vieira Canaan1, Luany Mazoni dos Santos2, Eliara Adelino da Silva3. 

 
 

No Brasil a Maconha teve seu início respectivamente na descoberta do país. A planta não é 
nativa, ou seja, foram trazidos escondidos pelos escravos africanos, na barra dos vestidos e nas 
tangas por volta do ano de 1549 nas terras brasileiras, era comumente utilizados em rituais de 
candomblé e conhecida como fumo d’angola. O uso da planta pelos escravos alastrou 
gradativamente entre eles e também pelos índios nativos, possuindo a cultivação para o 
consumo próprio. De certa forma a cultivação da planta no Brasil passou a ser preocupação da 
coroa portuguesa ao longo do século XVIII. A coroa portuguesa demonstrou o seu interesse pela 
cultura da maconha e procurava incentivar para fins comerciais por volta do ano de 1783, por 
sua fibra ser a base dos produtos europeias. Identificar os princípios curativos e nocivos da 
cannabis. Identificar as formas de assistência que os enfermeiros utilizam para atender os 
usuários da cannabis visando uma qualidade na assistência. Propor um protocolo de assistência 
de enfermagem para atendimento dos usuários de cannabis. A metodologia trata-se de uma 
revisão de literatura nas bases de dados do Lilacs, Medline, Google acadêmico. De 2010 a 2015 
incluindo português e inglês como critério de inclusão, foram excluídos os artigos publicados 
antes de 1900s e que referiam-se a outras substâncias psicoativas, foram encontrados 10 artigos 
que possibilitaram o início da pesquisa, após a leitura dos artigos percebeu se a necessidade de 
ampliar os conhecimentos frente a utilização e princípios da cannabis e oferecer aos enfermeiros 
ferramentas que promovam no atendimento aos usuários. Como resultado o profissional 
enfermeiro deve atender o paciente de forma holística resultando os princípios integralidade 
universalidade equidade e pela aplicabilidades em alguns casos da cannabis como princípio 
terapêutico entrando em controvérsias com os maléficos de sua utilização. Esse projeto tem 
como visar a identificação dos princípios curativos e nocivos da Maconha (cannabis sativa) 
mostrando os benefícios e os malefícios que esse nocivo traz para o nosso cotidiano. O consumo 
da substância tem aumentado entre os jovens e como enfermeiros e profissionais da saúde é de 
suma importância prestar uma assistência que possa atender aos usuários de cannabis lhe 
proporcionando um bom atendimento e um tratamento de melhor qualidade. 
Palavras-chave:SUS, Consulta de Enfermagem, Cannabis. 
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Taxa de incidência de Sepse na região sudeste brasileira entre 
2017 e 2019 
João Pedro de Resende Côrtes1, Larissa Pereira da Silva2, Luciano da Silva Lima3, Marco 
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A sepse é uma condição clínica que tem sido modificada conceitualmente desde o início de sua 
pesquisa, no sec. XIX. Desde então, a fisiopatogenia, o diagnóstico e o tratamento da sepse são 
estudados e experimentados ao redor do mundo na tentativa de reduzir o número de casos, 
melhorar seu desfecho e reduzir o custo para os sistemas de saúde. O custo total do seu 
tratamento no Brasil é alto ($10.595 por paciente) principalmente por causa dos que acabam não 
sobrevivendo, mas que antes de irem a óbito necessitaram de medidas extraordinárias, terapias e 
exames dispendiosos aos sistemas de saúde. Por isso, em se tratando de um sistema de saúde 
que carece de recursos como o nosso, é necessário conhecer o perfil de incidência da sepse na 
Região Sudeste, onde se concentram o maior número de casos no país. Objetiva-se demostrar a 
incidência de sepse nos estados da Região Sudeste no período de janeiro de 2017 a junho de 
2019. Os dados foram coletados do Sistema de Informação Hospitalar e do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) em 02 de agosto de 2019. Este estudo faz parte do projeto 
“Proposta de um Time De Resposta Rápida à Sepse para Emergência do Hospital Universitário 
de Vassouras” devidamente registrado na coordenação de pesquisa da Universidade de 
Vassouras e devidamente aprovado pelo CEP sob o número de parecer: 2.902.343. Foram 
comparados a população total de cada estado com o número de casos de sepse percentualmente. 
Os resultados encontrados nos anos de 2017 e 2018 foram respectivamente: Rio de Janeiro 
0,054% e 0,060%; São Paulo 0,065% e 0,069%; Minas Gerais 0,097% e 0,1%; Espírito Santo 
0,057% e 0,054%. Conclui-se que neste período, o Rio de Janeiro apresentou o maior aumento 
percentual de casos (0,006%) enquanto no Espírito Santo houve redução de 0,003%. Os dados 
coletados em 2019 contemplam até o mês de junho e correspondem respectivamente a: Rio de 
Janeiro 0,036%; São Paulo 0,036%; Minas Gerais 0,055%; Espírito Santo 0,023%. Conclui-se 
que se o crescimento nos próximos 6 meses for semelhante a estes dados, observaremos um 
aumento expressivo no Rio de Janeiro (0,012%) e em Minas Gerais (0,010%) e, uma redução no 
Espírito Santo (0,008%). Neste período São Paulo apresentaria um percentual semelhante ao  
Rio de Janeiro (0,072%). O conhecimento e análise destes dados demonstrou aumento do 
número de casos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais e redução no Espírito 
Santo, contudo, não existem mecanismos de verificação da causa específica desta redução, que, 
pode ter sido causada por medidas terapêuticas eficazes, conscientização da população, ou até 
mesmo subnotificação. 
Palavras-chave:Sepse; Epidemiologia; Terapia Intensiva; 
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Tecnologia Móvel no aperfeiçoamento de Times de Resposta 
Rápida (TRR) à Sepse: Revisão da Literatura 
Larissa Pereira da Silva1, Pedro Henrique da Conceição da Silva2, Thalis Campos Nascimento3, 
Luciano da Silva Lima4, Marco Aurélio dos Santos Silva5 

 
 

 
Apesar dos avanços no manejo da Sepse, as taxas de mortalidade permanecem altas. 
Intervenções terapêuticas precoces promovem a interrupção desse quadro tempo-dependente. 
Para tanto, dispositivos eletrônicos, aplicativos de smartphones, sistemas de alerta e times de 
resposta rápida à sepse são estratégias utilizadas para reduzir o tempo de diagnóstico e de 
tratamento desses pacientes nos últimos anos, demonstrou-se a importância da introdução 
precoce de antibióticos apropriados, assim como do controle precoce das instabilidades 
hemodinâmicas. O objetivo deste estudo foi revisar como a tecnologia móvel pode colaborar 
com a atuação do Time de Resposta Rápida (TRR) à Sepse. Este estudo contou com uma 
revisão bibliográfica inclui estudos publicados no período de 2001 a 2018, encontrados nas 
bases de dados SciELO. Este estudo faz parte do projeto “Proposta de um Time De Resposta 
Rápida à Sepse para Emergência do Hospital Universitário de Vassouras” devidamente 
registrado na coordenação de pesquisa da Universidade de Vassouras e devidamente aprovado 
pelo CEP sob o número de parecer: 2.902.343. Estudos revelam que a precocidade real dessas 
intervenções depende da capacidade de identificar os pacientes com risco de sepse, pois um 
diagnóstico tardio é um importante obstáculo ao início do tratamento e à redução da 
mortalidade. Um estudo concluiu que melhorias institucionais em um sistema de alerta precoce 
para detecção de sepse, incluindo um sistema eletrônico de alerta, reduziram o tempo entre 
triagem e diagnóstico e ajudaram a diminuir e manter tempos menores entre o diagnóstico e o 
antibiótico ao longo dos anos. A adoção de dispositivos eletrônicos acrescentou eficiência ao 
sistema manual previamente adotado para triagem de pacientes em risco. Ocorreu redução ainda 
maior após a adoção de telefones celulares para encaminhamento de alertas à enfermagem. 
Paralelamente, nos últimos 3 anos, observou-se redução da mortalidade. O uso de aplicativos de 
smartphone pode constituir ferramenta útil para otimizar o tempo para intervenção no ambiente 
hospitalar, ao acionar e promover interatividade entre os membros do TRR à sepse. 
Palavras-chave:Sepse; Time de resposta rápida; Aplicativos móveis; Smartphone. 
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Terapia anticoagulante e a prática odontológica. 
Michelle Vianna de Souza1, Virgínia Silva de Almeida2, Thayná Gomes Coutinho Ribeiro3, 
Lorena Soares Paixão4, Liz Villeroy Nogueira5, Rogério Jardim Caldas6 

 
 

A terapia anticoagulante tem o intuito de prevenir a formação ou a expansão de um coágulo 
intravascular, arterial ou venoso. Essa terapêutica tem se tornado mais frequente, aumentando a 
incidência e morbidade de complicações hemorrágicas. Tal situação ainda gera dilemas no 
atendimento odontológico de pacientes anticoagulados. Portanto, o objetivo deste trabalho é 
relatar, através de revisão de literatura, precauções de pesquisadores brasileiros para a redução 
do risco de hemorragia frente ao atendimento odontológico. Foi, então, efetuada uma busca de 
artigos em português na base de dados Scielo. Os protocolos de terapia anticoagulante em 
atendimento odontológico vêm sendo pesquisados para garantir um tratamento que previna a 
ocorrência de sangramentos e, ao mesmo tempo, não exponha o paciente a um risco de 
tromboembolismo. Os protocolos sugeridos incluem desde a interrupção completa, redução ou a 
substituição pela heparina até a manutenção da terapia anticoagulante associada ao uso de 
hemostáticos locais. Interromper a terapia anticoagulante não é uma atitude cautelosa. É seguro 
realizar procedimentos cirúrgicos odontológicos sem risco de hemorragias graves, quando o 
Índice Normatizado Internacional (INR) estiver abaixo do nível terapêutico 3,0. Apesar dos 
processos hemostáticos estarem comprometidos nessa condição, técnicas e métodos de 
hemostasia local (sutura simples, compressão com gaze, compressa de gelo, esponja de 
colágeno, cola de fibrina, fármacos anti-fibrinolíticos) reduzem a incidência hemorrágica, 
tornando-a irrelevante clinicamente. Além disso, observa-se a necessidade do emprego de 
técnicas cirúrgicas menos traumáticas (restrição da abertura do campo cirúrgico e remoção de 
quantidade limitada de dentes por sessão) como forma de minimizar o sangramento. Sendo 
assim, extração de até 3 dentes em um único momento e raspagem periodontal não requerem a 
suspensão da terapia anticoagulante. A sociedade brasileira de cardiologia não recomenda 
interromper aspirina para nenhum tipo de procedimento odontológico. Para os novos 
anticoagulantes orais (de ação direta), falta parâmetro clínico-laboratorial para avaliar  seu 
efeito. Nesses casos, deve-se sempre consultar o médico que assiste o paciente. Conclui-se que, 
para a maioria dos procedimentos cirúrgicos da rotina odontológica, é possível manter a terapia 
anticoagulante, evitando expor o paciente a um risco de tromboembolismo. Assim, o cirurgião 
dentista deve conhecer bem as técnicas e métodos hemostáticos locais além de dispor desses 
recursos no atendimento dos pacientes anticoagulados, permitindo a escolha do mais adequado 
em cada caso. 
Palavras-chave:anticoagulante; odontologia; hemorragia 
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Tiflite como etiologia de abdome agudo em paciente não 
neutropênico; quadro clínico, diagnóstico e tratamento: relato de 
caso 
Rafael Stelman de Jesus Araujo1, Aline Trovão Queiroz2 

 
 
 

Tiflite denota inflamação do ceco, tendo como achado inflamação transmural da parede 
intestinal, lesão de mucosa e translocação bacteriana, com proliferação de germes gram 
negativos e anaeróbicos. A tiflite é excepcional em pacientes sem neutropenia, onde o 
diagnóstico é feito na laparotomia exploradora e exame histopatológico, O diagnóstico precoce 
e apropriado permite o manejo em estágio inicial evitando complicações e mortalidade. O 
tratamento de tiflite ainda é controverso e pode envolver cuidados clínicos como repouso 
intestinal, administração de fluidos intravenosos além de antibióticos, ou quando complicações 
como, perfuração, necrose ou sangramento grave, a laparotomia de emergência estará 
claramente indicada. Estudos ressaltam que um diagnóstico de tiflite deve ser considerado no 
diagnóstico diferencial de pacientes idosos que apresentam quadro abdominal. Pela raridade do 
caso e alta mortalidade justificasse a realização desse estudo. Este artigo trata-se de relato de um 
caso no Hospital Universitário de Vassouras de uma paciente de 89 anos, imunocompetente, não 
neutropênica que abriu quadro abdominal evoluindo para incapacidade de eliminação de flatos e 
fezes. Com a piora do quadro e a nulidade da tomografia computadorizada, optou-se pela 
laparotomia exploratória que evidenciou um ceco necrosado com aspecto isquêmico. Com o 
envio da peça ao estudo anatomopatológico evidenciou tiflite. Objetivou-se avaliar aspectos 
clínicos, diagnósticos e terapêuticos para melhor manejo em futuros casos semelhantes. 
Concluiu-se que o quadro clínico da nossa paciente fugia da regra encontrada na literatura, os 
exames de imagem contrastados são padrão ouro para diagnóstico confirmados pelo exame 
histopatológico e que a terapêutica cirúrgica era indiscutível. 
Palavras-chave:Tiflite; enterocolite neutropênica; diagnóstico, quadro clínico, tratamento. 
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Toxoplasmose - Revisão de Literatura. 
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A Toxoplasmose é uma doença infecciosa que possui como seu agente causador o protozoário 
Toxoplasma Gondii, um protozoário coccídio intracelular, pertencente à família Sarcocystidae 
obrigatório do grupo dos Apicomplexa. De fácil encontro na natureza é capaz de infectar 
mamíferos, tendo como hospedeiro definitivo os felinos e hospedeiro intermediário animais 
homeotérmicos, eliminando o vírus nas fezes através de oocitos, sendo o felino o principal 
disseminador da zoonose. O objetivo desse trabalho é revisar os aspectos de profilaxia da 
Toxoplasmose. Foi realizado um levantamento bibliográfico mediante os dados de Scielo, 
Fiocruz e Unicruz e empregada às palavras chaves "felinos", "zoonoses", "profilaxia", e 
"Toxoplasma". A etiologia da toxoplasmose foi esclarecida quase que simultâneo na África e no 
Brasil, despertando interesse de pesquisadores do mundo todo, com contribuição expressiva da 
ciência brasileira, principalmente pelo conhecimento do ciclo biológico. O primordial para a 
prevenção da Toxoplasmose é promover ações educativas em saúde, com ênfase em pessoas 
imunossuprimidas e mulheres em idade fértil. Sendo sua principal forma de contaminação por 
via oral é altamente recomendado manter uma rigorosa higiene alimentar; não ingerir carnes 
cruas ou malcozidas; consumir apenas vegetais e frutas bem lavados em água corrente; evitar e 
tomar os devidos cuidados com latas de lixo contaminados com fezes de gatos; lavar bem as 
mãos após manusear a terra e alimentos; efetuar a limpeza diariamente das caixas higiênicas dos 
felinos e adotar o uso de luva para tais tarefas. A profilaxia da toxoplasmose é ainda mais 
notória em mulheres grávidas e imunocomprometidos, pois por essas condições pode ser fatal, 
porém não existem impedimentos para que possuam gatos, desde que sejam atentas as medidas 
básicas de prevenção citadas. A toxoplasmose é uma importante zoonose por possuir inúmeras 
fontes de infecção e evitar ou abandonar o felino doméstico não garante a proteção contra a 
doença. É de suma importância compreender cada via de transmissão, com objetivo de uma 
orientação de qualidade para a prevenção dessa infecção. 
Palavras-chave:"felinos"; "zoonoses"; "profilaxia"; "toxoplasmose". 
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Toxoplasmose: risco na saúde pública e prevenção 
Eduarda Victória Gondin de Carvalho1, Mariana Laranjeira da Silva2, Roberta Ribeiro Fraga3, 
Álvaro Alberto Moura Sa dos Passos4 

 
 

 
Um dos desafios da saúde pública atual é o abandono de animais. A reprodução desenfreada dos 
muitos animais de rua resulta em um crescimento populacional descontrolado, com isso, há 
probabilidade de aumentar a propagação de possíveis zoonoses, como a toxoplasmose. Ela é 
uma doença parasitária tendo como parasita responsável o toxoplasma gondii, capaz de infectar 
várias espécies de mamíferos, aves, anfíbios e répteis. O gato é o seu hospedeiro definitivo, 
podendo eliminar o vírus nas fezes através de oocitos, sendo, portanto o principal disseminador 
da zoonose. Essa doença é considerada um relevante problema à saúde publica, por afetar 
gestantes e imunossuprimidos. É importante a conscientização humana como forma preventiva 
com orientações para a população, incluindo medidas de higiene e um manejo adequado para a 
redução de casos de doença, evitando comer alimentos crus ou mal cozidos, frutas e verduras 
mal lavadas, sendo necessário que os exames pré-natais estejam sempre atualizados, lavar 
sempre as mãos, principalmente depois de manipular areia e terra e tendo precaução com 
transfusões de sangue e transplantes de pacientes contaminados, pois também podem transmitir 
a doença. É plausível enfatizar que o gato não é o único transmissor da toxoplasmose. 
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Transplante Renal: eventos pré-cirúrgicos e complicações. 
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O transplante renal é a melhor alternativa para aqueles pacientes, cuja função renal está bem 
comprometida, de modo a enquadra-se em um grau de doença renal crônica. Porém, mesmo 
com o cuidado tomado, ou não, diferentes quadros podem surgir pelo histórico clínico de cada 
paciente, de maneira a comprometer diferentes perspectivas a vida do mesmo. Dessa forma, as 
complicações abrangem uma grande gama de possibilidades, como incompatibilidade sanguínea 
até graus agressivos de doença lúpica. Nesse sentido, a avaliação das diferentes patologias 
torna-se essencial para uma melhor sobrevida do doente, intervindo de forma precoce, quando 
possível. O objetivo é avaliar os mais comuns comprometimentos em pré/pós-transplantados, 
bem como a evolução do curso da doença. Para isso, o presente artigo baseou-se em uma  
revisão sistemática de literatura, com coleta de artigos científicos, nos idiomas português e 
inglês, num período máximo de 10 anos de publicação, bem como o referencial teórico de livros 
sobre nefrologia e transplante renal. As referências apontaram que a incompatibilidade do 
sistema ABO foi o maior comprometimento pós-cirúrgico por um longo período, mas que 
reduziu significativamente com novos métodos imunossupressores e dialíticos aos afetados. 
Outros casos importantes, como a associação com a infecção por CMV com pacientes 
imunocomprometidos pós-transplantados; glomerulonefrite Ig-A dominante pós transplante; e 
os diferentes graus na escala renal de afecção de lúpus eritematoso sistêmico (LES) que afetam 
os doentes terminais renais, foram em demasio significativos para uma maior abrangência, tanto 
sobre o quadro do candidato ao transplante quanto ao próprio transplantado. Portanto, é 
imprescindível avaliar o cenário clinico do paciente, a fim de intervir e evitar quando viáveis 
complicações que podem obstaculizar o bom prognóstico do paciente. 
Palavras-chave:Renal; Transplante; Imunossupressão 
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Transtorno Delirante Induzido: Relato de Experiência. 
Lívia Maria Horta Rodrigues1, Dayan Autran Lamego2, Frederico Antônio Rabelo3, Romero 
Tadeu Rodrigues Batalha4 

 
 

 
O termo “La folie-à-duex”, em tradução, loucura a dois, foi inicialmente descrito por Lasègue e 
Falret, em 1877. O termo se refere a rara síndrome de transtorno psicótico compartilhado, que 
foi descrito no relato inicial como sendo o aparecimento de sintomas psicóticos coincidentes em 
dois indivíduos em associação estreita ou em vulnerabilidade, em membros de família vivendo 
juntos ou transmissão de sintomas psicóticos do indivíduo acometido para uma ou mais pessoas 
saudáveis. Em 1967, Eugen Bleuler descreve em seu Tratado de Psiquiatria, a dimensão da 
“indução” da loucura que um indivíduo exerce sobre o outro, destacando que “o indutor 
primariamente enfermo é de caráter enérgico”. Já o segundo indivíduo aparenta peculiar 
susceptibilidade à influência das ideias do primeiro, sendo ambos participantes ativos para a 
elaboração do sistema delirante. Nos sistemas diagnósticos contemporâneos, a folie à deux é 
nomeada como “transtorno delirante induzido” na CID-10 e como “transtorno psicótico 
compartilhado”, no DSM-IV. Em ambos considera-se que apenas o primeiro indivíduo sofre 
genuinamente o transtorno psicótico, enquanto o segundo apresenta uma adesão ao sistema 
delirante a qual tende a desaparecer com a separação dos parceiros. Descrever características 
clínicas, evolução e manejo dos pacientes com transtorno psicótico compartilhado em uma 
unidade hospitalar. Foi realizada revisão bibliográfica a partir de plataformas como Pubmed e 
Scielo para complementação do relato de experiência. Foram admitidos em uma unidade 
hospitalar, 5 jovens com dispnéia, tremores, ansiedade generalizada, contratura muscular 
intensa, disartria e dislalia. Os sintomas do grupo desencadearam-se no ambiente escolar, após 
uma aluna iniciar um quadro de crise de pânico. Os demais jovens ao presenciarem a cena, 
iniciarem a mesma sintomatologia. Prontamente, foram encaminhados a unidade hospitalar, 
sendo medicados com benzoadiazepínico para efeito calmante. Após cerca de 5 horas de 
observação, os jovens foram liberados e orientados a procurar ajuda psicológica. Ainda que uma 
condição rara e de bom prognóstico em geral, é de intensa importância que clínicos, psicólogos 
e psiquiatras estejam atentos ao desenvolvimento da síndrome e correto manejo, visto que 
podem ser desencadeados delírios secundários ao quadro inicial. 
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Tratamento da eclampsia nas Regiões brasileiras no período de 
dezembro de 2008 a dezembro de 2018 
Débora Francielle Dias1, Juliana de Almeida Silveira2, Patrick de Abreu Cunha Lopes3, Maria 
Cristina Almeida de Souza4 

 
 

 
Introdução: A pré-eclâmpsia é uma das principais causas de morbimortalidade materna e 
perinatal no Brasil. Patologia heterogênea, multifatorial, sem etiologia esclarecida e 
fisiopatologia complexa. A identificação de fatores de risco auxilia na prevenção e diagnóstico 
precoce do início da doença.Dados do Ministério da Saúde mostram maior número de casos na 
região Nordeste do país. A relevância de identificar a epidemiologia dessa patologia esta 
associada à necessidade de intensificar a assistência pré-natal e ampliar o acesso às áreas mais 
acometidas.Objetivo: Analisar o panorama de tratamento da eclâmpsia realizado no Brasil 
durante 10 anos e correlacionar com a distribuição das Unidades Básicas de Saúde nas regiões 
brasileiras.Métodos: Realizou-se uma revisão sistemática da literatura e uma coleta 
observacional, descritiva e transversal dos dados de internações para tratamento de eclampsia, 
disponíveis no DATASUS – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) por um 
período de dez anos – dezembro de 2008 a dezembro de 2018 – avaliando valor de gastos 
públicos, complexidade, taxa de mortalidade, óbitos, permanência e caráter de atendimento e 
artigos disponíveis em Scielo, Lilacs e PubMed.Resultados: No período analisado observaram- 
se 17.901 (2009-2018) internações para a realização de procedimentos de tratamento de 
eclampsia, representando um gasto total de R$6.090.357,35, sendo 2009 o ano com maior 
número de internações (2028) e 2013 o ano responsável pelo maior valor gasto durante o 
período (R$795.261,96). A taxa de mortalidade total nos 10 anos estudados foi de 0,62, 
correspondendo a 111 óbitos, sendo 2013 o ano com taxa de mortalidade mais alta, 0,84, 
enquanto o ano de 2011 apresentou a menor taxa, 0,39. A região brasileira com maior número 
de internações foi a nordeste com 6.358 internações. A região com maior número de óbitos foi  
a nordeste com 51 casos, enquanto a região sul apresentou o menor número, com 7 óbitos 
registrados. A região norte apresentou a maior taxa de mortalidade (1,41), seguida pela região 
centro-oeste (0,90). Já a região sul apresentou a menor taxa, com valor de 0,21.Conclusões: 
Pode-se observar, a partir do presente estudo, que a taxa de mortalidade por eclampsia retraiu de 
0,69, em 2009, para 0,48, em 2018. É válido salientar que a região nordeste apresentou o maior 
número de óbitos – 51 casos. Enquanto, a região sul, consta com 7. Observa-se a necessidade de 
concentrar mais investimento na saúde básica no nordeste brasileiro, com intuito de ampliar o 
acesso à assistência médica e acompanhamento ao pré-natal. 
Palavras-chave:Eclâmpsia; Saúde; Medicina 
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Tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção 
reduzida: uma atualização comparativa acerca das diretrizes de 
cardiologia 
Lucas Gomes Diniz1, Bruna Ribeiro Belarmino2, Ivana Picone Borges de Aragão3 

 
 

A insuficiência cardíaca (IC) se caracteriza por uma síndrome com alterações estruturais e 
disfunção do coração. Mundialmente, com base na literatura, vem sendo observado que a 
prevalência da IC vem elevando, o que poderia ser atribuído ao provável aumento na capacidade 
diagnóstica, além da melhora no tratamento farmacológico, levando a maior sobrevida dos 
pacientes. A principal classificação dos tipos de IC é baseada na fração de ejeção do ventrículo 
esquerdo (FEVE). Devido sua complexidade de tratamento o principal tipo estudado é a IC com 
fração de ejeção reduzida (ICFEr), no qual o tratamento medicamentoso de primeira linha altera 
positivamente, o prognóstico e sintomas. O presente trabalho teve como objetivo principal a 
comparação dos tratamentos medicamentosos na ICFEr, que são preconizados pelas principais 
sociedades de cardiologia. A metodologia constituiu de revisão seguida de comparação, das 
diretrizes de cardiologia, para o tratamento medicamentoso da ICFEr, da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia (SBC), American College of Cardiology Foundation and the American Heart 
Association (ACC/AHA) e European Society of Cardiology (ESC). Os resultados obtidos 
demonstraram que existem dois grandes grupos de medicamentos no tratamento da ICFEr, são 
eles os medicamentos que alteram a sobrevida e aqueles que aliviam os sintomas. Dentro do 
primeiro grupo, existe as drogas de primeira linha que são IECA, Betabloqueadores e 
Espironolactona, tendo em comum a grande eficácia na melhora do prognóstico, com a 
diminuição de mortalidade e diminuição nos números de hospitalizações. Ainda dentro do 
primeiro grupo, são observadas outras classes de drogas (tal como Ivabradina, Nitrato, ...) que 
também atuam na redução da mortalidade, porém de uma maneira menos eficaz em comparação 
aos de primeira linha. Em relação ao outro grupo, denominado de drogas de alivio dos sintomas 
clínicos, foi observado melhora efetiva quando se utilizado de Furosemida e Digoxina. Foi 
analisado e melhor compreendido durante a revisão, a importante que a introdução das drogas 
de primeira linha tiveram na história clínica da ICFEr, pois desde o surgimento e sua 
implementação na terapêutica, diversos foram as evidências científicas que demonstram sua 
potência na redução da mortalidade e hospitalizações, o que permitiu uma melhora na qualidade 
de vida dos pacientes. Ao final do estudo, foram observadas mínimas divergências, quando 
comparadas as orientações feitas pela SBC com as sociedades internacionais de cardiologia da 
ACC/AHA e ESC, o que demonstra a elevada e atualizada qualidade feita pela sociedade 
brasileira em suas recomendações. 
Palavras-chave:Insuficiência Cardíaca; Tratamento; Sociedade Brasileira de Cardiologia 

 
 
 
 
 

Afiliação dos Autores: 
1. Discente – GraduaçãoUniversidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
2. Discente – GraduaçãoUniversidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
3. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Tratamento interdisciplinar de reabilitação bucal em paciente com 
transtorno do espectro autista. 
Júlia Santos Henriques Monteiro1, Patrícia Pereira Nogueira2 

 
 
 

Tratamento interdisciplinar de reabilitação da Saúde Bucal em paciente com transtorno do 
espectro autista: RELATO DE CASO. Objetivo: Relatar um caso de reabilitação da saúde bucal 
de um paciente diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), encaminhado à clínica 
de Pacientes com Necessidades Especiais da Universidade de Vassouras, no ano de 2018.  
Relato do caso: Paciente de sexo masculino, 05 anos de idade, com várias lesões de cárie. Foi 
realizado anamnese, exame clínico e contato inicial com o paciente e cuidadora, quadro que 
permitiu fazer um correto diagnóstico e traçar um plano de tratamento interdisciplinar que 
envolveu as clínicas de Pacientes com Necessidades Especiais e Odontopediatria. O 
condicionamento do paciente foi feito por meio da técnica tell – show – do. Os elementos 
dentários anteriores foram restaurados com resina fotopolimerizavél e os elementos dentários 
posteriores, com Cimento Ionomero de Vidro. O paciente segue fazendo acompanhamento nas 
referidas clínicas da Universidade. Conclusão: A rotina de atendimento, aspecto relevante para 
as crianças com TEA e a identificação com a equipe de saúde bucal, contribuiu para um 
resultado satisfatório na reabilitação da saúde bucal e geral do paciente. 
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Tratamentos dialíticos de urgência. 
Renan Magro Ferreira1, Paulo Henrique de Oliveira2, Matheus Campos Fernandes3, Diego 
Fonseca Mendes Leal4 

 
 

 
Os rins desempenham um papel de extrema relevância para o ser humano, sendo responsável 
por diversas funções necessárias para manter a homeostase do nosso organismo, como 
depuração de toxinas e substancias em excesso, controle de níveis tensionais, manutenção do  
pH extracelular e osmolaridade, além de participar da eritropoiese e neoglicogenêse. Segundo a 
diretriz de insuficiência renal aguda, as principais indicações de TRS são hiperpotassemia, 
hipervolemia, uremia, acidose metabólica grave, dentre outras”, sendo estas, causas de terapia 
dialítica de emergência. O Objetivo dessa revisão de literatura foi identificar e justificar a 
utilização de métodos dialíticos nas urgências médicas. Este artigo tratou de uma revisão 
sistemática de trabalhos cientiíicos que avaliaram os tratamentos dialíticos de emergência. A 
seleção de artigos foi feita através de busca bibliográfica nas principais bases indexadoras de 
dados: MEDLINE, PubMed, Scielo, Lilacs e Google acadêmico, além de livros referência, 
utilizando os seguintes descritores: urgência, diálise, insuficiência renal aguda, insuficiência 
renal crônica e intoxicação. Os critérios de inclusão foram: ensaios clínicos, revisão e meta- 
análise produzidos nos últimos 15 anos. A busca foi conduzida no período entre março e julho 
de 2019. A insuficiência renal aguda, insuficiência renal crônica, intoxicação por substâncias 
tóxicas e e distúrbios hemodinâmicos produzem no organismo efeitos deletérios como 
Hiperpotassemia, hipervolemia, acidemia, uremia e efeitos sistêmicos por intoxicação. Essa 
revisão visa demonstrar em que casos os métodos dialíticos são positivos nas urgências  
médicas. Na intoxicação exógena, caso o agente tóxico seja dialisável, é importante o emprego 
de método dialítico quando ocorre deterioração progressiva do quadro clínico do paciente. Nas 
urgências urêmicas a diálise é de suma importância para corrigir os efeitos deletérios que 
descompensam o paciente. Na doença renal, uma das indicações inequívocas para terapia 
dialítica é a acidose metabólica não controla. Pacientes com hipervolemia descompensados 
hemodinamicamente se beneficiam de hiperfiltração para corrigir os efeitos deletérios do 
excesso de líquido sistêmico. Hipercalemia causa efeitos cardiovasculares que podem levar a 
parada cardíaca sendo a diálise um método de importância quando outros tratamentos clínicos 
não são eficientes para abaixar o nível deste eletrólito. A diálise quando bem indicada é de 
grande importância nas urgências médicas, e a sua disponibilidade nos serviços de pronto 
socorro salva vidas. 
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Três conceitos fisiológicos relacionados ao traumatismo 
cranioencefálico: Uma revisão de literatura 
Bruno Kfuri Carneiro1, Pedro Henrique da Conceição da Silva2, Thalis Campos Nascimento3, 
Marco Aurélio dos Santos Silva4 

 
 

 
Três conceitos são de grande importância quando se trata de traumatismo cranioencefálico, a 
pressão intracraniana, a doutrina de Monro-Kellie e o fluxo sanguíneo cerebral. Conhecer esses 
conceitos ajuda na avaliação e conduta da vítima de trauma, estabelecendo uma abordagem mais 
direcionada, melhorando consequentemente o prognóstico. Objetiva-se com este trabalho 
explicar o funcionamento desses três parâmetros que são constantemente afetados em um 
paciente vítima de um traumatismo cranioencefálico. Este estudo faz parte do projeto de 
pesquisa intitulado “Projeto de Ensino em Primeiros Socorros: o impacto da abordagem de 
técnicas em primeiros socorros para alunos, professores e funcionários de escolas públicas e 
particulares de Vassouras - RJ” devidamente registrado na coordenação de pesquisa da 
Universidade  de  Vassouras  e  devidamente  aprovado  pelo  CEP  sob  o  número  de   parecer: 
3.208.357. Para isso, foi feita uma pesquisa em livros de medicina e nas principais bases de 
dados (Pubmed, Scielo e LILACS) utilizando as palavras-chave em português e inglês, 
neurologia, fisiologia, trauma. Foram selecionados, 20 artigos, publicados entre 2009 e 2019, e 
3 livros de medicina. A pressão intracraniana é exercida por três componentes, o 
parenquimatoso, o liquórico e o vascular. Quando elevada, reduz a perfusão cerebral causando 
ou exacerbando a isquemia. Já a Doutrina de Monro-Kellie permite compreender a dinâmica da 
pressão intracraniana ao afirmar que o volume no interior do crânio deve permanecer constante. 
Ademais, o trauma cranioencefálico pode alterar o fluxo cerebral ao afetar a autorregulação 
pressórica de modo que o cérebro fica incapaz de compensar as variações da pressão de 
perfusão cerebral. Consequentemente, quando a pressão arterial média fica baixa pode ocorrer 
isquemia e infarto e quando elevada pode aumentar a pressão intracraniana. Além disso, 
alterações na pressão parcial de oxigênio ou de dióxido de carbono do sangue podem gerar 
contração ou dilatação dos vasos cerebrais. Dessa forma, no traumatismo cranioencefálico é 
essencial uma abordagem rápida com o objetivo de prevenir lesões secundárias, lesões essas que 
alteram o prognóstico da vítima. Para isso é necessário evitar a hipotensão, hipóxia, a 
hipercapnia ou a hipocapnia iatrogênica. Sendo que o socorrista deve buscar a manutenção da 
pressão arterial média a níveis normais, além de restaurar a oxigenação normal e a normocapnia, 
referenciando a vítima o mais rápido possível. 
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Tumor neuroendócrino de cabeça de pâncreas: Relato de caso 
Marina Shimada de Oliveira1, Aline Trovão Queiroz2 

 
 

 
Os tumores neuroendócrinos do pâncreas (TNEPs) são raros, provém de células pluripotenciais 
do pâncreas exócrino, correspondem a 2% dos tumores gastrointestinais e 1 a 2 % dos tumores 
pancreáticos e são classificados como “funcionantes” ou “não-funcionantes” de acordo com a 
capacidade de secretar hormônios biologicamente ativos responsáveis pelos sintomas clínicos.  
O objetivo deste trabalho é apresentar um relato de caso sobre tumor neuroendócrino de cabeça 
de pâncreas não funcionante e evidenciar a importância de uma conduta diagnóstica precoce 
para melhor abordagem terapêutica já que, na maioria dos casos, a identificação desta neoplasia 
é feita tardiamente impossibilitando um tratamento curativo. As informações deste trabalho 
foram obtidas através da revisão de prontuário, registros de exames diagnósticos do paciente e 
através de revisão bibliográfica. Paciente, sexo masculino, 44 anos, procurou atendimento 
médico  devido  o  aparecimento  de  icterícia  (++  ̸ +4)  e  colúria,  sem  outros  sinais  e  sintomas 
associados. Achados de maior relevância oncológica nos exames de imagem indicaram 
volumosa formação expansiva na cabeça do pâncreas, heterogênea, com contornos regulares, 
aparentemente sem caráter infiltrativo. Paciente foi submetido ao tratamento cirúrgico e evoluiu 
satisfatoriamente. Foi realizada duodenopancretectomia, anastomose coledocojejunal, 
anastomose pancreatojejunal, linfadenectomia retroperitoneal, colecistectomia, com 
reconstrução em BILLROTH II por laparotmia mediana. O exame anatomo-patológico 
confirmou tumor neuroendócrino de pâncreas, unifocal bem diferenciado de grau intermediário 
(G2). No caso apresentado o paciente não apresentou sintomas em virtude de uma hipersecreção 
hormonal, podendo ser classificado até então como portador de neoplasia neuroendócrina não 
funcional. É importante ter experiência clínica para detectar uma menor alteração e tornar 
possível um diagnóstico e abordagem mais precoce, colaborando para um melhor prognóstico 
da doença. Uma avaliação completa engloba a localização do foco primário do tumor, seu grau 
histológico, presença de metástases e sua classificação funcional. Sendo assim, conclui-se que 
uma equipe multidisciplinar, incluindo serviços de endocrinologia, oncologia, gastroenterologia, 
radiologia, patologia e cirurgia é essencial para que o tratamento seja abrangente e garanta 
maior segurança ao paciente. 
Palavras-chave:Tumor neuroendócrino, pâncreas, tumor de pâncreas. 
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Tumor Neuroendócrino de intestino delgado: Relato de caso 
José Gabriel de Mattos Agostini e Silva1, Adriana Rodrigues Ferraz2 

 
 

 
Os tumores neuroendócrinos (TNEs) são neoplasias derivadas das células enterocromafins ou 
células de Kultchisky, difusamente distribuídas pelo corpo. Podem estar localizados em 
qualquer orgão e constituem um grupo de neoplasias primitivas com ou sem ação endócrina,  
que consiste na capacidade de produzir hormônios neurotransmissores, neuromoduladores e 
neuropeptídios. Sua incidência ocorre aproximadamente em 1: 100.000 indivíduos e estima-se 
que apresenta um aumento de 6,3% anualmente. Atualmente, mais de 90% dos pacientes 
portadores de TNEs são diagnosticados incorretamente, sendo tratados em média durante cinco 
a sete anos como uma doença diferente, muitas vezes com o diagnóstico correto somente 
efetuado quando surgem sintomas e sinais decorrentes da disseminação da doença. Os TNEs do 
jejuno e íleo representam 23-28% de todos os tumores endócrinos gastrointestinais. Acometem 
homens e mulheres com igual frequência, com um pico de idade entre a sexta e sétima décadas 
de vida. A maioria destes tumores é bem diferenciada e de comportamento indolente. No 
entanto, devido ao aparecimento tardio dos sintomas, na maioria das vezes, o diagnóstico 
apresenta-se em estágios avançados e o prognóstico é geralmente desfavorável se comparado 
com outros tumores gastrointestinais. Este trabalho relata uma paciente do sexo feminino, 67 
anos de idade, natural do Rio de Janeiro, que apresentou quadro clinico de dor epigástrica 
difusa, associado à parada de eliminação de gases e fezes, além de náuseas e eructações 
excessivas. Ao exame físico, não apresentava sinais de irritação peritoneal. Realizou 
Tomografia Computadorizada de abdome total que evidenciou um espessamento parietal de 
segmento intestinal delgado na região mesogástrica, densificação da gordura adjacente e 
proeminência vascular mesentérica. A paciente foi submetida à uma cirurgia videolaparoscópica 
com linfadenectomia retroperitoneal, enterectomia segmentar e ressecção de 2 nódulos 
hepáticos, pensando-se tratar de metástases hepáticas. Após análise histopatológica 
microscópica, evidenciou neoplasia neuroendócrina grau 2 (Tumor Carcinóide) de intestino 
delgado. Normalmente, o diagnóstico se faz por análise histológica de lesões de natureza a 
esclarecer, no período pré ou no pós-operatório. Os TNEs possuem ainda uma variedade de 
aminas biogênicas e hormônios característicos, sendo os principais o ácido 5-hidroxi-indol- 
acético (5-HIAA) e a Cromogranina-A (Cg-A). O tratamento geralmente é cirúrgico pois as 
lesões carcinóides são neoplasias malignas e como tais devem ser tratadas. A cirurgia é 
prioritária, com complementação por métodos adjuvantes, se necessário. 
Palavras-chave:Tumor Neuroendócrino, Intestino Delgado, Cromogranina-A, Metástase 
Hepática. 
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Um novo olhar acerca do climatério. 
Pamella Bastos Alves1, Arianne Cardozo Bueno2, Bianca Paschoal de Souza3, Elisangela do 
Nascimento Fernandes Gomes4, Geisa Sereno Velloso5 

 
 

 
O climatério é a transição do ciclo reprodutivo para o não reprodutivo na vida das mulheres. 
Ocorre habitualmente entre 40 e 65 anos e corresponde à uma fase biológica que se inicia com o 
declínio da função ovariana e o anuncio da menopausa. Nesse período, acontecem mudanças 
psicossociais, de ordem afetiva, sexual, familiar e ocupacional. Tais alterações são resultantes  
da queda hormonal e metabólica em decorrência da falência dos ovários, levando a maioria das 
mulheres a manifestarem queixas diversificadas e com intensidades diferentes. Este trabalho  
tem por objetivo permitir a compreensão desse período, visando o acolhimento e a 
resolutividade das queixas levadas pelas mulheres aos profissionais de saúde. A metodologia 
adotada consistiu em uma revisão de literatura, tendo como estratégia o levantamento 
bibliográfico, onde foram analisados artigos científicos referente à temática abordada, 
obedecendo ao critério de inclusão, sendo estudos escritos em língua portuguesa e publicados  
no período de 2014 à 2019. Os resultados evidenciaram que a mulher climatérica procura o 
serviço de saúde geralmente queixando-se, da irregularidade menstrual, sintomatologia, 
sintomas psíquicos e manifestações urogenitais, que ocorrem em decorrência das alterações de 
ordem biológica, psicológica e social enfrentadas nesse período e que de certa forma interferem 
em sua qualidade de vida. Foi evidenciada a necessidade de uma abordagem humanizada destas 
mulheres, com o mínimo de intervenções possíveis e a necessidade de profissionais de 
enfermagem competentes para orientar e manter a educação permanente em busca da promoção 
e prevenção da saúde da mulher. 
Palavras-chave:Climatério; Saúde da Mulher; Menopausa. 
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Uma visão clínica sobre um caso de obesidade na infância suas 
causas, complicações, diagnóstico e tratamento. 
Lucyana Marçal Viana1, Lúcio Moreira2, Amaro Ronaldo Inacio Filho3 

 
 
 

A obesidade infantil no Brasil é um evento recente como problema de saúde publica cuja 
etiologia multifatorial é influenciada por fatores biológicos, psicológicos e socioeconômicos. 
Por estar relacionada a mudanças de hábitos, disponibilidade dos pais e a falta de entendimento 
da criança aos danos relacionados, trata-se de uma condição cujo manejo se torna mais difícil 
que no adulto e cujas consequências são de curto e longo prazo, gerando complicações até a 
vida adulta. Através de um relato em que foi feita a análise sobre a patologia em um escolar 
obeso, objetivou-se a realização de uma relação entre causas, complicações, diagnóstico e 
tratamentos da obesidade. Para tal fim, foi feita uma anamnese detalhada e correlacionando sua 
patologia com a literatura vigente por meio de buscas de dados nas bases: GOOGLE  
SCHOLAR e SCIELO, em português e inglês, através dos descritores: obesidade infantil, 
causas, tratamento, complicações e prevalência combinados entre si e livros-textos. Com isso, 
observou-se que o aspecto multifatorial envolve fatores genéticos e ambientais, com grandes 
proporções na atualidade e que existe um risco aumentado do excesso de peso em filhos de 
obesos, agravado pelo estilo de vida familiar. Em relação aos hábitos, a pouca atividade física é 
um fator favorável, também presente no paciente em questão. Em relação ao diagnóstico na 
infância, devido à intensa modificação corporal com o crescimento e sua classificação para 
crianças acima de dois anos de idade, torna-se difícil sua realização. As complicações 
associadas encontradas foram diabetes, asma, apneia obstrutiva leve do sono, câncer, doenças 
cardiovasculares, dislipidemia e síndrome da hipoventilação. Também é relacionada a distúrbios 
psicológicos como depressão, distúrbio alimentares, imagem corporal distorcida e baixa alto 
estima. O que já e evidenciado em nosso paciente, já apresentando acantose nigrans, um 
indicativo de resistência à insulina que pode transformar-se em diabetes; historia de asma e 
bullying. Para o tratamento é preciso, e foi proposto ao mesmo, o envolvimento  
multidisciplinar, integração da família e da criança mudando o estilo de vida, o que o torna 
complexo e de adesão difícil. As terapias farmacológicas e cirúrgicas ficam em segundo plano. 
Diante do estudo, percebe-se que por se tratar de uma condição multifatorial e de difícil 
tratamento, faz-se necessário discutir e investir em medidas que envolva prevenção e 
intervenção nos fatores de risco, evitando a instalação da doença e suas complicações. 
Palavras-chave:obesidade, infância, manejo 
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Uso de modelos 3D no manejo do pneumotórax. 
Sarah Lages Coelho1, Ana Carolina Ramos Queiroz2 

 
 

 
Pneumotórax é o termo dado ao acúmulo de ar entre as duas camadas da pleura, podendo ser 
primário (espontâneo) ou secundário (traumático). No que diz respeito ao pneumotórax 
traumático, pode ser classificado ainda como simples, aberto ou hipertensivo e cada uma dessas 
entidades merece um tipo de abordagem diferente. O estudo tem como objetivo oferecer uma 
revisão a respeito da abordagem do pneumotórax no ambiente extra-hospitalar e na sala de 
emergência. Foi realizada uma revisão sistemática em arquivos de sites como PubMed e Scielo 
publicados no período entre 2015 e 2019, além de utilizar a literatura do PHTLS 9ª edição como 
base das pesquisas. O uso de manequins tem sido uma importante ferramenta no âmbito médico 
para a formação acadêmica. Segundo a orientação do PHTLS, deve-se seguir o mnemônico 
ABCDE para atendimento das vítimas, de acordo com este o sistema respiratório é o primeiro  
na linha de prioridade e, portanto, o conhecimento de como identificar e agir diante de um 
pneumotórax faz-se essencial. Logo, utilização da impressão 3D mostra-se importante ao 
permitir o treinamento de estudantes e médicos quanto à habilidade técnica de aspiração 
simples, dando a este mais tempo hábil para realizar o procedimento definitivo, drenagem com 
selo d'água, e ao paciente alívio dos sintomas. Há necessidade, portanto, de capacitação do 
profissional, visto que, o pneumotórax uma emergência, ou seja, uma entidade que põe o 
paciente em risco eminente de morte. Os modelos 3D, nesse contexto, representam uma 
alternativa para a capacitação dos socorristas. Contudo, ainda não é difundida esta prática, já 
que, a tecnologia ainda está em desenvolvimento e é de alto valor. 
Palavras-chave:Pneumotórax; Simulação 3D; Abordagem pré-hospitalar 
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Uso do infliximabe no tratamento de paciente com artrite 
psoriásica. 
Igor do Nascimento Werneck1, Roberto Gonçalves Júnior2, Luiz Carlos Gonçalves Motta 
Junior3, Pedro Paulo Augusto Carvalho De Almeida4, Edsneider Rocha Pires de Souza5 

 
 

 
A artrite psoriásica (AP) é uma doença imunológica mediada por linfócitos T produtores de 
citocinas como o fator de necrose tumoral-alfa. O Infliximabe é um medicamento biológico que 
inativa o fator de necrose tumoral-alfa obtendo resultado satisfatório em pacientes com AP 
refrataria a outros tratamentos. Relata-se o caso de paciente com grave distrofia ungueal em 
mãos e pés, artrite em joelho esquerdo, IFDs de mãos, dactilite em diversos pododáctilos que 
após obter melhora parcial dos sintomas com uso de metotrexato, foi instalada terapêutica com 
infliximabe obtendo melhora satisfatória e desaparecimento dos sintomas. O relato do caso 
clínico em questão tem como objetivo principal mostrar a eficácia da resposta ao tratamento 
adequado do uso do infliximabe em pacientes com psoríase de moderada a grave, refratários ao 
tratamento padrão. A regressão dos sintomas é vista rapidamente, já na fase de indução. Vale 
ressaltar que o fornecimento desse medicamento pelo Sistema Único de Saúde - SUS é 
fundamental, uma vez que seu custo é ainda muito elevado, sendo inatingível para grande 
maioria dos pacientes.Foi relatado caso de paciente abordado em consulta reumatológica 
ambulatorial, em que o paciente aceitou ter seu caso descrito devido a boa resposta de um 
medicamento de uso restrito devido o alto custo e os critérios de administração do tratamento.O 
infliximabe demonstrou ser uma droga com potente resposta regressora dos sintomas no 
paciente relatado mesmo esse sendo refratário a utilização de diversas drogas. Apesar do risco 
hepático e imunológico, apresentou ser segura para utilização em pacientes com artrite 
psoriásica grave, trazendo melhoras clinicas e laboratoriais satisfatórias, regredindo os 
parâmetros inflamatórios como pcr e vhs. Devido seu elevado custo, risco hepático e 
imunológico, os pacientes precisam ser rigorosamente selecionados, sendo esses refratários as 
outras drogas para obtenção do medicamento no sistema público de saúde, ausência de sinais de 
infecções latentes pelo bacilo de koch como a tuberculose pulmonar, submetendo a exames 
clinico laboratoriais como ppd, raio x de tórax e exame físico. A literatura relata 1% de reações 
severas suficientes para interromper a terapêutica, fato que reforça a segurança obtida pela  
droga quando selecionados os pacientes de forma rigorosa. 
Palavras-chave:Artrite; psoriásica; Infliximabe 
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Uso indevido do serviço de atendimento móvel de urgência pela 
população: Uma revisão de literatura. 
Ayla Jaqueline Pereira Carvalho1, Thalis Campos Nascimento2, Carolina Monte Santo Burdman 
Pereira3, Derek Sousa Gomes4, Marco Aurélio dos Santos Silva5 

 

 
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) tem como objetivo atender e/ou 
transportar vítimas graves. As ocorrências recebidas são classificada, entre duas alternativas: (1) 
Demanda pertinente ao serviço (DP), quando há risco a vida ou de comoção social; (2) e 
demanda não pertinente ao serviço (DNP), naquelas consideradas de menor risco. O tempo e 
recursos usados nas ligações de DNP prejudicam o atendimento das ocorrências mais graves. 
Logo, o objetivo deste estudo é apresentar os motivos de chamadas de DNP e abordar as 
soluções possíveis para esse problema através do Projeto de Ensino e Pesquisa em Primeiros 
Socorros (PEPS). Foi realizada uma revisão sistemática da literatura nas bases de dados Lilacs, 
PubMed e SciELO, selecionando 7 artigos, todos no idioma português, publicados entre os anos 
de 2006 e 2018. Foram utilizados os descritores “primeiros socorros” “atendimento de  
urgência” “SAMU” “socorro de urgência”. Este estudo é vinculado ao PEPS e está devidamente 
registrado na coordenação de pesquisa da Universidade de Vassouras e aprovado pelo CEP sob 
o parecer 3.208.357. Usuários do SAMU utilizam-no como serviço básico de atenção para 
chegar de forma rápida ao hospital mais próximo ou receber atendimento não referente a esse 
serviço. Isto devido principalmente a fatores sócio-culturais, que se refletem na ausência de 
educação em primeiros socorros para a população leiga; no número exacerbado de ligações 
classificadas como trote e ligações indevidas; na alta solicitação para transporte de pacientes ao 
hospital por agravos clínicos e ainda em ausência de conhecimento por parte de estudantes de 
medicina sobre a regulação e normas do SAMU. No que se refere aos meios de transformar essa 
realidade, a conscientização da população sobre o funcionamento do SAMU, e o ensino de 
primeiros socorros para a população são soluções citada por diversos estudos. Entretanto, não 
são encontrados registros que demonstrem essas medidas na prática, talvez pelo número 
reduzido destas. Sendo assim, conclui-se que o SAMU possui altas taxas de ligações 
consideradas como DNP, principalmente por desinformação dos usuários. Tanto pela falta de 
conhecimento sobre as regulamentações do serviço, quanto pela ausência de conhecimento 
prévio em primeiros socorros. Porém, não existe na literatura estudos que comparem as taxas de 
requisições de atendimento antes e depois de medidas de conscientização e ensino de primeiros 
socorros a população. O PEPS se apresenta nesse cenário como um meio de ensino e 
conscientização dessa população, com posterior divulgação de resultados sobre a efetividade 
desse serviço. 
Palavras-chave:Primeiros socorros; SAMU; Socorro de urgências 
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Utilização da Laserterapia na Cicatrização de Lesões Cutâneas 
Provocadas por Sporothix schenckii em Felinos. 
Lucas Ribeiro Monteiro1, Bianca Affonso dos Santos Paiva2 

 
 
 

A esporotricose felinia do gênero Sporothix schenckii é uma zoonose que vem crescendo entre a 
população felina em todo território nacional. Devido à grande incidência de animais e pessoas 
acometida por essa zoonose, onde as lesões cutâneas ulceradas se localizam comumente em 
região de seio nasal. Devido as características dos sintomas, sendo uma lesão de apelo estético 
negativo, faz-se necessário a agilidade da cicatrização. A laserterapia é um instrumento 
terapêutico recente e ainda pouco utilizado na medicina veterinária. Os lasers de baixa potência 
contêm efeitos anti-inflamatórios, analgésicos e estimulantes da cicatrização e dentro de 
algumas seções já se pode observar a redução da área das feridas cutâneas. O Tratamento com 
laser traz melhoria na oxigenação celular proporcionando uma ação anti-inflamatória, dentre 
outras suas funções como a estimulação da proliferação e a migração celular, fornecendo uma 
ação analgésica e cicatrizante. Pode ser notada também um aumento no ATP mitocondrial e na 
produção de linfócitos e fibroblastos, utilizando o laser em doses apropriadas. Sendo o 
fibroblasto o maior responsável por estas mudanças estruturais. A laserterapia favorece 
primariamente a colagenogênese pois ela atua no estágio inicial da cicatrização. O Objetivo do 
relato de caso é fornecer dados sobre o tratamento de laserterapia em feridas cutâneas 
provocadas pela presença do Sporothix schenckii em felinos. Felino da raça pelo curto 
brasileiro, pesando 5,1 kg, apresentando lesões na região de seio nasal provocada pelo fungo 
Sporothix schenckii, deu entrada na clínica do Dr. Gustavo Silveira com o intuito de realizar a 
laserterapia na ferida cutânea, sendo esse submetido ao tratamento convencional com doses 
diárias de Itraconazol 100 mg por dia. Ao analisar a ferida viu-se a necessidade de realizar de 
duas a três seções de laserterapia por semana, com previsão de 10 seções no total, utilizando o 
modelo Therapy XT emitindo laser luz vermelha e infravermelha, com variações de maneira 
crescente nas aplicações. Sendo protocolada a realização de limpeza da ferida com 
iodopovidona 24 horas antes de cada seção e no dia de cada seção será aplicado sobre a ferida 
azul de metileno Chimiolux – DMC e logo após será realizada a aplicação do laser em toda a 
extensão da lesão com a incidência de 6 joule/minuto crescendo para 9 joule/minuto. Espera-se 
com o fim do tratamento, que a lesão ulcerativa cutânea da região do seio nasal, esteja 
totalmente fechada e seca, levando a uma melhor qualidade de vida para o paciente e maior 
adesão dos proprietários ao tratamento da patologia. 
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Vigilância em Saúde Ambiental dos Acidentes com Serpentes no 
Município de Vassouras no Período de 2008 a 2017. 
Gustavo da Costa Vicente1, Sebastião Jorge da Cunha Gonçalves2 

 
 
 

O presente trabalho constitui-se de uma avaliação dos aspectos gerais a respeito dos acidentes 
ofídicos ocorridos no município de Vassouras, durante um período de dez anos, compreendido 
entre 2008 e 20017, uma vez que o agravo é de elevada relevância para a área de estudo em tem 
apresentado um significativo aumento no decorrer dos anos. O objetivo desse trabalho é 
descrever os acidentes ofídicos no município de Vassouras-RJ entre os anos de 2008 a 2017. A 
metodologia utilizada foi um estudo transversal, descritivo e retrospectivo de natureza 
quantitativa baseado em dados das notificações de acidentes por animais peçonhentos no 
município de Vassouras-RJ, no período, disponibilizados no Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação-SINAN. Resultados e Discussão: Durante o período de estudo pode-se observar 
um aumento gradativo na taxa de incidência saindo de 1,1 (10.000 INHAB) em 2008 para 12,5 
(10.000 INHAB) no ano de 2017. Utilizando o número médio mensal de acidentes ofídicos  
pode se inferir que os acidentes ocorreram durante todos os meses. A incidência maior de 
acidentes são com serpentes do gênero Bothrops, endêmica no município, 142 durante o 
período. Porém pode se registrar um aumento no número de acidentes Crotálicos no período de 
estudo. Apurou-se também que as vítimas mais recorrentes são do sexo masculino 65,42%, de 
etnia branca ou parda compreendidos em uma faixa etária de 20 a 49 anos. Pode-se observar que 
na maioria dos casos o quadro do o paciente teve quadro clinico moderado 68 casos, com 18 
registrados como graves e 53 casos classificados como leves, no entanto todos evoluíram para 
cura. Quanto às áreas de ocorrência observou-se que 57% dos acidentes com jararaca ocorreram 
na zona rural, 34,5% na zona urbana, e 9% dos acidentes na periurbana. Para cascavel os 
números são 62,7 % na zona urbana, 30,2% na zona rural e 7% na periurbana. O acidente não 
tem o local ou a forma de trabalho com fator predominante. O tratamento se mostrou adequado 
para os acidentes estudados, onde os casos evoluíram massivamente para cura, e não ocorreu 
nenhum óbito. 
Palavras-chave:Acidente brotópico; Acidente crotálico; Saúde Ambiental. 
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Violência no cotidiano da enfermagem no setor de emergência 
hospitalar 
Bruno Azevedo da Silva1, Rafaella Pontes de Oliveira Brasil2, Victória Ribeiro Teles3, Isadora 
guerra da silveira4, Hugo Buzelli Leoncio5, Marilei de Melo Tavares6. 

 
 

 
Violência laboral afeta a dignidade de milhões de pessoas em todo o mundo, e uma importante 
fonte de desigualdade, discriminação, estigmatizarão e conflito no trabalho. A violência no local 
de trabalho, seja física ou psicológica, é um problema que atravessa as fronteiras, os contextos 
de trabalho e os grupos de profissionais. O estudo tem por objetivo identificar os mais 
frequentes tipos de violência ocupacional sofrida por trabalhadores de enfermagem, busca-se 
compreender como tais riscos podem afetar no seu processo de trabalho. Trata-se de uma 
pesquisa tipo exploratória com abordagem qualitativa, tendo por cenário o Hospital 
Universitário de Vassouras (HUV) localizado no município de Vassouras. Os participantes do 
estudo são 18 profissionais de enfermagem. Com utilização de questões abertas e fechadas 
relacionadas ao tema. Coleta de dados realizada pelo acadêmico de enfermagem no próprio 
cenário. Procedimentos éticos - em respeito aos aspectos éticos da pesquisa, o projeto foi 
submetido ao Comitê de Ética na Pesquisa da Universidade de Vassouras, tendo em vista o 
atendimento à Resolução no 510/16, sobre pesquisa envolvendo seres humanos, CAAE: 
12052119.9.0000.5290. Sendo aprovado com parecer número 3.295.302. Ademais, foi obtida 
autorização da pesquisa no Centro de Estudo do referido hospital, para utilização como campo 
de estudo. Participação na pesquisa a partir da assinatura do termo de consentimento livre e 
esclarecido - TCLE. Com tratamento dos dados por meio da leitura analítica dos dados com  
base no referencial da Análise do Conteúdo de Bardin e pelas Diretrizes vigentes do Ministério 
da Saúde sobre Violência no Trabalho no Setor da Saúde. O estudo apresenta-se em fase de 
coleta de dados. De forma preliminar o estudo aponta que a violência ocupacional favorece no 
desenvolvimento de doenças e repercute na qualidade do trabalho da enfermagem hospitalar. 
Acredita-se que esta pesquisa venha contribuir para a saúde do trabalhador de profissionais da 
enfermagem que atuam em âmbito hospitalar. 
Palavras-chave:Enfermagem; Violência; Emergência 
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Viscossuplementação com ácido hialurônico na Osteoartrite de 
Joelho: Revisão de literatura 
Ana Luísa de Souza Lopes1, Maria Julia Campos Guerra2, Victor Acurcio Machado3, Clovis 
Acurcio Machado4, Fatima Maria Aparecida Ferreira Bastos5, Felipe Altino Loçasso6. 

 
 

 
Introdução: A osteoartrite (OA) é uma patologia de origem multifatorial, caracterizada por dor e 
disfunção articular progressiva decorrentes da destruição da cartilagem articular e da erosão do 
osso subcondral, além de redução do espaço articular, inflamação/sinovite e formação de 
osteófitos periarticulares. Dentre as opções de tratamentos para a OA de joelho, estão o uso de 
fármacos, alterações no estilo de vida e as medicações modificadoras da história da doença, 
como glicosamina, condroitina, diacerina e ácido hialurônico. O ácido hialurônico está sendo 
cada vez mais indicado no tratamento da OA através de aplicações intra- articulares, 
procedimento denominado viscossuplementação, devido ao seus efeitos anti-inflamatórios, de 
condroproteção, prevenção e retardo da degradação da cartilagem articular.Esse estudo objetiva 
levantar as evidências atuais favoráveis ou contrárias a respeito do uso de viscosuplementação 
com ácido hialurônico no tratamento de osteoartrose ou orteoartrite de joelho. Materiais e 
Métodos: Foi realizada uma revisão da literatura nas bases de dados eletrônicas Pubmed, Scielo, 
NCBI, Medline e DATASUS, selecionando artigos publicados entre os anos de 2007 a 2019, 
utilizando os descritores osteoartrose, ácido hialurônico e viscossuplementação. Revisão da 
literatura/Discussão: o tratamento através da viscossuplementação com ácido hialurônico 
modifica o curso da Osteoartrite, protegendo a cartilagem, alemdeapresentarmelhora na dor e na 
função articular, porém ainda há muita discordância na forma como se deve conduzir esse 
tratamento e suas indicações e contra-indicações clínicas. Conclusão: permanece a necessidade 
de pesquisas científicas mais aprofundadas e direcionadas ao assunto para formulação de 
condutas uniformes em torno dessa modalidade de tratamento, visando uma base sólida para 
indicação e contra-indicaçãodo uso da viscossuplementação intra-articular com ácido 
hialurônico no joelho. 
Palavras-chave:Viscossuplementação; Ácido Hialurônico; Osteoartrite 
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O Uso de Polvos de Crochê em UTI’s Neonatal. 
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A internação de um bebê pré-termo é envolta por muita tensão, tristeza e incerteza quanto a sua 
estabilidade vital. Agora sozinho em uma incubadora, o recém nato luta por sua vida e enfrenta 
no início de sua jornada algumas situações que podem remetê-lo a processos traumáticos. Em 
virtude dessa situação o presente estudo visa demonstrar o uso de polvos de crochê em bebês 
prematuros em UTI’s neonatal para estabilização de seus quadros de saúde. Esse estudo foi 
realizado através de uma revisão literária nas bases de dados PubMed, SciELO e BVS. A 
técnica adotada é realizada através da fabricação de polvos de crochê analisados e esterilizados, 
seus tentáculos são calculados a fim de remeter lembrança ao cordão umbilical materno, dessa 
forma o recém nato sente-se mais aconchegado e protegido. Nos casos em que o bebê apresenta 
baixo risco para desenvolvimento de infecções, os polvos podem ser entregues as mães, 
almejando que fiquem com os seus cheiros corpóreos, possibilitando ao bebê maior conforto e 
troca de afeto. Depois de ofertados aos bebês nas UTI’s neonatal, observou-se que quando são 
colocados nas incubadoras, os bebês tendem a se enrolar nos tentáculos macios e grumosos 
fazendo reconhecimento daquele ambiente como familiar e seguro, melhorando suas respostas 
vitais e imunológicas. Ademais, verificou-se que ao usar os polvos os bebês se acalmam, 
melhoram sua respiração e batimentos cardíacos, além de acelerar sua recuperação e alta 
deixando-a menos traumática. Através da utilização desta técnica, foi demonstrada sua enorme 
utilidade em UTI’s neonatal e sua contribuição para que a assistência de enfermagem fosse 
realizada de maneira mais humanizada, proporcionando maior viabilidade às vidas desses bebês 
pré-termos. 
Palavras-chave:Enfermagem; Humanização; Polvos de Crôche. 
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Rabdomiólise por picada de abelhas aficanizadas : revisão de 
literatura 
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Ayla Jaqueline Pereira Carvalho4, Thalis Campos Nascimento5, Marco Aurélio dos Santos 
Silva6 

 
 

 
Rabdomiólise é uma síndrome caracterizada por injúria muscular comumente oriunda de 
esmagamento e traumas musculares, podendo causar injúria renal aguda (IRA) e sua 
consequente falência para excretar produtos nitrogenados e manter a homeostase. A 
rabdomiólise também pode ter causas não traumáticas como picadas de abelhas africanizadas, 
por exemplo. Este trabalho objetiva realizar uma breve discussão acerca da rabdomiólise 
induzida por picadas de abelhas. Buscou-se artigos sobre este tema nas bases de dados Scielo e 
PubMed com os descritores “rabdomiólise” e “picadas de abelhas” e subsequente reunião dos 
mais relevantes. A injúria renal aguda, por conta da rabdomiólise, quando induzida por ataques 
maciços de abelhas, ocorre por vários mecanismos, dentre eles: surgimento de fenômeno tóxico- 
isquêmico com choque hipovolêmico e ocorrência de anafilaxia associada à lesão tubular por 
pigmentos decorrente da lesão muscular (mioglobinúria), hemólise (hemoglobinúria) e/ou 
necrose tubular aguda. As diversas subespécies de abelhas possuem um veneno similar com 
composição principal de fosfolipase A2, melitina e hialuronidase. A toxicidade direta do veneno 
apresenta efeitos imediatos e tardios, sendo os sinais e sintomas imediatos: fadiga, náuseas, 
vômitos, hemólise, IRA e coagulação intravascular disseminada (CIVD), e os tardios: hemólise, 
coagulopatia, trombocitopenia, rabdomiólise e disfunção hepática, que ocorrem após 12-24 
horas do início do quadro. Em vista do profundo impacto da hipovolemia no desenvolvimento 
da IRA por rabdomiólise, a hidratação venosa é uma das medidas terapêuticas mais importantes 
na abordagem da rabdomiólise, devendo ser efetuada de maneira agressiva e precoce, 
objetivando uma diurese maior que 200-300ml/hora. É importante que seja levada em 
consideração a remoção precoce dos ferrões visto que, quanto maior tempo para remoção dos 
ferrões, mais veneno será inoculado, recomendando-se o método de raspagem e não por 
pinçamento, pois a compressão da glândula presa ao ferrão aumenta a inoculação do veneno. 
Em uma revisão de 24 casos de envenenamento por picadas de abelhas, observou-se hemólise e 
rabdomiólise em 14 e 11 dos casos avaliados, respectivamente. De acordo com a literatura, 
mesmo na vigência de tratamento dialítico, na maioria dos casos em que adultos sofrem mais de 
500 picadas a evolução não é satisfatória, com mortalidade média de 20%. Conclui-se que a 
IRA por rabdomiólise induzida por picadas de abelhas africanizadas é grave, associada à 
elevada mortalidade, devendo ser tratada precoce e agressivamente. 
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A atuação do profissional enfermeiro frente ao cuidado da criança 
com transtorno autista do espectro 
Lara de Brito Ribas1, Manoela Alves2, Mariléi de Melo Tavares3 

 
 
 

A assistência de enfermagem compõe um papel crucial para uma melhor qualidade do cuidado 
ao cliente, sabendo disso, o profissional enfermeiro tem a necessidade de buscar propostas 
capazes de promover esse atendimento satisfatório de forma inclusiva. A criança autista, tem 
necessidades ímpares a serem supridas, fazendo necessário que estes profissionais busquem um 
maior conhecimento sobre a área. Sendo assim, o seguinte trabalho tem por objetivo avaliar a 
percepção do profissional enfermeiro sobre o atendimento à crianças com TEA (transtorno do 
espectro autista) e sua atuação frente aos sinais apresentados, estimando sua capacidade em 
reconhecer o transtorno. Trata-se de uma revisão de literatura nas bases de dados Scielo, BVS, 
Mediline, através dos descritores: enfermagem and autismo and crianças. Os dados serão 
analisados a partir da política de Saúde Pública em vigor. O estudo encontra-se em fase de 
tabulação das informações. A partir dos resultados obtidos, estima-se poder evidenciar a forma 
como os profissionais vêm atuando diante da necessidade em reconhecer e diagnosticar sinais 
do TEA em crianças, e ainda, a maneira na qual o mesmo realiza o processo de cuidado à elas. 
Deste modo, diante das necessidades de uma assistência inclusiva, é esperado que haja uma 
abordagem mais ampla sobre este determinado assunto aos profissionais de enfermagem, a fim 
promover propor intervenções eficazes e especializadas a este grupo. 
Palavras-chave:Palavras chave: Autismo; Crianças, Enfermeiro. 
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A criança: um reflexo do nucleo patôgenico 
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A criança é o sintoma dos problemas de seus pais, e o sintoma é o representante de uma 
verdade. Nesse sentido, resolver o núcleo patogênico acarreta o fim do sofrimento psíquico da 
criança. Este estudo contou com artigos publicados e indexados, na base de dados Pubmed de 
2015 a 2017. O objetivo deste trabalho é deixar notório como a parentalizaçao por motivos de 
conflitos familiares pode acarretar consequências na psique das crianças. O conceito de 
parentalizaçao consiste no esforço das crianças para assegurar o bem estar dos seus 
progenitores, garantindo assim um ambiente mais favorável para se habitar. A situação do filho 
fica difícil quando ele é mera fantasia no contexto familiar, quando não é visto como sujeito 
com direito ao próprio desejo. A criança acaba se submetendo a esse papel, afastando-se cada 
vez mais da sua subjetividade e do próprio desejo. Ela passa a ocupar um lugar perigoso: o do 
complemento. A parentalizaçao dos filhos se define por um processo que se desenvolve no 
interior da família, a partir do qual uma criança passa a se encarregar das funções parentais, tais 
características ultrapassam as competências dos estágios de desenvolvimento infantil. Há assim 
por se dizer, uma delegação da responsabilidade adulta à criança parental, que por sua vez, pode 
ser feita de maneira explicita e consciente ou implícitas e inconscientes. É provável que pais que 
demandam uma postura parental dos seus filhos também tenham sido parentalizados por seu 
pais. Postula-se a existência de diferentes papeis ligados a parentalização, como é muito comum 
o “papel de cuidador” ao se referir às crianças que exercem as tarefas de cuidado. Podemos 
evocar o caso de uma criança que é levada a cuidar dos irmãos mais novos. Ou ainda a criança 
que desempenha o “papel do sacrifício” uma espécie de mártir, exercendo assim certo controle 
na dinâmica familiar. Tais tipos mantêm uma relação complexa negativa, uma vez que a criança 
será exposta ao desamparo e à vulnerabilidade. Considerando o árduo esforço envolvido para se 
encarregar das demandas parentais, a criança termina por renunciar as suas necessidades infantis 
em prol da postura parental, problemas esses que podem desaparecer quando os pais entram em 
análise. 
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A enfermagem e a percepção de puérperas acerca do trabalho De 
parto em unidade hospitalar. 
Tayná Costa de Medeiros1, Geisa Sereno Velloso2, Marilei de Mello Tavares3, Ana Paula de 
Souza Ribeiro4 

 
A atuação de enfermeiras obstétricas na assistência à parturiente leva a diminuição do Estresse, 
da dor, do número de episiotomia, cesarianas, morbimortalidade materna e infecções Provindas 
de procedimentos invasivos. E por atuar em todo o período clínico do trabalho de Parto, trazem 
benefícios para o recém-nascido e puérpera. O estudo tem por objetivo Identificar a percepção 
de puérperas acerca da assistência de enfermagem obstétrica no Trabalho de parto. Trata-se de 
uma pesquisa de campo qualitativa descritiva. Tendo com Participantes puérperas atendidas em 
uma unidade hospitalar do interior do estado de Rio de Janeiro, cenário em que será 
desenvolvido o estudo. Por se tratar de pesquisa envolvendo Seres Humanos, em respeito aos 
aspectos éticos da pesquisa, tendo em vista o atendimento à Resolução no 510/16, o projeto o 
projeto foi submetido ao comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Vassouras para 
obtenção de aprovação para realização do estudo. O Instrumento para coleta de dados é 
entrevista semiestruturada com questões abertas e Fechadas, está previsto o uso de um gravador 
para registro. Com respeitado ao anonimato das Participantes da pesquisa, com utilização de 
pseudônimos. Os dados serão analisados à luz da Política de Saúde da Mulher. O estudo 
encontra-se em fase de revisão da literatura para Adequação metodológica enquanto aguarda 
resposta do Comitê de Ética em Pesquisa. Em Relação aos resultados, espera-se identificar a 
percepção de puérperas acerca da assistência de Enfermagem obstétrica no trabalho de parto, 
parto e pós-parto. Em síntese, a presença da Enfermeira obstetra aliada a ações voltadas para a 
gestante, contribui para a melhoria da Assistência de enfermagem durante o parto. 
Palavras-chave: Enfermagem; Assistência; Parto. 
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Silva3, Leandro César Dos Santos Fraga4, Clara Comenale Corrêa5 

 
 

 
Durante a gestação a mulher necessita de orientações sobre sua saúde, auto-cuidado, cuidados 
com neonato, apoio afetivo e atenção. Desta forma compete ao enfermeiro dar assistência no 
pré-natal. Visando proporcionar uma melhor prevenção de possíveis complicações e fornecer 
informações durante o pré-natal. O estudo tem por objetivo Identificar ações educativas da 
enfermagem prestada à mulher gestante durante o pré-natal de baixo risco na estratégia de saúde 
da família. Quanto a metodologia, trata-se de uma pesquisa tipo exploratória com abordagem 
qualitativa, apresentado com cenário a Estratégia de Saúde da Família (ESF), no município de 
Vassouras. Participam do estudo 33 gestantes atendidas no pré-natal na ESF. Procedimentos 
éticos - em respeito aos aspectos éticos da pesquisa, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética 
na Pesquisa da Universidade de Vassouras, tendo em vista o atendimento à Resolução no 
510/16, sobre pesquisa envolvendo seres humanos, CAAE: 12052019.1.0000.5290. Sendo 
aprovado com parecer número 3.445.566. Foi obtida autorização da pesquisa na Secretaria 
Municipal de Saúde de Vassouras/RJ, para utilização da ESF como campo de estudo. 
Participação na pesquisa a partir da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido - 
TCLE. Com tratamento dos dados a partir da leitura analítica dos dados com base no 
Referencial Teórico da Política de Aleitamento Materno. Quanto aos resultados, o estudo 
apresenta-se em fase de coleta de dados, e serão analisados em conjunto com os demais 
resultados da pesquisa a serem apresentados no relatório final do projeto. Em síntese, espera-se 
que o estudo venha contribuir para um atendimento de qualidade no pré-natal, possibilitar o 
preparo da mulher para viver a gestação e o parto de forma positiva. 
Palavras-chave:Enfermagem; Ações Educativas; Pré-natal. 
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A evolução da endoscopia digestiva e sua perspectiva futura 
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Doenças digestivas afetam milhões de pessoas em todo o mundo – 12.185.072 casos de 
internação hospitalar entre 2008 e 2019, resultando em um impacto econômico altamente 
significativo, devido aos custos de saúde e o absentismo no trabalho, além de levarem a 
diminuição da qualidade de vida do paciente. Sendo a endoscopia digestiva (ED) desenvolvida a 
partir da curiosidade médica em visualizar à distância os órgãos alvo sem a necessidade de um 
procedimento cirúrgico o ponto chave na avaliação do tubo gastrointestinal e no diagnóstico 
precoce de tais doenças. Objetiva-se nesta revisão literária apresentar a evolução histórica da 
ED, bem como analisar as suas perspectivas futuras. Buscou-se os artigos através das bases de 
dados PUBMED e Scielo, no período Agosto de 2018 à Agosto de 2019, usando os descritores: 
“Endoscopia digestiva”, “História”, “digestive endoscopy”. Excluiu-se artigos que não 
estivessem escritos nas línguas inglesa ou portuguesa e selecionou-se 16 artigos a respeito da 
evolução da ED, suas viabilididades atuais e os avanços esperados. De acordo com essa 
literatura, notou-se que apesar do inicio do aparelho endoscópico ter sido em 1806 para 
visualização da vagina, cérvix e uretra, apenas 62 anos após chegou ao trato gastrointestinal  
para realização de uma esofagoscopia. Já no século XX estabeleceu-se a grande maioria das 
tecnologias atuais do endoscópio, tendo sido possível visualizar o duodeno (1960) e iniciado a 
videoendoscopia (1984) quando as imagens passaram a ser exibidas em monitores e não mais 
visualizadas por uma lente acoplada ao aparelho. Desde então novas tecnologias continuam a 
serem desenvolvidas e hoje a maioria do aparelhos já possui imagem em alta definição da 
maioria dos órgãos ocos do corpo humano. Apesar desses inegáveis avanços, o campo da 
endoscopia segue em expansão principalmente na gastroenterologia e na cirurgia com o 
desenvolvimento por exemplo da cirurgia endoscópica transluminal por orifício natural que é 
um procedimento minimamente invasivo, diminuindo os efeitos colaterais cirúrgicos e 
melhorando a recuperação do paciente. Desse modo, nota-se que o conhecimento a respeito da 
linha do tempo da endoscopia digestiva, totalizando mais de 200 anos de história, permite a 
compreensão de como se estabeleceram as tecnologias atuais e o porquê da ampliação tanto dos 
diagnósticos precoces quanto dos tratamentos minimamente invasivos atualmente. Além disso, 
serve como incentivo à pesquisa e ao estudo continuado dos profissionais da saúde ao 
demonstrar a importância que tem não só a utilização os recursos disponíveis, mas também o 
planejamento de formas de progresso. 
Palavras-chave:"endoscopia digestiva" "evolução" "perspectiva" 
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A família no desvelo do Câncer de Mama: Compreendendo novas 
formas de ressignificação 
Iana Miranda Gorito da Rocha1 

 
 

O presente estudo aborda a problemática da família frente ao adoecer, contextualizando as 
diversas configurações das famílias ao longo da história. A fim de atingir o objetivo proposto, 
optou-se pela revisão de literatura, que permitiu maior investigação sobre o tema. Abordar esse 
tema é fundamental para analisar as representações sócias e simbólicas que envolvem o adoecer. 
A família também necessita elaborar o processo da doença, reconstruindo-se diante de seus 
anseios.O psicólogo hospitalar auxilia no enfrentamento da doença e no tratamento, 
possibilitando o paciente oncológico mais qualidade de vida. Nesta perspectiva, construíram-se 
questões que nortearam este trabalho:De que forma a família pode contribuir no tratamento 
oncológico, enfrentando sua dor diante do adoecimento de um de seus membros. Considerando 
a família como paciente de segunda ordem, o psicólogo hospitalar visa auxiliar a família nesse 
manejo. A família foi delineada como espaço que marca o inicio do ciclo vital de uma pessoa ao 
longo dos tempos, sendo elo indispensável no desenvolvimento da socialização.Diante da 
enfermidade, o paciente e sua família experimentam momentos de angustia e anseios, um 
momento de fragilidade emocional. Mas, é a família que contribui como alicerce ao paciente, 
para o enfrentamento da doença. A família é um suporte de cuidado no tratamento oncológico, 
contudo, ela também necessita de cuidados, pois sofrem com os impactos emocionais. 
Compreendendo as necessidades singulares da família durante o tratamento oncológico, como 
estresse e ansiedade crescente. O psicólogo hospitalar deve contribuir no acolhimento e na 
ressignificação da vida da paciente e de sua família. Cabe ao psicólogo ouvir a dor, acolher a 
angústia da família, visto que esta é considerada paciente de segunda ordem. Para que possam 
resinificar seus anseios e desvelos diante da doença e das angústias de suas dores. O trabalho 
deve ser focado no cuidado e nas demandas apresentadas, de modo humanizado, buscando 
oferecer qualidade de vida para o paciente e ressignificação de suas emoções. Dessa forma, o 
psicólogo tem como eixo auxiliar na reestruturação da paciente e dos familiares, 
compreendendo seus medos, fantasias, angústias, ansiedades, esclarecendo dúvidas, amenizando 
sofrimentos. Cabe ao psicólogo auxiliar a interlocução do paciente com a família, na resolução 
de conflitos emocionais, mediando e buscando possibilidades de enfrentamento. Acolher o 
corpo permeado de significantes e as experiências subjetivas da paciente. 
Palavras-chave:Família, Câncer de mama, Psicologia hospitalar. 
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A cirurgia cardíaca é um procedimento invasivo que gera estresse e distúrbios homeostáticos no 
organismo subjacente a várias complicações pós-operatórias, presença de quadro álgico, drenos 
no pós-operatório e a redução dos volumes pulmonares. A fisioterapia é importante para reverter 
ou diminuir tais condições, evitando a instalação de outras complicações pulmonares. A 
reabilitação cardíaca compreende o condicionamento físico pré-operatório projetado para 
melhorar as capacidades fisiológicas e funcionais do indivíduo, preparar o organismo para o 
estresse cirúrgico e reduzir o risco de morbidade pós-operatória. O objetivo dessa revisão de 
literatura foi avaliar os efeitos da fisioterapia em pacientes no pré-operatório e pós-operatório de 
cirurgia cardíaca. As bases de dados utilizadas foram SciElo e PubMed, através de artigos 
publicados entre 2011 a 2018, nos idiomas inglês e português. Foram utilizadas as palavras- 
chave: fisioterapia, cirurgia cardíaca e reabilitação. Os estudos mostraram que a fisioterapia no 
pré-operatório reduz o número de complicações pós-cirúrgicas, aumenta o valor da pressão 
inspiratória máxima; reduz o tempo de internação e contribui com a melhoria das capacidades 
funcionais. Também, foi observada uma redução no desenvolvimento de pneumonia e 
atelectasia em pacientes submetidos à revascularização do miocárdio ou a troca valvar que 
realizaram o treinamento muscular inspiratório no pré-operatório. Pacientes que realizaram 
sedestração a beira leito 4 horas após a extubação, deambulação no quarto e sedestação na 
poltrona por 20 minutos no primeiro dia de internação tiveram melhora na saturação de 
oxigênio, redução da pressão arterial e do tempo de permanência no setor. Quando a assistência 
fisioterapêutica foi prestada também no período noturno em pacientes submetidos à cirurgia 
cardíaca e admitidos na unidade de terapia intensiva foi observada uma redução no tempo de 
ventilação mecânica contribuindo para aumento no número de extubação dos pacientes em 
tempo inferior a seis horas e no número de extubações programadas durante a noite. A 
fisioterapia respiratória realizada no pós-operatório visa reduzir complicações tais como 
retenção de secreções, atelectasias, pneumonia e derrame pleural. A duração e frequência da 
fisioterapia respiratória para pacientes cirúrgicos são variadas, dependendo das necessidades 
individuais, preferência terapêutica e prática institucional. Em conclusão a atuação do 
fisioterapeuta em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca contribui com a redução de 
complicações pulmonares, com a otimização da capacidade funcional e reduz o tempo de 
internação hospitalar. 
Palavras-chave:fisioterapia; cirurgia cardíaca; reabilitação 
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O Brasil é um país conhecido pelo seu Programa Nacional de Imunização (PNI) do Sistema 
Único de Saúde (SUS)¹ onde a gratuidade das vacinas é garantida a população. A vacinação 
representa o procedimento mais efetivo, que garante a promoção e a proteção da saúde². O 
número de pessoas alcançadas por esses sistemas sempre foi um orgulho para o país, porém nos 
últimos quatro anos a faixa de brasileiros vacinados tem se defasado. A imunização é um ato 
importante no âmbito da Saúde Pública, porém podem ocasionar tensões e conflitos de origem 
de sistemas normativos, sejam eles moral ou legal. Através disso, é necessário investigar dados 
que justifique o decaimento do número de vacinas aplicadas nos brasileiros e quais são as 
consequências geradas para a sociedade. Realizou-se uma revisão da literatura aliada à coleta 
dos dados presentes no DATASUS TABNET de 2015 a 2018, avaliando a quantidade de doses 
de vacinas que foram aplicadas na população brasileira. Segundo o Ministério da Saúde nos 
últimos anos o declínio em relação à imunização tem aumentando consideravelmente. Se 
compararmos, por exemplo, os anos de 2015 a 2018, houve uma queda de 28,4% do número de 
pessoas que foram vacinadas. Apesar disso, as campanhas de vacinação continuam, além de ser 
contra a lei a não vacinação obrigatória de crianças e idosos. Foi observado na Revista de Saúde 
Pública através de uma rápida pesquisa com o termo “anti-vaccination” em uma das maiores 
redes sociais atualmente utilizadas, que identificou 20 páginas e 17 grupos relacionados a 
movimentos antivacinação, com quase 15 mil seguidores em um deles.³ Em virtude disso, 
conclui-se que embora a vacinação seja obrigatória no Brasil e os especialistas explicarem que 
seus efeitos adversos são infinitamente mais leves do que as doenças e suas possíveis sequelas, 
como cegueira, retardo do desenvolvimento, surdez e até paralisia infantil, meningite e 
pneumonia.¹ Percebe-se que é necessária a continuação de orientações por parte da equipe de 
saúde atráves de palestras e visitas domiciliares, em que seja possível trabalhar a educação em 
saúde sobre vacinação com vistas a mudança de comportamento da sociedade.4 Para que com 
isso, não ocorra a volta de doenças já erradicadas pelo programa de imunização e não afete a 
saúde pública do país. 
Palavras-chave:Campanha de Vacinação; Programa Nacional de Imunizações (PNI); 
Movimento Antivacinação; Educação para a Saúde. 
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A importância do acompanhante no processo parturitivo na 
perspectiva da gestante. 
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Considerado parte integrante no processo de parto, a presença do acompanhante no processo de 
parturição é de suma importância para a mulher, proporciona segurança, conforto, bem-estar 
físico e emocional. Subsidia todo o processo e torna o parto um momento singular e contribui 
para o fortalecimento do vínculo familiar. Tem-se por objetivo compreender a importância do 
acompanhante no processo parturitivo na perspectiva da gestante. Quanto a metodologia, trata- 
se de uma pesquisa de campo transversal, de abordagem qualitativa, descritiva. Como cenário o 
Hospital Universitário de Vassouras (HUV), com autorização prévia para uso do campo para 
realização da pesquisa. Com participação de 12 gestantes com idade igual e/ou acima de 18 
anos. Participação na pesquisa a partir da assinatura do termo de consentimento livre e 
esclarecido - TCLE. Em respeito aos aspectos éticos da pesquisa, tendo em vista o atendimento 
à Resolução no 510/16, o projeto obteve aprovação com o parecer número 3.491.704 do Comitê 
de Ética na Pesquisa da Universidade de Vassouras. Tendo como instrumento a entrevista 
semiestruturada abordando sobre o contexto social e obstétrico das participantes e sobre a 
importância da presença do acompanhante no processo de parir sob a ótica das gestantes. Serão 
respeitados o anonimato das participantes da pesquisa, com utilização de pseudônimos, 
respectivamente como G1, G2, G3 referente a (Gestante) seguindo a sequência das entrevistas. 
Tratamento dos dados a partir da leitura criteriosa e análise com base no referencial da Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Em relação aos resultados, o estudo encontra- 
se em fase de coleta de dados, contudo de forma preliminar, percebe-se que as gestantes têm 
compreensão sobre a importância do acompanhante durante o processo de parturição, 
demonstrando esclarecimento sobre a existência da lei que ampara a presença do acompanhante. 
Em síntese, espera-se contribuir com as possíveis interações dos acompanhantes no processo de 
parto. Cabe à enfermagem, perceber que tipo de apoio está sendo oferecido a parturiente e 
acompanhante, para realizar as devidas orientações, enquanto uma prática eficaz durante o 
trabalho de parto, parto e pós-parto. 
Palavras-chave:Enfermagem; Parto; Acompanhante. 
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O primeiro contato entre a mãe e o bebê acontece muito antes de seu nascimento, ou seja, ainda 
no ambiente intra-uterino. A formação do vínculo materno não é automático e imediato, pelo 
contrário, é gradativo. Estudos revelam que a construção desse laço afetivo na gestação é 
estabelecido, na maioria das vezes, através do contato com o feto por meio da fala, do toque na 
barriga e do afeto. Sequencialmente ao período gravídico, têm-se o nascimento, um momento 
potencializador para desenvolver o apego. Assim, manter a mãe e o bebê juntos após o parto 
estimula mecanismos sensoriais, hormonais, fisiológicos, imunológicos e  comportamentais. 
Este trabalho tem por objetivo demonstrar a importância da relação entre mãe-bebê nos 
primeiros momentos de vida, garantindo o estabelecimento de um vínculo precoce e diminuindo 
as falhas. A metodologia adotada consistiu em uma revisão de literatura, tendo como estratégia 
o levantamento bibliográfico, onde foram analisados 12 artigos científicos referente à temática 
abordada, obedecendo ao critério de inclusão, sendo estudos escritos em língua portuguesa e 
publicados no período de 2015 à 2019 e destes, selecionados 5. Os resultados evidenciaram que 
os cuidados prestados ao RN imediatamente após o parto são essenciais para a adaptação do 
bebê diminuindo a morbi-mortalidade neonatal e estimulando o aleitamento materno. O 
momento de transição do meio intra para o extra-uterino é marcado por inúmeras mudanças para 
a criança. O meio intra-uterino proporciona um ambiente de aconchego, de temperatura e 
luminosidade constantes, os ruídos são ouvidos suavemente, não necessitando de esforço para 
realizar as funções vitais. A psicologia e a psicanálise afirmam, conforme Winnicott, que os 
bebês precisam de contato pele a pele com a mãe, de sentirem a respiração materna para 
diminuírem a acelerada respiração após o nascimento, aproximando-se dos batimentos cardíacos 
da mãe em uma relação de mutualidade. Winnicott ressaltou o quão valioso é para a mãe ver e 
sentir o bebê contra seu corpo imediatamente após o nascimento, e por outro lado, o quão 
necessário é para o bebê entrar em contato com o corpo materno. Nesse contexto, a relação mãe- 
bebê tem um papel de suma importância pois a mãe em sua ação tanto responde às necessidades 
imediatas do recém-nascido, quanto se oferece como primeiro objeto de representação simbólica 
por meio do qual se inicia nas experiências de um mundo compartilhado. Esta estruturação das 
relações precoces entre mãe-bebê possibilita o indivíduo a ser apto a viver junto com outros 
seres e falhas nesses momentos iniciais podem interferir no modo de ser na fase adulta. 
Palavras-chave:Relação materno-infantil; Vínculo afetivo; Desenvolvimento Infantil. 
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O primeiro banho do recém nascido é um dos momentos mais esperados pelos pais. 
Principalmente após um parto pré- termo e um longo período de internação. Cercado de amor e 
tensão deve ser o mais delicado possível, e quando essa experiência envolve choros e 
obstáculos, as expectativas tornam-se reduzidas. O presente estudo visa identificar como o uso 
do banho terapêutico pode proporcionar melhorias na assistência de enfermagem a bebês pré- 
termos que se encontram internados em UTI’s neonatal. Foi utilizado para a construção desse 
estudo a revisão de literatura pelas bases de dados PubMed, SciElo e BVS. A terapia do banho 
utiliza como instrumento os ofurôs em bebês entre 34 a 37 semanas, o bebê é envolto em uma 
toalha de pano macio e colocado em ofurô com volume de água até seu pescoço. A água deve 
ser previamente aquecida e o bebê colocado delicadamente. Vale ressaltar que o banho 
terapêutico tem outras finalidades que vão além da higiene, por isso o bebê deve ser limpo com 
pano úmido em água morna antes de ser colocado na água. O banho terapêutico pode ser 
incrementado com ervas como a camomila ou pétalas de flores aromáticas, trazendo conforto 
olfativo e tátil. Os resultados mostram que com o uso da técnica apresentada há diminuição do 
choro do recém nato proporcionando melhorias na manutenção dos batimentos cardíacos, menor 
perda de calor corporal, relaxamento intenso da musculatura corpórea e melhoria na  
recuperação pós traumática por internação e procedimentos médicos, traz um momento 
relaxante para pais e bebês, fazendo com que o recém nascido tenha suas lembranças do meio 
intrauterino apuradas por um ambiente aquecido e preparado para o máximo de conforto e 
experiência sensorial onde ele consegue recuperar-se mais facilmente dos traumas sentimentais 
vivenciados, além de sentir-se seguro e confortável. 
Palavras-chave:Banho Terapêutico; Bebês Pré- termos; Enfermagem. 
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A neuroplastia tecnológica 
Rejane Dutra Vianna Deister Machado1, Maria Eduarda de Jesus Gama Dieguez2 

 
 

 
A tecnologia em si não é má. O desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação 
(TCI) nos últimos decêndios retumbou de uma forma bem expressiva os aspectos da vida social 
e individual, engendrando em um outro patamar o cérebro humano. Modificando as formas de 
pensar, sentir e agir do homem. Sendo assim, percebe-se que há uma visão de mão dupla de 
acordo com a neuroplastia da cultura do cérebro, ou seja, o cérebro e a genética produzem a 
cultura, mas a cultura também modula o cérebro. O objetivo deste trabalho é discutir um 
conjunto de evidências sobre a influência da tecnologia nas dimensões do comportamento, 
cognição, afeto e excitação, por meio de uma revisão narrativa da literatura. Foram realizadas 
buscas em livros e artigos na base de dados Scielo, com os seguintes descritores: neuroplastia, 
comportamento e tecnologia. Apenas artigos de revisão sobre o tema no idioma português 
publicados entre 2012 e 2018 foram selecionados. A mídia eletrônica é uma extensão do sistema 
nervoso, pois trabalham de maneira semelhante e são compatíveis. Formando assim, um sistema 
maior e único que transmite mensagens de uma área do corpo a outra. Veja que espaço e tempo 
foram abolidos porque a mídia eletrônica liga lugares distantes, instantaneamente. Essa extensão 
é possível porque o sistema nervoso plástico pode integrar com o sistema eletrônico. Na 
verdade, terceirizou-se o conhecimento para outros dispositivos. Desta forma, é possível 
concluir que além dos benefícios expostos, há também os malefícios: o ser humano está se 
tornando rápido e raso, com grande dificuldade em concentração em uma única atividade por 
mais tempo devido ao grande excesso de informações que somos bombardeados a todo instante 
pela mídia. Faz-se necessário que mudemos o foco, o olhar e busquemos novos métodos para 
que novas sinapses, novas formações neuronais sejam desenvolvidas. 
Palavras-chave:Neuroplastia, tecnologia, comportamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afiliação dos Autores: 
1. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras – RJ- Brasil 
2. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras – RJ- Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

A Prática da Humanização na relação médico-paciente em alunos 
do primeiro período do curso de medicina da Universidade 
Severino Sombra. 
Ivan Lucas Picone Borges dos Anjos1, Sara Cristine Marques2, Lívia Liberata barbosa bandeira3, 
Caio Teixeira dos Santos4, Ivana Picone Borges de Aragão5, Eucir Rabello6. 

 
 

A aproximação dos alunos do primeiro período de medicina (APPM), precocemente aos 
pacientes internados, propicia elos precoces na relação médico-paciente, além da participação 
das questões sociais que envolvem o processo saúde-doença. Humanização na área da saúde é a 
mudança dos modelos atuais de gestão e atenção, visando enfatizar as necessidades dos 
pacientes e a promoção da saúde. Importante explorar o lado humano do aluno, futuro médico, 
que vivenciará progressivas exigências de sua capacidade técnica/tecnológica, em detrimento ao 
lado afetivo e da empatia. O estudo objetivou desenvolver uma visão humanizada na relação 
médico-paciente nos(PPCM). Estudo prospectivo, observacional e transversal, entre 2017-2019 
orientado e coordenado pelos professores do programa de aprendizagem Programa de 
Aproximação à Prática Médica I (PAPMI), com a participação de alunos da iniciação científica 
(IC), inseridos no projeto de pesquisa e/ou extensão, de mesmo nome, e APPCM matriculados 
na Universidade de Vassouras. No cronograma letivo da PAPMI, o APPCM é inserido no HUV 
para iniciar o aprendizado semiológico, aliado ao desenvolvimento da visão do paciente como 
ser humano. Cada dois alunos de IC acompanham uma dupla de APPCM 2xsemana aos 
pacientes internados HUV. Administrado questionário anônimo de respostas rápidas múltipla 
escolha aos pacientes, contendo 07 perguntas sobre aspectos sociais e aos APPCM, com 03 
perguntas sobre experiência de participação. Total de 280 APPCM: classificaram a experiência 
como ótima 66%; boa 27%; regular 7%. Sentiram aproximação ao paciente como pessoa 92%, 
inalterado 8%. Atenderam às necessidades do paciente plenamente 68%; parcialmente 32%. 
Total de 845 pacientes: informaram estar plenamente satisfeito sobre informações da doença 
88%; parcialmente satisfeito 10%; insatisfeito 02%. Declararam receber atendimento 
humanizado 98%. Prioridade na internação era a cura em 78%, atenção dos profissionais de 
saúde 12%, informações sobre a doença 08% e respeito 02%. Apoio do APPCM considerado 
ótima experiência 60% pacientes; boa 33% e regular 08%. Transtornos gerados pela internação; 
ausentes por 51%; dificuldade de comunicação com familiar 17%; 12% problemas pela doença; 
06% ausência do trabalho; 06% financeiros. Questionados sobre necessidade de algum auxílio, 
por parte dos APPM: 54% negativas; 04% laudo médico; 03% informações da doença; 02% 
falar com familiar. A maioria dos alunos considerou a experiência ótima com proximidade ao 
paciente como pessoa, em sintonia à percepção dos pacientes, por ter o APPCM como ótima 
Palavras-chave:humanização, estudante de medicina, relação médico-paciente 
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A relevância da aplicação do Brinquedo Terapêutico no 
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Frequentemente, crianças são submetidas a procedimentos dolorosos em hospitais, sem entender 
como serão realizados, qual o seu intuito, e por qual motivo precisam ser executados, o que 
resulta em inúmeras mudanças no comportamento. Sendo assim, é relevante preparar 
emocionalmente as crianças para estas circunstâncias, implicando um cuidado especificado e 
distinto, apto a identificar e atender suas necessidades, empregando-se de técnicas que auxiliem 
a comunicação e o relacionamento, dentre as quais, salienta brincar através do Brinquedo 
Terapêutico (BT). Este é uma técnica terapêutica em que as crianças brincam simulando os 
procedimentos que serão realizadas nelas, com isso, têm a oportunidade de esclarecer dúvidas e 
curiosidades, tornando, a hospitalização, menos traumática, pois além de permitir a recreação 
também dá a oportunidade de dramatizar, contribuindo para a tranquilidade da criança. A 
pesquisa tencionou analisar um Modelo de Cuidado de Enfermagem com a aplicação do 
Brinquedo Terapêutico mediante aos procedimentos na hospitalização infantil. Realizou-se uma 
revisão integrativa da literatura, consultando as bases de dados LILACS, SCIELO e Google 
Acadêmico, utilizando os descritores; brinquedos terapêuticos and enfermagem pediátrica and 
criança hospitalizada. Foram incluídos e selecionados 4 (quatro) artigos publicados entre 2014 e 
2017, nos idiomas inglês e português. As literaturas que corresponderam ao tema proposto 
descrevem sobre a importância do uso dos brinquedos terapêuticos antes de realizar algum 
procedimento invasivo ou doloroso em crianças cuja dificuldades em compreender ou lidar com 
situações difíceis no ambiente hospitalar. Após o uso do BT, observou-se a partir de uma 
revisão teórica de pesquisa bibliográfica, uma redução na frequência de variáveis 
comportamentais do grupo experimental em relação ao grupo controle, retratando uma maior 
tranquilidade e aceitação dos procedimentos, ao contrário das crianças que não utilizaram os 
Brinquedos Terapêuticos, demonstrando agressividade, choro, gritos, rubor facial, agitação, 
comportamentos esses que dificultam a inter-relação enfermeiro/paciente. Infere-se que aplicar 
o BT estruturado em um Modelo de Cuidado à enfermagem pediátrica permitiu averiguar a 
provável contribuição deste para a redução das resultantes negativas do processo de 
hospitalização da criança. 
Palavras-chave:Criança Hospitalizada; Brinquedos Terapêuticos; Enfermagem Pediátrica. 
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Abordagem cirúrgica em lactente com choque hemorrágico 
desencadeado por úlcera de estresse em unidade de terapia 
intensiva pediátrica. 
Welton Tavares de Farias1, Thaís Rocha Salim2 

 
 
 

Introdução: Úlceras de estresse do trato gastrointestinal superior são complicações conhecidas 
de doença crítica de indivíduos em unidade de terapia intensiva pediátrica. O quadro é 
comumente tratado com inibidor de bomba de prótons e não geram complicações maiores para a 
criança.Objetivo: O relato de caso em questão teve como objetivo trazer à comunidade científica 
que apesar de rara, a intervenção cirúrgica nessa faixa pediátrica por úlcera de estresse pode ser 
necessária para evitar um mau prognóstico para o lactente em UTI pediátrica. Materiais e 
métodos: Foi realizada consulta ao prontuário, observando anamnese, exames de endoscopia 
digestiva alta e e exames laboratoriais. Discussão do caso: lactente do sexo masculino, 1 ano e 7 
meses de vida, previamente hígido. Iniciou quadro de tosse, febre e desconforto respiratório, 
mãe procurou atendimento sendo prescritos sintomáticos e liberado para casa. Retornou no dia 
seguinte com piora do quadro e diagnosticado com pneumonia comunitária, broncoespasmo e 
insuficiência respiratória grave necessitando de suporte ventilatório invasivo. Realizou-se 
antibioticoterapia (ATB), corticosteroides e antiviral. Após 4 dias, apresentou sangue de pouca 
monta nas fezes, feito inibidor de bomba de prótons (IBP). Após 2 dias evolui para hemorragia 
digestiva alta grave e choque hemorrágico, sendo dobrada a dose de IBP, suspensa a 
corticoterapia e trocando esquema de ATB, realizou-se plasma, concentrado de hemácias 
múltiplas vezes além de aminas vasoativas. Foi realizada endoscopia digestiva alta para 
pesquisa da causa do sangramento, à endoscopia foi constatada lesão ulcerada em duodeno com 
coto vascular visível em “babação” segundo classificação de Forrest. Sendo necessária 
abordagem cirúrgica das úlceras através de laparotomia exploratória com hemostasia da lesão, 
utilizando adrenalina em seu contorno não sendo observados sinais de sangramento ativo 
posteriormente. Conclusão: apesar de rara a necessidade de intervenção cirúrgica nessa faixa 
pediátrica para tratamento de úlceras de estresse, o paciente teve um desfecho satisfatório, 
evoluindo bem com alta para enfermaria pediátrica. 
Palavras-chave:ulcera;lactente;hemorragia 
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Abordagem da enfermagem ao paciente idoso por contaminaçao 
de ISTs 
Larissa Nogueira de Paula Silva1, Eliara Adelinos da Silva2 

 
 
 

O envelhecimento no Brasil tem crescido nos últimos tempos, porem as doenças sexualmente 
transmissíveis vem acompanhando esse publico alvo que são vulneráveis a esse conhecimento. 
Sendo necessário a assistência de enfermagem para promover a prevenção a essa população. 
Objetivo Discutir as ações do enfermeiro diante da problemática das ISTs e AIDS na terceira 
idade de acordo com o que há disponível na literatura científica atual, Descrever os fatores que 
impedem a adesão a prevenção das ISTS,Reforçar o incentivo do profissional de enfermagem  
na abordagem ao paciente idoso a importância dos métodos de barreiras nas relações sexuais 
para impedir as ISTs. Matérias e Método: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, por 
meio da busca de artigos online nas bases de dados Scientific Eletronic Library Online 
(SciELO) incluída na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS).Foi estilizado o operador Booleano 
and junto com as palavras chaves Enfermagem, Idoso, Infeccões sexualmente transmissíveis 
Realizado um refinamento dos artigos que foram encontrados 13artigos compatíveis com o  
tema proposto. Resultados:percebe-se que existe uma grande necessidade de sensibilizar a 
população idosa quanto a ISTs, pois tanto alguns profissionais, quanto o próprio idoso ainda 
possuem o paradigma de que as ISTS não fazem parte do contexto da população idosa. 
Conclusão Espera-se discutir e buscar por mais estratégias nas ações do enfermeiro diante da 
problemática das ISTs e AIDS na terceira idade afim de atender a população idosa vigente de 
forma a contribuir para sua saúde. 
Palavras-chave:Enfermagem idoso , infecções sexualmente transmissiveis 
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Ação antimicrobiana complementar e sua influência na 
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As lesões perirradiculares, agudas ou crônicas, se desenvolvem após invasão de 
microorganismos ao periápice e estabelecimento de lesão perirradicular, dada a importância da 
desinfecção dos canais como forma de devolver ao tecido, a homeostasia. Assim, esse trabalho 
teve por objetivo a revisão de literatura acerca da resposta dos tecidos perirradiculares após o 
tratamento endodôntico em dados coletados através de portais científicos – Scielo e PubMed. 
Fatores como infecção persistente e reação de corpo estranho podem retardar o reparo. Após o 
tratamento e redução da inflamação, as células osteoprogenitoras proliferam da periferia em 
direção ao ápice, depositando osso neoformado, a partir do endósteo e/ou periósteo, se o osso 
cortical for afetado. O processo de reparação pode ser do tipo regeneração (restituição completa 
das estruturas originais) ou cicatrização (restituição de parte delas e tecido cicatricial), pois 
quando há um processo crônico, estas estruturas serão convertidas em tecido saudável, mas 
quando há a cirurgia paraendodôntica, o processo é acelerado porque há a remoção do tecido 
inflamado. Dependendo da condição inicial e da efetividade na desinfecção dos canais, dois 
padrões de reparação podem ocorrer: regeneração (polpa vital e necrose sem lesão) e; 
regeneração ou cicatrização. Conclui-se que dependendo da condição de desinfecção, o padrão 
de reparação pode variar o que demonstra a importância do correto tratamento endodôntico. 
Palavras-chave:Tecidos perirradiculares; Tratamento endodôntico; Reparação tecidual. 
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Acidente vascular cerebral isquêmico: prevenção secundária por 
dissecção arterial 
Patrick de Abreu Cunha Lopes1, Júlia Carolina Alves Monteiro de Castro2, Beatriz Oliveira 
Netto3, Débora Francielle Dias4, Sara Cristine Marques dos Santos5, Romero Tadeu Rodrigues 
Batalha6 

 
 

 
A dissecção dos vasos craniocervicais é uma etiologia importante do AVC isquêmico. O risco 
de recorrência de infartos é explicado por mecanismos tromboembólicos e a prevenção 
secundária tem sido motivo de divergência na literatura. O estudo CADISS não mostrou 
diferença entre anticoagulação oral e antiagregação plaquetária. O objetivo deste estudo é 
comparar retrospectivamente a escala de Rankin modificada (mRS) após 90 dias de alta por 
acidente vascular cerebral, secundária à dissecção arterial de vasos craniocervicais de pacientes 
submetidos à antiagregação plaquetária com pacientes submetidos à anticoagulação oral. Os 
dados dos pacientes que tiveram o diagnóstico de dissecção arterial como etiologia do AVC 
foram obtidos no banco de dados da população JOINVASC. Observou-se qual tratamento foi 
utilizado para prevenção secundária nesses pacientes: antiagregação plaquetária ou 
anticoagulação oral. O endpoint primário foi mRS após 90 dias de alta. Dos 40 pacientes 
incluídos no diagnóstico de dissecção arterial de vasos craniocervicais, três foram excluídos por 
morte ou perda de seguimento. Da população de 37 indivíduos, 17 anticoagulados com 
varfarina; 01 com dabigatran; 01 usaram ASA e varfarina; 4 fizeram antiagressão plaquetária 
com ASA; 04 com clopidogrel; e 10 receberam terapia antiplaquetária dupla (AAS e 
clopidogrel). No grupo varfarina, 58,8% melhoraram a mRS após 90 dias da alta hospitalar; 
90% daqueles que foram submetidos à terapia antiplaquetária dupla com AAS e clopidogrel 
melhoraram a mRS; 50% daqueles tratados apenas com ASA melhoraram a mRS; e 75% 
daqueles que usaram clopidogrel isoladamente melhoraram a mRS. Concluiu-se que os 
melhores resultados foram obtidos em pacientes submetidos à dupla antiagregação plaquetária 
com AAS e clopidogrel. Os resultados das outras opções terapêuticas foram semelhantes, exceto 
pela superioridade da monoterapia com clopidogrel em relação ao AAS e varfarina. 
Palavras-chave:acidente vascular cerebral; anticoagulação oral; antiagregação plaquetária 
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atendimentos no sistema único de saúde brasileiro. 
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O acidente vascular cerebral (AVC) é a segunda principal causa de morte no mundo. Quando 
não leva ao óbito, pode trazer limitações motoras e funcionais, ocasionando em um prejuízo 
socioeconômico ao paciente e ao Sistema de Saúde. Nas ultimas décadas, com a redução de 
doenças infectocontagiosas e aumento da expectativa de vida, o AVC tornou-se uma importante 
questão no país. Pretendeu-se descrever o perfil epidemiológico dos pacientes internados, no 
Sistema Único de Saúde (SUS), com AVC. Foi realizado um corte transversal, no período de 
2006 a 2015, e retrospectivo sobre a AVC com base nos dados do SIH/DATASUS, utilizando as 
variáveis: autorizações de internações hospitalares (AIH), sexo, faixa etária (FE) e taxa de 
mortalidade (TM). O delineamento foi observacional descritivo. Foram utilizados os CID’s: 
hemorragia intracraniana, acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou 
isquêmico e infarto cerebral. Foi excluído o ataque isquêmico transitório. Nos dez anos de 
estudo, foram realizadas 1.729.918 internações, sendo a região Sudeste responsável por 43,89%. 
Foi observado um crescimento de 5% de internações no país e de 20% no Nordeste. No que 
tange ao sexo, o masculino representou 51,72%. Com relação à FE, observou-se predominância 
nas de 60 a 69 anos e 70 a 79 anos, com respectivamente 24,92% e 22,98%. Porém, no sexo 
feminino, nota-se que o predomínio ocorre dos 70 aos 79 anos, seguido dos mais de 80 anos. No 
período, foi observada uma TM total de 20,54% em 2006 e 16,89 em 2015, com uma tendência 
de declínio em todas as regiões, com maior TM no Norte e menor no Sul. Em relação à FE, 
observa-se uma tendência de ascendência concomitante ao aumento da mesma, sendo a maior  
de 24,12% em mais de 80 anos, e um predomínio no sexo feminino com uma TM de 18,25%, 
contra 17,80% no masculino. O nível socioeconômico social e de acesso à saúde interfere 
diretamente no controle dos fatores de risco, bem como no tratamento decorrente pro AVC. Isso 
pode ser traduzido no estudo, onde foi encontrada uma predominância de internações na região 
Sudeste, onde apresenta um elevado IDH, porém ao observar esta década, observou-se que o 
Nordeste apresentou um aumento quatro vezes maior em relação ao país e o Norte a uma maior 
TM. Com relação ao sexo, pode-se perceber que as mulheres apresentavam esta patologia mais 
tardiamente, porém com uma maior TM, o que pode esta relacionado a incidência maior em FE 
maiores. 
Palavras-chave:Acidente Vascular Cerebral; Prejuízo socioeconomico; Sistema de Saúde 
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Acidentes de transporte terrestre na região Centro Sul do Estado 
do Rio de Janeiro. 
Jurandir Pozes Guimaraes Junior1, Gabriel Rodrigues Azevedo2, Sebastião Jorge da Cunha 
Gonçalves3 

 
 

 
Os acidentes de transporte terrestre (ATT) configuram-se mundialmente como uma das causas 
básicas de morbimortalidade, em todos os grupos etários, principalmente na população adulta 
jovem e economicamente ativa. Em Vassouras/Rj na data de Jan/2016 a Jun/2019 ocorreram 
308 novos casos de ATT, desses 23 vieram a óbito e com um custo total de R$ 605.125,5 
segundo o Sistema de informação Hospitalar do SUS (SIH/SUS). A cidade do Rio de Janeiro, 
em 2016 foi a capital com o segundo maior número de óbitos por ATT entre as capitais do 
Brasil, com 749 vítimas fatais, perdendo apenas para São Paulo com 955 óbitos (SIM/SUS, 
2019). Diante desse quadro, reforça-se a necessidade de estimular e expandir iniciativas como o 
Programa Vida no Trânsito aos municípios do estado do Rio de Janeiro, concomitantemente 
com o desenvolvimento e aprimoramento de políticas voltadas para a mobilidade segura e 
sustentável, qualificação da informação, controle e vigilância de fatores de risco de ATT, 
intensificação da fiscalização de caráter contínuo, educação e conscientização da população, 
legislação forte, segurança no trânsito, envolvendo veículos, vias e equipamentos de proteção, 
entre outros. Além dessas iniciativas o Rio de Janeiro precisa de medidas urgentes, como por 
exemplo, de ações integradas, intersetoriais, multidisciplinares e que intervenham sobre os 
determinantes sociais nos principais fatores de risco e nos grupos de vítimas mais vulneráveis. 
Vale ressaltar que os ATT precisam ser analisados sob uma perspectiva mais ampla, como por 
exemplo, a qualidade da malha viária, fluxo de caminhões conduzindo cargas pesadas, 
sinalização, legislação com fiscalização eficiente, capacidade de atendimento imediato para os 
acidentes graves, etc. Finalizando, destaca-se a necessidade de monitoramento dos ATT no 
estado e nas regiões de saúde para nortear campanhas educativas, ações intersetoriais e 
multidisciplinares que intervenham nos principais fatores de risco e nos grupos de vítimas mais 
vulneráveis. 
Palavras-chave:acidente; transporte terrestre; morbimortalidade 
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Acidentes na infância: nível de conhecimento de professores e 
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Acidentes são um problema de saúde pública no Brasil e no mundo, pois representam a maior 
causa de morte entre crianças, podendo provocar lesões graves e gerar sequelas que afetam a 
família como um todo. A maioria dessas lesões pode ser evitada com medidas simples. É 
importante avaliar o nível de conhecimento de pais, professores e demais cuidadores de crianças 
sobre acidentes na infância, no que tange a prevenção e os primeiros socorros. O objetivo desse 
estudo é avaliar o nível de conhecimento de professores e cuidadores de crianças a respeito de 
acidentes na infância antes e após uma ação educativa. Para isso será aplicado um pré-teste 
contendo perguntas sobre o tema e em seguida será realizada uma atividade teórico-prática em 
que será ensinado aos participantes as principais medidas de prevenção e primeiros socorros em 
casos de acidentes. Após a atividade, será aplicado um pós-teste, para que se analise o grau de 
aprendizado durante a ação educativa. As crianças menores são as que mais sofrem acidentes, 
sendo que estes ocorrem principalmente no domicílio, embora sejam frequentes também nas 
escolas. Este estudo faz parte do projeto “Projeto de Ensino em Primeiros Socorros: o impacto 
da abordagem de técnicas em primeiros socorros para alunos, professores e funcionários de 
escolas públicas e particulares de Vassouras - RJ” devidamente registrado na coordenação de 
pesquisa da Universidade de Vassouras e devidamente aprovado pelo CEP sob o número de 
parecer: 3.208.357. Estudos revelaram que muitos responsáveis consideram a vigilância da 
criança uma medida suficiente para evitar injúrias, e desconhecem medidas como manter 
produtos químicos fora do alcance e instalar redes de proteção em janelas e sacadas. Alguns 
sequer acreditam que as lesões são preveníveis. Conscientizar pais e cuidadores sobre prevenção 
de acidentes pode reduzir o nível de ocorrências e a mortalidade dessas lesões. O conhecimento 
sobre o que fazer quando um acidente ocorre também é insuficiente, e há casos em que os pais e 
professores prejudicam ainda mais a criança acidentada. A existência de indivíduos capacitados 
a realizar prevenção, avaliação e condutas diante de uma criança acidentada é imprescindível, 
pois a não veiculação dessas informações torna situações contornáveis em potencialmente 
danosas. Com esse trabalho é esperado que pais, professores e demais cuidadores de crianças 
sejam capazes de prevenir acidentes e socorrer crianças vítimas dessas lesões, reduzindo a 
morbimortalidade de crianças como consequência de trauma. 
Palavras-chave:Acidentes domésticos; Prevenção de acidentes; Primeiros socorros. 
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Acne:considerações relevantes para a resolutividade do cuidado. 
Lucília de Cássia Freire de Oliveira1, Maria Cristina Almeida de Souza2 

 
 

 
O panorama brasileiro está em concordância com o da literatura internacional, que aponta a  
acne como a dermatose mais comum ,referindo que aproximadamente 85% dos indivíduos 
sofrem da doença . Doença crônica, não afecção limitada á adolescência , é uma afecção 
multifatorial presente no cotidiano dos dermatologistas.Apresenta padrão de recidiva e curso 
prolongado, manifestando-se com erupção aguda ou de início insidioso , com significativo 
impacto psicológico e social,características das doenças crônicas.Trata-se de uma doença 
inflamatória crônica que envolve a unidade pilo-sebácea, em particular na região de face e 
tronco superior, de evoluçãoarrastada, que pode persistir por vários anos e deixar importantes 
marcas e cicatrizes, não só físicas como psicológicas levando seus portadores a sérios problemas 
emocionais, como baixa auto-estima e importantes perdas na qualidade de vida.A acne tem sido 
foco constante de estudos que desvendam cada vez mais detalhes de sua fisiopatologia e 
possibilitam refinamento terapêutico de modo a atingir seus fatores patogênicos.Algumas  
drogas lançadas e conhecimentos adquiridos sobre a fisiopatologia vieram somar-se á 
experiência do profissional sobre a patologia tão comum e que, por vezes,desafia a 
resolutividade do cuidado pelo médico.Apesar de grande variedade de tratamentos disponíveis, 
há muitos pacientes que não respondem bem á terapia convencional, ou que desenvolvem 
efeitos colaterais,indesejados. Para um perfeito uso das terapêuticas disponíveis, torna-se 
necessário conhecer a causa da acne, para então,fazer a correta prescrição farmacológica.Há 
dois princípios a serem considerados em qualquer tratamento da acne. O primeiro é iniciar o 
tratamento o mais cedo possível, a fim de reduzir o número de cicatrizes . O segundo é que, 
após a conclusão de qualquer tratamento , os fármacos tópicos deverão continuar a ser utilizados 
por um período mínimo de 6 a 12 meses . No tratamento acne , destaca-se as associações e 
combinações terapêuticas, ressaltando-a como doença crônica que cursa com recorrências e 
necessita de manutenção terapêutica não só eficaz mas, principalmente, segura. O conhecimento 
e a compreensão dos fatores envolvidos na gênese da acne são fundamentais para que se possa 
estabelecer uma conduta terapêutica racional e eficiente.O tratamento deve ser precoce e 
agressivo para reduzir o impacto físico e também emocional. A manutenção terapêutica é 
necessária para resultados favoráveis, a fim de minimizar o risco de recidiva. É importante 
lembrar que um tratamento bem sucedido fundamenta-se na educação do doente e na promoção 
da sua adesão à terapêutica. 
Palavras-chave:Medicina;Acne;Prevenção;Terapêutica 
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Ações educativas da enfermagem na estratégia saúde da família – 
educadora/líder 
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Busca-se com o estudo abordar a teoria de Peplau para mediação de processos educativos 
voltados a promoção de saúde da mulher e da criança. O estudo tem por objetivo incentivar a 
promoção da saúde, por intermédio de ações educativas e um relacionamento interpessoal entre 
enfermeiro e paciente, as quais prezem pelo aleitamento materno. Trata-se de uma pesquisa tipo 
exploratória com abordagem qualitativa, tendo por cenário a Estratégia de Saúde da Família 
General Severino Sombra localizada no município de Vassouras. A escolha ocorreu em função 
dessa instituição constituir como principal dispositivo público de atendimento em saúde. As 
participantes do estudo são 20 gestantes maiores de 18 anos, atendidas na referida ESF. Com 
utilização do dispositivo sala de espera e trabalho em grupo, questionário semiaberto e ações 
educativas auxiliado por recurso tecnológico. Procedimentos éticos - em respeito aos aspectos 
éticos da pesquisa, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética na Pesquisa da Universidade de 
Vassouras, tendo em vista o atendimento à Resolução no 510/16, sobre pesquisa envolvendo 
seres humanos, CAAE: 14353719.0.0000.5290. Sendo aprovado com parecer número 
3.417.210. Ademais, foi obtida autorização da pesquisa na Secretaria Municipal de Saúde de 
Vassouras/RJ, para utilização da ESF como campo de estudo. Participação na pesquisa a partir 
da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido - TCLE. Com tratamento dos dados 
a partir da leitura analítica dos dados com base no Referencial Teórico da Política de 
Aleitamento Materno e a Teoria de Peplau. Quanto aos resultados, o estudo apresenta-se em  
fase de coleta de dados. Espera-se que o estudo venha contribuir com a prática da saúde da 
mulher, bem como da criança com a plena participação da enfermagem, liderando promoções  
do aleitamento materno no contexto do pré-natal,- educadora/líder - um dos possíveis papéis da 
enfermagem apontado por Hildegard Peplau. Por fim, desenvolver atividades educativas 
utilizando diferentes métodos para a promoção da saúde da gestante, é passo fundamental para 
novas abordagens interventivas na área. 
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Acolhimento e saúde mental: relação enfermagem-usuário no 
centro de atenção psicossocial. 
Vilma Aparecida Leal Francisco1, Marilei de Melo Tavares2 

 
 
 

O acolhimento enquanto postura e prática nas ações de atenção nas unidades de saúde, favorece 
a construção de relação de confiança entre profissional-usuário. O estudo tem por objetivo 
identificar como tem se dado o acolhimento ao paciente e a família no Centro de Atenção 
Psicossocial - CAPS. A metodologia do estudo é do tipo exploratória com abordagem 
qualitativa, tendo por cenário o CAPS de Miguel Pereira. Os participantes do estudo são 10 
famílias que acompanham os usuários em Saúde Mental. Com utilização de entrevista com 
questões relacionadas ao tema. A coleta de dados realizada pela acadêmica de enfermagem. 
Procedimentos éticos - em respeito aos aspectos éticos da pesquisa, o projeto foi submetido ao 
Comitê de Ética na Pesquisa da Universidade de Vassouras, tendo em vista o atendimento à 
Resolução no 510/16, sobre pesquisa envolvendo seres humanos, CAAE: 
15681219.1.0000.5290. Sendo aprovado com parecer número 3.433.160. Ademais, foi obtida 
autorização da pesquisa na Secretaria Municipal de Miguel Pereira RJ, para realização de 
estudo. Participação na pesquisa a partir da assinatura do termo de consentimento livre e 
esclarecido - TCLE. Com tratamento dos dados por meio da leitura analítica dos dados com  
base no referencial da Análise do Conteúdo de Bardin e da Política de Saúde Mental. Quanto 
aos resultados, o estudo apresenta-se em fase de coleta de dados. De forma preliminar o estudo 
aponta que a acolhimento e cuidado humanizado favorece a relação de confiança tanto para o 
paciente como para a família atendidos no CAPS. Por fim, discutir acolhimento como postura e 
prática nas ações de atenção, criação de vínculo e compromisso entre usuário família e equipe, é 
passo fundamental para melhorar a qualidade de vida dos usuários e seus familiares. 
Palavras-chave:Enfermagem; Acolhimento; Saúde Mental. 
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Acompanhamento clínico/conservador de cão com neoplasia 
interatrial: relato de caso. 
Ana Beatriz Lopes Simões1 

 
 
 

Um tumor é caracterizado pelo crescimento anormal e hiperplásico de qualquer célula, levando 
a aumento de volume, pode ser neoplásico ou não. Tumores cardíacos são neoplasias que se 
originam do revestimento interno, musculatura ou pericárdio do coração. Acomete 
principalmente cães de meia idade, entre 7 e 15 anos. Alguns provocam sinais clínicos 
evidentes, outros são silenciosos e diagnosticados acidentalmente por meio de exames de rotina. 
Dentre a classificação de tumores cardíacos, podem ser primários, que se desenvolvem 
diretamente por células do tecido cardíaco, ou secundários, onde ocorre implantação de células 
de outro foco neoplásico. A maior parte dos tumores primários acometem as câmaras cardíacas 
direitas, sendo o átrio direito o mais incidente, seguido da ocorrência na base cardíaca, em 
especial o corpo aórtico, e menos incidente, o ventrículo esquerdo. Geralmente o quadro clínico 
está relacionado com a localização anatômica do tumor, podendo gerar a formação de efusões 
cavitárias pela compressão dos vasos que irrigam a região mediastínica, ou pelo aumento da 
pressão hidrostática no interior dos vasos sanguíneos. Com o desenvolvimento da 
ecodopplercardiografia e o uso de outros meios de diagnóstico por imagem, aumentou-se a 
detecção precoce de tumores cardíacos, e maior possibilidade de intervenção imediata de 
protocolos terapêuticos e/ou cirúrgicos, quando for indicado. A remoção cirúrgica de uma massa 
atrial é possível em número limitado de casos, com maior sucesso nos casos em que as massas 
são pequenas e bem definidas, e possibilidade de margem cirúrgica. É indicada a quimioterapia 
e terapias antineoplásicas, quando a remoção cirúrgica não é viável, partindo-se para a tentativa 
resolutiva e, dependendo, já se indicar o acompanhamento e tratamento paliativo, pois nem 
todos os tumores são sensíveis a este tratamento. O presente trabalho tem por objetivo relatar o 
caso de um paciente canino da raça Poodle, macho, castrado, de 9 anos de idade, pesando 4,5 
Kg, com queixa principal de tosse improdutiva e histórico de cansaço relatado pelo tutor, onde 
por meio do histórico e achados de exames complementares (eletrocardiograma e 
ecodopplercardiograma), chegou-se a verificação morfo-fisiológica, onde constatou-se a 
presença de neoformação em região interatrial, com maior comprometimento de endocárdio 
direito. Com a impossibilidade de realização dos procedimentos mais invasivos, espera-se, por 
meio do desenvolvimento do estudo, a demonstração da importância das alternativas clínicas na 
manutenção da qualidade e bem estar do paciente, e acompanhamento da sobrevida, frente a 
evolução da neoplasia. 
Palavras-chave:Neoplasia cardíaca; tratamento paliativo; cães 

 
 

Agradecimentos:Clínica Cães e Gatos 
 
 
 
 
 
 

Afiliação dos Autores: 
1.Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Acompanhamento hepático em pacientes renais crônicos. 
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A insuficiência renal representa a incapacidade dos rins em exercer suas funções, as quais são 
importantes para o organismo humano. Esta perda funcional quando se cronifica, trata-se de um 
processo lento, progressivo e irreversível. Partindo do pressuposto de que a lesão renal pode 
afetar outros órgãos e funções do corpo, podemos associar com os agravos evidenciados no 
fígado, como por exemplo, síndrome hepatorrenal (SHR), condição clínica grave que se inicia 
no fígado por conta da função renal comprometida evidenciada pelo não acompanhamento 
correto dos pacientes. O objetivo deste trabalho é avaliar a importância do acompanhamento 
hepático nos pacientes renais crônicos e abordar a SHR. Estudo de caráter qualitativo, baseado 
na análise de artigos da SciELO, Google Acadêmico e LILACS. A SHR pode estar relacionada 
a diversos fatores, como por exemplo, o etilismo, em que o abuso de álcool pode levar a agravos 
como cirrose avançada, insuficiência hepática crônica com hipertensão portal, hepatite alcoólica 
e até mesmo insuficiência hepática aguda. A gravidade desta síndrome também é evidenciada 
quando atinge a função renal, através de uma ligação com o sistema circulatório e linfático 
podendo levar desde a formação de ascite abdominal até casos de deterioração dos rins e perda 
total de função, representando a necessidade de um acompanhamento adequado dos pacientes 
portadores de doenças renais crônicas, atentando-se também para outros sistemas e funções do 
organismo que podem ser comprometidas. Portanto é fundamental que os pacientes renais 
crônicos sejam devidamente acompanhados a fim de que os diversos agravos possam ser 
diminuídos, como em questão a SHR, que precisa ser melhor estudada, sendo imprescindível a 
realização de exames, avaliação contínua pela equipe de Enfermagem, acompanhamento 
rigoroso do uso de medicamentos, busca por hábitos saudáveis de vida, como cuidados com a 
alimentação, dentre outros fatores que garantam boa qualidade de vida ao paciente renal 
crônico. 
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Afiliação dos Autores: 
1. Discente Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
2. Discente Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
3. Discente Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
4. Discente Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
5. Discente Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
6. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Adenomiose: Relato de caso. 
Rondinelly Dantas Cangussu Mendes1, Osvaldo Luiz Aranda2 

 
 

 
A adenomiose foi descrita pela primeira vez pelo patologista alemão Carl Von Rokitansky, em 
1860, como cistossarcoma adenoide uterino, após a observação de glândulas endometriais no 
seio do miométrio. Em 1925 foi identificada como uma identidade separada da endometriose, 
por Frank. Porém, a sua definição só surgiu em 1972. Imagiologicamente é frequentemente 
descrita como um espessamento focal ou difuso da zona juncional do miométrio. É uma 
alteração benigna do útero que, histologicamente, caracteriza invasão benigna das células 
endometriais no miométrio, e o sinal macroscópico mais evidente é o de um útero aumentado. 
Trata-se de uma doença benigna frequente, com uma incidência estimada de 20-30% na 
população geral, valor incerto devido à inexistência de critérios específicos e dificuldade de 
realização do diagnóstico e, além disso, não existem sintomas que sejam patognomônicos da 
adenomiose. O presente estudo tem como objetivo apresentar um caso clínico de uma paciente 
de 30 anos, que apresentava dismenorreia, sangramento uterino anormal, dor pélvica e 
dispareunia há cerca de 6 meses, no qual foi suspeitado e investigado a adenomiose. Além  
disso, objetiva-se manter os profissionais de saúde alertas e atualizados para exercer o 
diagnóstico e a terapêutica mais adequada. Este relato de caso se baseou na coleta de dados 
mediantes a entrevista com o paciente, registros fotográficos dos métodos diagnósticos e revisão 
do prontuário, seguido de breve revisão da literatura sobre o tema, com base em artigos 
encontrados nas seguintes bases: PubMed, Google Acadêmico e Scielo. Os sintomas mais 
comuns associados com a adenomiose são: amenorreia, dismenorreia e um aumento na 
sensibilidade uterina. O diagnóstico da adenomiose é sugerido, pela anamnese e exame físico, 
em mulheres na quarta e quinta década de vida que já tiveram filhos ou sofreram cirurgias sobre 
o miométrio e apresentam alterações clínicas como menorragia, dismenorreia e aumento do 
volume uterino. O tratamento da adenomiose, que até recentemente se restringia à  
histerectomia, começa a apresentar novas opções. Atualmente, e com o auxílio das novas 
técnicas de diagnóstico, a adenomiose é diagnosticada cada vez mais precocemente e o 
conhecimento sobre esta patologia tem crescido exponencialmente. O emprego de métodos pré- 
cirúrgicos que demonstrem boa validade em diagnosticar a adenomiose é de fundamental 
importância à prática médica, pois teremos a oportunidade de evitar tratamentos ineficazes. 
Palavras-chave:Adenomiose; dismenorreia; imagem por ressonância nuclear magnética 
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Alargamento cervical no preparo químico - mecânico e os riscos 
de fratura radicular: evidências científicas 
Micaella de Souza Almeida1, Gabriel Gomes Camargo Teixeira2, Hugo Morelli Barbosa3, 
Juciara Moreira Ribeiro4, Luiz Felipe de Oliveira Gilson Rangel5, Luis Felipe Coutrin de 
Toledo6. 

 
 

 
Dentes tratados endodonticamente com extensa perda de estrutura dentária tem sua capacidade 
de resistir às forças mastigatórias durante função, reduzidas . Após a terapia endodôntica, os 
dentes são mais propensos a fratura por causa da perda de umidade e tornando-se mais friáveis 
quando comparados a dentes com vitalidade. A dentina remanescente na área de terço cervical 
junto a região de furca deve ser cuidadosamente avaliada antes de se determinar a estratégia 
restauradora a ser empregada. Um dos fatores potenciais que podem influenciar na propensão 
para as fraturas radiculares é o desgaste excessivo das paredes internas do canal radicular. Este 
estudo têm o propósito de coletar dados da literatura recente que apontem as principais causas 
operatórias que favorecem o surgimento de fraturas radiculares na região de furca em dentes 
multirradiculares tratados endodônticamente. O desgaste junto as paredes internas dos canais 
deve ser suficiente para eliminar microrganismos e permitir a acomodação dos materiais 
obturadores sem fragilizar desnecessariamente a estrutura radicular. Uma vez que a oclusão gera 
maiores tensões de carga na superfície radicular externa que se concentram no terço cervical, a 
utilização de instrumentos de maior diâmetro junto as paredes cervicais internas do canal 
radicular resultam em redução dos níveis de resistência as tensões provocando fraturas verticais 
e horizontais. Evidências científicas demonstram uma forte correlação entre a área de dentina 
remanescente no terço cervical radicular e a resistência à fratura. Considerando os atuais dados 
apresentados pela literatura, a espessura remanescente de dentina e cemento após completo 
preparo químico mecânico não deve ser menor que 60% da anatomia original na região de furca. 
Canais preparados com instrumentos de conicidade 0,06 mm possuem uma maior incidência de 
fraturas, especialmente na região cervical quando comparados com instrumentos de conicidade 
0,04 mm. A técnica coroa – ápice parece favorecer a uma maior preservação das estruturas 
radiculares, assim como o emprego de uma instrumentação híbrida com preservação do desgaste 
no terço cervical e maior amplitude na região apical proporcionando a eliminação de um maior 
número de patógenos junto aos tecidos perirradiculares favorecendo a cicatrização periapical 
sem comprometer a estrutura dentária e permitindo a manutenção do elemento dentário em 
função. 
Palavras-chave: Endodontia fratura radicular; furca. 
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Alfabetização em Libras para os profissionais de Enfermagem: 
Comunicação efetiva para o acolhimento de deficientes auditivos 
Jéssica de Faria Barbosa1, Brenda da Silva França2, Elayne Araújo de Almeida3 

 
 
 

A deficiência auditiva define-se pela perda parcial ou total da capacidade sensitiva da audição. 
No caso de pessoas com total incapacidade, torna-se necessário o uso de uma linguagem 
adaptada para que haja a possibilidade de uma comunicação efetiva. No Brasil, segundo o 
Ministério da Saúde, os surdos constituem 3,2% da população brasileira. O Decreto n. 5626, de 
22 de dezembro de 2005, que regulamentou a Lei 10.436/02, também denominada Lei de Libras 
que aborda os aspectos relativos à inclusão da Língua Brasileira de Sinais nos cursos superiores 
e no Sistema Único de Saúde. Sendo assim, após a apresentação dos dados acima, enfatiza-se o 
direito que essa parcela populacional possui sobre o atendimento e acolhimento de forma 
adequada dentro de suas necessidades no âmbito da assistência à saúde. Em contrapartida, 
existem desafios que tornam-se pertinentes no cotidiano do deficiente auditivo ao buscar 
atendimento e defrontar-se com obstáculos para uma comunicação efetiva. O objetivo desse 
estudo foi ressaltar a importância do acadêmico e do profissional de enfermagem em ser 
alfabetizado em Libras em prol do acolhimento diferenciado. Foi realizada uma revisão da 
literatura a partir das bases de dados Scielo e Google Acadêmico, utilizando os descritores 
educação em enfermagem, alfabetização e acolhimento. Foram incluídos artigos publicados 
entre os anos 2016 e 2017 no idioma português. Hildigard Peplau relata sua Teoria de Relações 
Interpessoais em Enfermagem como um processo especializado entre reconhecer e responder as 
necessidades de seu cliente. Logo, o enfermeiro, sendo alfabetizado em Libras, proporciona ao 
deficiente auditivo, uma comunicação pelo seu método linguístico sem adaptações não verbais 
ou de escrita, mas pela língua de sinais. Sendo assim, o acolhimento se torna o principal 
elemento do cuidar para a enfermagem desde o primeiro momento no atendimento, 
estabelecendo uma relação interpessoal empática para um planejamento e elaboração do  
cuidado necessário. Em conclusão, o enfermeiro deve buscar a fluência em Libras tornando-se 
capaz de atender as necessidades de seu cliente. O enfermeiro intérprete e alfabetizado se torna 
um profissional diferenciado pelo seu desenvolvimento cognitivo na Língua Brasileira de  
Sinais. 
Palavras-chave:Alfabetização; relaçãointerpessoal; libras. 
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Alimentos com alto teor de açucares e sua relação com a cárie. 
Isabella de Alvarenga Cunha Martins1, José Geraldo de Lima Terra Neto2, Isadora Barros 
Gonçalves Pereira3, Milene Aparecida da Silva4, Leticia Oliveira da Silva5, José Carlos do 
Nascimento6 

 
 

 
Nas últimas décadas, o consumo de açúcar em sociedades emergentes tem sido crescente. A 
substituição de produtos locais por alimentos manufaturados, particularmente com alto teor de 
açúcar, tem sido acompanhada por um aumento na cárie dental. A cárie dentária é uma das 
doenças mais comuns entre crianças brasileiras, interferindo na qualidade de vida por causar dor 
e sofrimento. A cárie precoce na infância pode ser considerada a principal causa da perda 
precoce dos dentes decíduos. A ausência desses dentes pode provocar alterações deletérias na 
fonação, na estética e no desenvolvimento adequado da arcada dentária. A sintomatologia 
dolorosa em decorrência das lesões cariosas também compromete a mastigação, que é de 
extrema importância para o consumo de uma dieta balanceada e para o preparo dos alimentos 
para o processo digestivo. O objetivo desse trabalho é identificar as possíveis relações entre o 
alto consumo de alimentos com teor elevados de açúcar e os surgimentos de cárie dental. A 
metodologia constou de uma abordagem qualitativa, através de revisão de literatura, utilizando 
as bases de dados Google Acadêmico e a plataforma LILACS. Neste estudo, observou-se que as 
crianças principalmente, apresentam preferência por alimentos mais doce, o que pode 
potencializar o surgimento das cáries precoces na infância, em conjunto há outros fatores de 
risco como a má higienização bucal. Conclui-se que a principal causa da cárie é o consumo de 
alimentos e bebidas açucaradas que se alojam entre os dentes, e quanto mais açúcares se 
consomem, mais propício fica o ambiente bucal para a proliferação das bactérias causadoras da 
cárie dentária, essas bactérias em contato com os açúcares geram subprodutos ácidos que com o 
tempo vão desgastando o esmalte dentário causando crateras, que são as lesões resultantes da 
cárie. A distinção da doença e da manifestação requer uma abordagem mais detalhada, e os 
processos de restauração dentária serão ineficazes se o tratamento não estiver voltado para a 
etiologia da doença. 
Palavras-chave:Cárie: Alimentos; Açúcar. 
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Análise comparativa da resistência às cargas verticais 
compressivas de diferentes materiais restauradores. 
Maria Eduarda Granadeiro Gomes Correa1, Gabrielle Leal de Vasconcellos2, Hugo Morelli 
Barbosa3, Luís Felipe Coutrin de Toledo4, Carla Minozzo Mello5, Rodrigo Simões de Oliveira6 

 
 

 
As forças da mastigação que atuam sobre os dentes e/ou materiais podem levar à sua 
deformação. O conhecimento das propriedades mecânicas dos materiais restauradores é 
fundamental na compreensão e previsão do comportamento dos materiais submetidos à carga, 
visto que aplicações incorretas podem comprometer o desempenho clínico das restaurações em 
longo prazo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a resistência à compressão de três cimentos de 
ionômero de vidro restauradores, sendo dois convencionais (Vidrion R - SS White, Vitro Fil R 
- DFL) e um reforçado por prata (Riva Silver - SDI), e de uma resina composta (Filtek P60 - 3M 
ESPE) como padrão comparativo. Para isso, oito corpos de prova de cada material foram 
confeccionados com dimensão de 3mm x 6mm, através de matrizes bipartidas. A resina 
composta foi fotoativada por 60 segundos nas duas extremidades. Os valores médios de 
resistência à compressão, em MPa, foram para o Vidrion R 155,82, Vitro Fil R 67,63, Riva 
Silver 129,44, e Filtek P60 375,89. Os resultados obtidos foram submetidos a análises 
estatísticas (teste ANOVA e Método de Tukey, p<0,05). Conclui-se que oVidrion R e o Riva 
Silver apresentaram resistência à compressão estatisticamente semelhante entre si e superior ao 
Vitro Fil R. E a resina composta apresentou melhor resistência à compressão quando  
comparada aos cimentos avaliados. 
Palavras-chave:Cimentos de ionômero de vidro; Força compressiva; Materiais dentários. 
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Análise da prevalência do conhecimento e aplicação das técnicas 
de ressuscitação cardipulmonar no ambiente acadêmico 
Debora Francielle dias1, Sara Cristine marques dos santos2, Ivana Picone borges de aragão3 

 
 
 

Introdução: A mortalidade das vítimas de parada cardíaca (PC) súbita, no ambiente extra 
hospitalar, está relacionada à eficácia do atendimento de emergência pré-hospitalar com 
emprego correto de manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP). Na literatura, podem ser 
identificados estudos que relatam a sobrevida de pacientes que recebem a RCP e o impacto na 
redução da taxa de mortalidade. Objetivo: Analisar a prevalência do conhecimento e aplicação 
das técnicas de RCP no ambiente acadêmico e propor a rotina de treinamento teórico-prático na 
formação do profissional da área médica. Métodos: Estudo observacional e transversal em 
alunos do curso de medicina na Universidade de Vassouras, por meio de aplicação de 
questionário anônimo, com intuito de avaliar o conhecimento acerca da identificação e  
aplicação da técnica de RCP no período entre outubro/2018 e agosto/2019. Resultados: Total de 
186 alunos responderam aos questionários, sendo 146 no ano de 2018 e 41 em 2019. A análise 
desses questionários mostrou que 43% dos estudantes de 1º período (2018), 39% do 2º (2018) e 
44% do 6º período (2018) se declaram aptos a realizarem manobra de RCP em emergência. Em 
2019, no 1° período, 34,14% declararam-se aptos a aplicar a manobra. Outro dado importante 
obtido nas respostas ao questionário, foi o desconhecimento do manuseio do desfibrilador 
externo automático (DEA): 1° período (2018) com 50% declararam saber manusear; 2° e 6° 
períodos (2018) declararam, respectivamente, que 60% e 37% sabem utilizar; 1° período (2019) 
com 31,70% que sabiam usar. Além disso, outro dado importante na presente pesquisa está 
relacionado a pouca disponibilidade do aparelho DEA em locais de grande circulação. 
Conclusões: Notou-se que menos da metade dos alunos entrevistados, durante os anos do 
estudo, consideram-se aptos a realizar a manobra de RCP. Denotando assim a necessidade de 
uma maior disseminação do conhecimento prático direcionado a esse público. Observa-se, 
portanto, a importância de treinamento de RCP nas instituições públicas e privadas, com intuito 
de reduzir o retardo do socorro extra-hospitalar. Salienta-se, que a morosidade no atendimento 
agrava o quadro clínico e contribui para evolução do óbito. 
Palavras-chave:Reanimação Cardiopulmonar. Parada Cardíaca. Emergências 
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Análise da Prevalência e Perfil Epidemiológico dos Pacientes 
Internados por Osteomielite na Região Sudeste do Brasil nos 
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A osteomielite (OM) é uma doença caracterizada por um distúrbio inflamatório do tecido ósseo. 
Em geral é causada pela infecção por um microorganismo patogênico, resultando em destruição 
e necrose tecidual. Essa patologia se caracteriza por afetar pessoas de todas as idades, não 
apresentar predileção por uma estrutura óssea especifica, manifestar-se com sinais e sintomas 
variáveis e ser causada por diversos tipos de micro-organismos. O presente estudo analisou a 
prevalência e o perfil epidemiológico dos pacientes internados no SUS por Osteomielite na 
região sudeste do Brasil entre os anos de 2008 e 2018 e os gastos relacionados a essa doença. O 
Objetivo foi fornecer subsídios para aperfeiçoar as estratégias utilizadas por cada uma das 
regiões brasileiras para o combate da doença em questão e promover maior êxito em reduzir os 
índices e gastos da Osteomielite. Para tal utilizou-se dados provenientes do DATASUS 
(departamento de informática do SUS) e uma revisão de literatura utilizando os descritores: 
osteomielite, prevalência e epidemiologia nas bases de dados do Pubmed (US National Library 
of Medicine National Institutes of Health), Medline, Scielo (Scientific Electronic Library 
online) e NCBI (Naticional Center for Biotechnology Information). Ao observar os dados 
referentes as internações por OM, a região Sudeste apresentou o maior número de internações, 
contudo desde 2009 esta ocorrendo uma queda nesses valores, o gênero masculino é o mais 
afetado, apresentando uma prevalência em indivíduos de 20 a 69 e da raça branca. A região 
Sudeste foi  responsável pelo maior número de óbitos e  de gastos com tal doença. A partir  
desse fato, é evidente que a OM esta sendo melhor controlada nos últimos anos, pode-se 
observar que nesse período houve um incremento no tratamento específico para essa doença 
através de antibióticos in situ de acordo com a resistência bacteriana, contudo, os biofilmes 
ainda são uma preocupação. Quanto s formas de prevenção ficou evidente que por ser uma 
doença muito abrangente esta ligada a diversos fatores, porem todos esses conseguem ser 
controlados através de uma abrangência maior dos programas de atendimento a saude, o que 
vem acontecendo nos últimos anos de maneira progressiva. 
Palavras-chave:Osteomielite; Prevalência; Internação 
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A sinusite crônica (SC) é uma inflamação da mucosa do nariz e seios paranasais, sendo uma das 
afecções mais comuns das vias aéreas superiores, que demanda altos gastos além de causar 
incômodo ao paciente pela obstrução nasal, rinorréia dor ou pressão facial e redução ou perda  
do olfato. Dentre os tipos existentes, a viral é a mais recorrente. É estimado que os adultos 
tenham, aproximadamente, de 2 a 5 resfriados por ano, e as crianças, de 6 a 10. A partir dos 
episódios virais, cerca de 0,5% a 10% evoluem para infecções bacterianas. O objetivo do estudo 
é analisar a prevalência da sinusite no estado do Rio de Janeiro (RJ). Realizou-se uma revisão 
sistemática da literatura em conjunto à coleta descritiva, transversal e observacional a partir dos 
dados disponíveis no DATASUS-Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) – de 
2008 fevereiro de 2019 avaliando as internações com o valor total de gastos, óbitos e padrão dos 
portadores. No período analisado, houve 2.402 casos de sinusite no RJ com gasto de 1.092.509 
reais, sendo que o número de internações por SC no RJ corresponde a 9,4% do total de casos no 
país. Quanto ao sexo, há equilíbrio entre a quantidade de homens (50,4%) e mulheres (49,6%). 
Em relação à faixa etária, o grupo mais afetado é o de indivíduos entre 30 a 69 anos com 71,3% 
dos casos, com destaque para aqueles que possuem entre 50 a 59 que correspondem a 22,8% do 
total. Quanto a cor/raça autodeclarada 46,9% das internações não possuem essa informação, das 
que possuem destacam-se os brancos com 26,5% e pardos com 19,7% do total. Não houve 
óbitos por SC no RJ, no período analisado. As baixas mortalidade e morbidade associadas a esta 
doença fazem com que os casos sejam leves e não evoluam para internações e que os dados 
obtidos dos pacientes estejam muitas vezes incompletos. Em virtude disso, é essencial 
investimentos na atenção primária visando o cuidado resolutivo desse paciente desde os 
primeiros sintomas de modo que não haja a necessidade de atendimento em serviços de urgência 
e emergência e muito menos a necessidade de hospitalização. 
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Análise dos procedimentos cirúrgicos de acidente vascular 
cerebral entre 2008 e 2018 no município de vassouras no estado 
do rio de janeiro. 
Patrick de Abreu Cunha Lopes1, Paulo Roberto Hernandes Júnior2, Beatriz Oliveira Netto3, Júlia 
Carolina Alves Monteiro de Castro4, Maria Cristina Almeida de Souza5 

 
 

 
O acidente vascular cerebral (AVC) é responsável por altas taxas de mortalidade, sendo a 
segunda maior causa de óbitos no mundo. O estudo visa analisar os procedimentos de 
tratamento de AVC hemorrágico ou isquêmico realizados no município de Vassouras no  
período de 2008 e 2018. Realizou-se uma revisão sistemática da literatura e uma coleta 
observacional, descritiva e transversal dos dados de tratamento de acidente vascular cerebral 
AVC hemorrágico ou isquêmico, disponíveis no DATASUS – Sistema de Informações 
Hospitalares do SUS (SIH/SUS) por um período de dez anos – dezembro de 2008 a dezembro 
de 2018 – avaliando valor de gastos públicos, complexidade, taxa de mortalidade, óbitos, 
permanência e caráter de atendimento e artigos disponíveis em Scielo, Lilacs e PubMed. No 
período analisado observou-se 1.487 internações para a realização de procedimentos de 
tratamento de acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico ou isquêmico, representando um 
gasto total de R$2.952.172,87, sendo 2018 o ano com maior número de internações (2014) e 
também 2018 o ano responsável pelo maior valor gasto durante o período (R$463.860,86). Do 
total de procedimentos, 9 foram realizados em caráter eletivo e 1.478 em caráter de urgência, 
tendo sido todos os 1.487 considerados de média complexidade. A taxa de mortalidade total nos 
10 anos estudados foi de 19,70%, correspondendo a 293 óbitos, sendo 2009 o ano com taxa de 
mortalidade mais alta, 26,36%, enquanto o ano de 2011 apresentou a menor taxa, 16,22%. A 
taxa de mortalidade dos procedimentos eletivos foi de 22,22% em comparação a 19,69% nos de 
urgência. A média de permanência total de internação foi de 9,6 dias. Observa-se a prevalência 
de procedimentos de urgência. Mas, a taxa de mortalidade destes é menor que nos eletivos. 
Torna-se necessário, portanto, a notificação correta dos procedimentos, para estatísticas e perfil 
epidemiológico nacional. 
Palavras-chave:Sistema Único de Saúde; Medicina; Acidente Vascular Cerebral 
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Análise dos procedimentos de tratamento de parada cardíaca com 
ressucitação nas regiões brasileiras em 10 anos 
Debora Francielle Dias1, Sara Cristine Marques dos Santos2, Ivana Picone Borges de Aragão3 

 
 

Introdução: Mortalidade de vítimas de parada cardíaca súbita, ambiente extra hospitalar, 
relaciona-se à eficácia do atendimento de emergência pré-hospitalar e emprego correto de 
manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP). Na literatura, identificam-se estudos que 
relatam presença de sobrevida de pacientes que recebem RCP e redução da taxa de mortalidade. 
Objetivo: Analisar casos de TRATAMENTO DE PARADA CARDÍACA (PC) COM 
RESSUCITAÇÃO no Brasil durante 10 anos e associá-los à taxa de mortalidade. Métodos: 
Realizou-se revisão sistemática da literatura e coleta observacional, descritiva e transversal dos 
dados de internações para TRATAMENTO DE PC COM RESSUCITAÇÃO, disponíveis no 
DATASUS – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) no período de dez anos 
– janeiro de 2009 a dezembro de 2018 – avaliado valor de gastos públicos, complexidade, taxa 
de mortalidade, óbitos, permanência e caráter de atendimento. Artigos disponíveis em Scielo, 
Lilacs e PubMed. Resultados: Período analisado, observaram-se 28.312 internações para 
realização de procedimentos de TRATAMENTO DE PC COM RESSUCITAÇÃO 
representando gasto total de R$R$53.618.146,71, sendo 2018 ano com maior número de 
internações (4.739) e também ano responsável pelo maior valor gasto durante o período (R$ 
8.398.346,83). Do total de procedimentos, 788 foram realizados em caráter eletivo, 27.523 em 
caráter de urgência e um por outras causas. Tendo sido todos considerados de média 
complexidade. A taxa de mortalidade total nos 10 anos estudados foi de 72,43, correspondendo 
a 20.506 óbitos, sendo 2017 ano com taxa de mortalidade mais alta, 77,03, enquanto ano de 
2009 apresentou menor taxa, 59,81. A taxa de mortalidade dos procedimentos eletivos foi de 
59,14 em comparação a 72,81 nos de urgência. A média de permanência total de internação foi 
de 6,2 dias. Região brasileira com maior número de internações: Sudeste com 15.075, seguida 
da região Sul com 5.767, Nordeste com 3.543, Centro-Oeste com 3.028 e, por último, região 
Norte com 899. Entre as unidades da federação, São Paulo concentrou maior parte das 
internações, contabilizando 9.639. Região com maior número de óbitos: Sudeste com 10.987 
casos, Norte apresentou menor número, com 584 óbitos registrados. Região Centro-oeste 
apresentou maior taxa de mortalidade (77,48), seguida do Nordeste (73,13). Já a região Norte 
apresentou menor taxa (64,96). Conclusões: Observa-se a importância de treinamento de RCP 
nas instituições públicas e privadas, com intuito de reduzir o retardo do socorro extra-hospitalar. 
Salienta-se, a morosidade no atendimento agrava o quadro clínico e contribui para evolução do 
óbito. 
Palavras-chave:Reanimação Cardiopulmonar. Parada Cardíaca. Emergências 
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Análise epidemiológica de acidentes ofídicos no município de 
Vassouras, RJ: estudo retrospectivo. 
Diego Silva Vieira1, Paula Pitta de Resende Côrtes2. 

 
 
 

Acidentes ofídicos representam um agravo de preocupação importante para a saúde pública, os 
quais constam na lista de doenças de notificação compulsória desde 2010. As picadas de cobras 
peçonhentas dos grupos botrópico, crotálico, laquético e elapídico são as mais importantes na 
prática clínica. Entretanto, o município de Vassouras/RJ apresenta poucas informações 
notificadas sobre esses agravos. O presente estudo tem como objetivo relatar dados 
epidemiológicos de acidentes ofídicos no município de Vassouras, comparando com a região na 
qual está inserida. Trata-se de um estudo retrospectivo, longitudinal e quantitativo, realizado 
através de dados obtidos no sistema DATASUS, sendo selecionado o estado do Rio de Janeiro, 
região centro-sul e cidade de Vassouras no período de 2007 a 2017. Foram selecionados os 
acidentes por cobras, entre os animais peçonhentos. Os filtros aplicados foram: tipo de serpente, 
faixa etária, sexo, classificação do caso e evolução do caso. No estado do Rio de Janeiro foram 
notificados 6.242 casos, sendo 598 na região centro-sul e destes, 177 no município de 
Vassouras. A cidade de Vassouras apresentou o maior número de casos entre as cidades da 
região centro-sul. Pode-se identificar que a maioria dos casos se concentrou na faixa etária 
jovem, no sexo masculino. Quanto à gravidade, ocorreram mais casos moderados, sem nenhuma 
morte nesse período. O atendimento ocorreu em até 3h do momento do agravo. Apesar da maior 
gravidade do acidente crotálico, foi mais comum em Vassouras o acidente botrópico. Esses 
achados estão em comum com outros estudos e um dado que diferencia a cidade de Vassouras é 
que a maior parte de casos é classificada como moderada, sendo maior a ocorrência de casos 
classificados como leves nas outras cidades comparadas. Conhecer a gravidade do agravo é 
importante, visto que o tratamento com soro antiofídico se baseia na classificação de gravidade 
do caso e no tipo de serpente envolvido na mordedura. Conhecer a epidemiologia dos acidentes 
ofídicos de Vassouras/RJ facilita o planejamento e execução do atendimento a esse tipo de 
agravo, prevenindo complicações. 
Palavras-chave:Mordeduras de serpentes; bothrops; acidente ofídico 
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Análise Epidemiológica do infarto agudo do miocardio nos 
ultimos dez anos na cidade de Vassouras-RJ. 
Fernando da Cruz1 

 
 
 

Segundo o Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares constituem a principal causa de 
morte no Brasil e o infarto agudo do miocárdio (IAM) a maior causa de morte no mundo , sendo 
assim um importante problema de saúde pública. O objetivo deste estudo é descrever e analisar 
o índice epidemiológico do IAM no Município de Vassouras - RJ, nos últimos dez anos. Tratar- 
se de um estudo quantitativo em que foram analisados dados com a população de 10 a 80/+ anos 
de idade no Município de Vassouras, no período de janeiro de 2009 a janeiro de 2019, sendo 
avaliados os seguintes critérios: gênero, faixa etária, raça e caráter de atendimento, através dos 
Dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), onde foram 
armazenados e analisados através do software Microsoft Excel. Na óptica dos resultados 
verificou-se elevadas taxas de acometimento por IAM principalmente no sexo masculino que 
possuíam entre 50 e 69 anos. O principal caráter de atendimento ao IAM foi o da Urgência 
Médica. Relacionado a raça humana mais acometida não foi possível o esclarecimento em tal 
estudo realizado. Através do estudo, foi possível perceber o perfil epidemiológico do IAM na 
população de Vassouras, alertando para que políticas de saúde públicas visem a prevenção e 
redução dos fatores ligados às doenças cardiovasculares. 
Palavras-chave: Doença cardiovasculares, perfil epidemiológico, IAM, saúde pública. 
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Análise Epidemiológica do Infarto Agudo do Miocárdio nos 
últimos dez anos no Município de Vassouras, RJ 
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O objetivo deste estudo é descrever e analisar o índice epidemiológico do IAM no Município de 
Vassouras - RJ, nos últimos dez anos. Tratar-se de um estudo quantitativo em que foram 
analisados dados com a população de 10 a 80/+ anos de idade no Município de Vassouras, no 
período de janeiro de 2009 a janeiro de 2019, sendo avaliados os seguintes critérios: gênero, 
faixa etária, raça e caráter de atendimento, através dos Dados do Departamento de Informática 
do Sistema Único de Saúde (DATASUS), onde foram armazenados e analisados através do 
software Microsoft Excel. Na óptica dos resultados verificou-se elevadas taxas de acometimento 
por IAM principalmente no sexo masculino que possuíam entre 50 e 69 anos. O principal  
caráter de atendimento ao IAM foi o da Urgência Médica. Relacionado a raça humana mais 
acometida não foi possível o esclarecimento em tal estudo realizado. Através do estudo, foi 
possível perceber o perfil epidemiológico do IAM na população de Vassouras, alertando para 
que políticas de saúde públicas visem a prevenção e redução dos fatores ligados às doenças 
cardiovasculares. 
Palavras-chave:doença cardiovasculares, perfil epidemiológico, IAM, saúde pública. 
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Análise sobre punção lombar e suas complicações. 
Maria Carolina da Silva Gaspar1, Adriana Dantas Amaro Pereira2, Júlia dos Reis Motta 
Monteiro3, Eduardo Tavares Lima Trajano4. 

 
 

 
A punção lombar é um exame fundamental no diagnóstico neurológico cujas indicações podem 
ser: avaliar a PIC e composição do LCR, medir e reduzir a pressão intracraniana ou administrar 
substâncias por via intratecal. Diante de tal relevância, o objetivo desse estudo foi avaliar a 
quantidade de procedimentos realizados, taxa de mortalidade, complicações e os erros que 
comprometam os resultados desse procedimento. Coleta dos dados disponíveis no DATASUS – 
de Jan/2019 a Jul/2019, avaliando número de internações, óbitos, além de revisão de artigos 
científicos e revistas eletrônicas. Palavras-chave: "punção lombar", "líquor", "drenagem 
liquórica". Durante o período avaliado, foram realizadas 341 punções lombar em todo território 
nacional, sendo quase metade delas feitas no sudeste (46,3%). Dentre elas, foram 17 óbitos no 
Brasil e 0 na região centro-oeste. Além disso, a média nacional de tempo de internação para tal 
exame foi de 8,5 dias. Sabe-se ainda que a complicação mais prevalente desse procedimento é 
uma cefaleia de localização occipital e/ou frontal, ocorrendo entre 10 e 30% dos casos, que 
começa por volta de 12 a 48 horas após a punção e pode durar de dias até semanas. Esse quadro 
pode trazer sinas de irritação meníngea, náuseas e vômitos tendo relação com uma meningite 
pós-punção. Outra intercorrência possível é a lesão traumática de uma veia intratecal levando a 
hemorragia subaracnóidea (HSA) cuja ocorrência pode chegar a uma taxa de 20%, sendo maior 
a predisposição para ocorrer em pacientes com doenças de coagulação e distúrbios das plaquetas 
quantitativos ou funcionais. A distinção entre erro de punção e HSA é feita através de 
centrifugação do líquor afim de não atrapalhar o diagnóstico. Por fim, a imperícia técnica é a 
causa mais frequente de erro de punção. A falha pode ser pela falta de prática do médico em 
realizar tal procedimento ou, mais frequentemente, do mau posicionamento do paciente durante 
o exame. E, com isso, complicações já citadas, como HSA, podem ocorrer. Sendo assim, 
percebe-se a importância do exame de drenagem liquórica na prática clínica. É importante 
ressaltar que, segundo os dados revisados, tal procedimento não envolve grande número de 
óbitos nem mesmo longos períodos de internação. Logo, complicações e erros não devem ser 
admitidos. Para que isso aconteça, é preciso disponibilizar mais treinamentos para médicos 
através de simuladores e maior grau de informações para o profissional saber lidar com as 
etapas do procedimento, incluindo indicações e contraindicações. Feito isso, serão obtidas taxas 
ainda menores de erros e complicações, sendo elas fatais ou não. 
Palavras-chave:punção lombar; líquor; drenagem liquórica. 
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Ansiedade e suas interferências no rendimento acadêmico do 
estudante universitário – uma revisão bibliográfica 
Andressa Luiza de Freitas Lisbôa1, Marilei de Melo Tavares2 

 
 
 

A ansiedade consiste em uma resposta fisiológica do ser humano quando o indivíduo encontra- 
se em circunstâncias conflitantes, no qual pode se tornar patológica. Os transtornos de ansiedade 
podem trazer um sentimento de aprisionamento mental para o indivíduo que a tem, impedindo-o 
de praticar atividades simples do cotidiano. Devido a longas horas de estudo, cobranças pessoais 
e de seus familiares o estudante acaba por se sentir incapaz e desestimulado, trazendo assim, um 
medo do seu futuro acadêmico e profissional. A pressão psicológica é um dos elementos 
causadores do baixo desempenho acadêmico. O estudo tem por objetivo identificar, a partir de 
uma revisão da literatura, como a ansiedade interfere no rendimento acadêmico do estudante 
universitário e de que maneira a vida acadêmica afeta o bem estar físico e mental dos 
estudantes. Quanto a metodologia, trata-se de uma revisão bibliográfica de natureza qualitativa, 
com levantamento retrospectivo, no período de 2015 à 2018. Nas seguintes bases de dados: 
Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Google  
Acadêmico. Tendo como critério de inclusão, artigo disponível na íntegra, na área de 
enfermagem, em português, publicados nos últimos quatro anos. Serviram para o estudo um 
total de oito artigos. Com análise dos dados a partir da Política de Saúde Metal. O estudo 
encontra-se em fase de tabulação dos dados, contemplados em uma planilha de Microsoft Excel 
com informações sobres os principais achados obtidos na literatura potencial. De forma 
preliminar, os dados mostram que existem transtornos mentais comuns no meio universitário 
que preocupam, por seu índice de acontecimentos e seus efeitos sobre a saúde dos estudantes 
universitários. Por fim, constata-se que um acadêmico com a saúde mental abalada tem maiores 
chances de se tornar um profissional doente, impossibilitando-o de exercer o seu trabalho com 
eficácia. Em síntese, torna-se essencial observar e acompanhar estudantes que demonstrem ter 
sintomas ansiosos durante a graduação, e desenvolver ações que minimizem a prevalência de 
casos. 
Palavras-chave:Enfermagem; Ansiedade; Universitários. 
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Artrite Psoriásica: anti-TNF e redução do dano estrutural: uma 
revisão de literatura. 
Rafael Taveira Valladao1 

 
 
 

A Artrite Psoriásica (AP) é uma condição inflamatória crônica e progressiva que comumente 
causa dano estrutural envolvendo o osso periarticular e a cartilagem articular. Danos do osso 
periarticular e da cartilagem articular são agora conhecidos como marcas da artrite, 
simbolizando o potencial destrutivo desta inflamação crônica. O dano estrutural pode ser 
avaliado por métodos de imagem e a progressão radiológica torna-se importante para verificar a 
eficácia do tratamento. Uma visão mais profunda do mecanismo de mudanças estruturais 
desencadeadas por doenças articulares crônicas é essencial para o desenvolvimento de terapias 
que possam deter, prevenir e até reverter os danos nos ossos e as alterações da cartilagem. 
Tratamentos com corticosteróides locais e sistêmicos, antinflamatórios não hormonais e drogas 
antirreumáticas modificadoras de doença reumática (DMARDS) não possuem eficácia 
demonstrada na redução do dano estrutural ou cursam com maior risco de eventos adversos 
graves, além da recidiva da psoríase cutânea quando retirada a droga. Torna-se então, relevante, 
demonstrar a eficácia dos anti-tnf para este fim. Apesar do surgimento de drogas promissoras 
para o tratamento da AP, a doença ainda se mostra frequente na população mundial, podendo 
acometer cerca 5-40% dos pacientes com psoríase. O objetivo desse estudo foi avaliar a redução 
do dano articular em pacientes com artrite psoriásica em uso de drogas anti-tnf com tratamento 
prévio ou não com AINES e DMARDS . Foi realizada uma revisão integrativa de literatura  
com as principais drogas anti TNFs utilizadas para tratamento da AP a fim de se avaliar a 
redução do dano estrutural obtida com o tratamento, através da plataforma Medline ( Via 
PubMed ), Bireme e Google acadêmico onde foram encontrados 748 artigos e selecionados 96 
que abordavam assuntos relevantes ao tema. A grande maioria dos pacientes tratados com 
bloqueadores de TNF não apresentou piora nos escores Sharp/van der Heijde Score e van der 
Heijde modified total Sharp Score. Apesar de todas as drogas estudadas contribuirem para 
diminuição do dano estrutural e proporcionarem alívio sintomático resultando em melhora da 
qualidade de vida dos pacientes, nenhuma droga anti tnf se mostrou superior a outra. Os 
bloqueadores TNFs estão indicadas para artrite psoriásica quando a terapia com pelo menos dois 
DMARDs não foi efetiva, por um prazo de pelo menos seis meses. 
Palavras-chave:arthrits ; psoriatic arthrits ; tumor necrosis factor. 
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As hepatites virais: aspectos epidemiológicos, clínicos e de 
prevenção na cidade de Vassouras, Rio de Janeiro e Brasil 
Thais da Rosa Pinto1, Samon Henrique Nunes2. 

 
 
 

As hepatites virais são inflamações no fígado causadas pelos vírus A, B, C, D e E. A 
transmissão ocorre mediante o contágio fecal-oral nas hepatites A e E; por contato com sangue, 
por meio de compartilhamento de seringas, agulhas, lâminas de barbear, alicates de unha e 
outros objetos que furam ou cortam nas hepatites B, C e D e pela transmissão vertical que pode 
ocorrer durante a gravidez e o parto pelas hepatites B, C e D. Para interrompê-la deve-se realizar 
uma boa política de prevenção, busca ativa destes pacientes e aplicar o tratamento correto. 
Diante disso, e com finalidade de contribuir para o controle das hepatites virais, foi realizado o 
estudo que mostrou os indicadores de incidência das Hepatites Virais no Brasil, Rio de Janeiro  
e Vassouras entre os anos de 2010 a 2018, com o objetivo de fornecer comparações regionais e 
nacionais, alem de proporcionar formas para melhorar as estratégias usadas no controle desse 
agravo e promover maior êxito em reduzir seus índices. Para tal, utilizou- se materiais oriundos 
do DATASUS (departamento de informática do SUS), de informações epidemiológicas e de 
artigos científicos com as palavras chaves: epidemiologia, hepatites virais e Políticas Públicas 
de Saúde. Ao examinar os resultados percebemos que nas três regiões apresentadas houve 
diminuição dos casos na maioria dos anos, porém a cidade de Vassouras demonstrou duas fases 
de aumento da incidência, Brasil apresentou três e Rio de Janeiro, quatro. A partir deste fato, é 
explícito que os três apresentam dificuldade em controlar a ocorrência de hepatites virais, com 
alternância entre diminuição e elevação dos índices. Vassouras teve 100% de cobertura da 
Atenção Básica no período observado, mostrando que a busca ativa é importante para a 
prevenção e quanto maior a cobertura populacional, melhor sua realização. Ao analisar os dados 
obtidos no DATASUS e compará-los com a cobertura populacional de Atenção Básica dos 
locais estudados, pode-se perceber que quanto maior o acesso ao sistema de saúde( ocorrido em 
Vassouras), menor o número de novos diagnósticos de hepatite, evidenciando a extrema 
importância de um sistema eficaz de prevenção e de tratamento, podendo assim evitar novos 
casos e complicações das formas agudas e crônicas da infecção. 
Palavras-chave:Hepatites Virais; Epidemiologia; Políticas Públicas de Saúde. 
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As vantagens da hipodermóclise para o cuidado paliativo de 
pacientes em longo período de internação: uma revisão de 
literatura. 
Rebecca Gepp Dantas Teixeira1, Larissa Alexsandra de S. Neto Trajano2. 

 
 
 

A inserção de um cateter venoso em pacientes de cuidados prolongados ou idosos internados  
por tempo prolongado pode ser um processo difícil. A hipodermóclise, uma técnica alternativa, 
é descrita como uma prática simples de ser realizada, de baixo custo. O termo hipodermóclise 
ou terapia subcutânea refere-se à infusão de fluidos isotônicos e/ou medicamentos por via 
Subcutânea. É uma via favorável à administração de fluidos e/ou medicamentos, uma vez que 
estes são absorvidos e transportados até a macrocirculação. O objetivo deste trabalho  foi 
analisar e descrever como a hipodermóclise é utilizada e as vantagens do seu uso no cuidado 
paliativo. A base de dados utilizada foi o Pubmed com as palavras-chave hypodermoclysis, 
subcutaneous and infusion. Foram analisados artigos publicados sobre o tema entre 2009 e 2019 
em inglês. Os resultados mostraram que a hipodermóclise tem sido mais utilizada no cuidado 
paliativo, em pacientes com diagnóstico de desidratação moderada, causada por disfagia, 
demência, obstrução intestinal e doenças oncológicas. Também é indicada para administração 
de medicamentos quando o paciente não tem condições de manutenção de acesso venoso. As 
medicações e eletrólitos administrados pela hipodermóclise são absorvidos por difusão capilar, 
possuindo comportamento farmocinético semelhante àqueles administrados por via 
intramuscular, atingindo concentração sérica menor, mas com tempo de ação prolongado. As 
soluções mais toleradas, são aquelas medicações que contém o pH próximos da neutralidade, 
isotônicas e hidrossolúveis. As classes de medicamentos mais utilizadas são opióides, 
antibióticos, antieméticos e sedativos. Suas vantagens são o baixo custo, a facilidade em obter 
novos sítios de administração, pode ser utilizada na internação domiciliar, possui risco mínimo 
de complicações sistêmicas, é mais confortável que a intravenosa, não existem relatos de 
septicemia, infecção sistêmica e tromboembolismo com esta via; as principais desvantagens são 
o volume diário recomendado até 3000ml/24h, sendo a infusão fracionada em 1500ml em cada 
sítio e a possibilidade de reações locais. As contra-indicações absolutas são os distúrbios da 
coagulação, anasarca, e quando há necessidade de reposição rápida de volume. Em conclusão, a 
hipodermóclise é uma técnica segura, que apresenta várias vantagens em relação a via oral e 
parenteral, contribuindo positivamente para o controle de sinais e sintomas e alívio do 
desconforto dos pacientes em cuidados prolongados, desta forma, suas vantagens devem ser 
difundidas uma vez que ainda é pouco utilizada nos hospitais. 
Palavras-chave:Hipodermóclise; acesso subcutâneo; cuidado paliativo 
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As Vantagens da Técnica Cirúrgica Atroscópica em Joelhos. 
Gisele Roque de Souza1, Ana Carolina Bisker da Costa2, Norival Garcia da Silva Jr.3, Eduardo 
Tavares Lima Trajano4, Adauri Silveira Rodrigues Júnior5, Marco Antonio Orsini Neves6. 

 
 

 
Introdução: A artroscopia (AO) é um método cirúrgico minimamente invasivo usado para 
adentrar articulações de forma menos traumática possível, servindo para diagnóstico e 
tratamento de lesões articulares. O joelho apresenta melhores condições terapêuticas e 
diagnósticas, principalmente ligamento cruzado anterior (LCA), sendo para tratamento cirúrgico 
quando apresentam dor, edema e limitação da amplitude de movimento. Objetivos: Comparar a 
evolução clínica pós AO de joelho em dois estudos. Material e Métodos: Foi realizada uma 
revisão sistemática da literatura com base em 4 artigos em português e inglês entre os anos de 
1994 a 2002 com o uso do banco de dados do Scielo, PubMed, Google Academics sendo os 
descritores: artroscopia, cirurgia ortopédica, pós operatório. Resultados: No estudo de Gustavo 
Kaempf de Oliveira foram analisados 20 pacientes com LCA divididos em dois grupos iguais 
onde um realizou o procedimento via AO e o outro por atrotomia (AT) entre 15 de janeiro e 10 
de março de 2000 sendo constatado que a comparadas em questão de eficácia não houve uma 
grande diferença, porém a AO demonstrou nos dias 1º, 15º e 30º uma menor média dor pós 
operatória no (1,9; 2,3; 1,5) em comparação a AT (4,1; 3,7; 1,9) e menor déficit de extensão 
(2,8; 2,6; 0,7) comparada a (6,3; 10,7; 5,8). O estudo de Carlos Alberto Cury Faustino analisou 
121 joelhos operados por via AO no período de outubro 1990 a junho 1993, concluindo que 
houve contribuição para evitar intervenções cirúrgicas desnecessárias e modificação do 
diagnóstico radiográfico prévio em 43,4% dos casos. Discussão: Ainda que não tenha tido 
grandes diferenças entre a AT e a AO em questão de eficácia, a AO se mostrou superior na 
redução da dor e do déficit de extensão pós-operatória imediato como também há menor volume 
de sangramento e cicatrização mais estética. É necessário, porém, um tempo maior de cirurgia e 
uma expertise técnica maior e que tende a ser menos complicado conforme a técnica vai sendo 
mais aplicada e o cirurgião adquire mais experiência. Quanto à qualidade diagnóstica, a AO é 
considerada padrão-ouro para detectar lesões ligamentares do joelho, principalmente àquelas 
localizadas posteriormente, mas por ser um método invasivo, ainda é preferível lançar mão de 
exames de RNM que mesmo que mais caros e menos disponíveis, não são invasivos e 
apresentam boa acurácia diagnóstica. Conclusão: A AO deve ser empregada visando a melhor 
reabilitação do paciente em lesões ligamentares do joelho, porém como método diagnóstico 
deve ser reservada a casos selecionados, sendo preferível utilizar a RNM como método de 
imagem. 
Palavras-chave:Artroscopia; Cirurgia Ortopédica; Pós-Operatório 
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Aspectos biopsicossociais da síndrome dos ovários policísticos. 
Camila Piveti Farias1, Marianna Ramalho de Sousa2, Géssica Silva Cazagrande3, Júlia Carolina 
Alves Monteiro de Castro4, Beatriz Oliveira Netto5, Leonardo de Lima Moura6. 

 
 

A Síndrome do Ovário Policístico (SOP) é a endocrinopatia de maior incidência entre as 
mulheres em fase reprodutiva. É uma grave problemática porque afeta negativamente a 
qualidade de vida (QV) e a autoestima das portadoras além de estar associado ao aparecimento 
de outras doenças, como diabetes mellitus tipo 2.¹ O estudo visa analisar os aspectos 
biopsicossociais da SOP. Realizou-se uma revisão de literatura com busca nas bases de dados 
SCIELO e MEDLINE com os descritores: Síndrome dos Ovários Policísticos e Aspectos 
psicológicos da SOP. Sendo utilizadas 3 referências no período de 2014 a 2018. A etiologia da 
SOP ainda é desconhecida, no entanto, há hipóteses, como alteração da produção de 
gonadotrofinas, liberação hipofisária incorreta dos hormônios luteinizante e folículo 
estimulante, disfunção ovariana e suprarrenal e a resistência insulínica (RI), aceitando-se, que a 
síndrome tem origem metabólica. Suas manifestações clínicas são hirsutismo, distúrbios 
menstruais, acne, alopécia, infertilidade e obesidade. Alguns desses sintomas têm impacto sobre 
o estado emocional das pacientes, como hiperandrogenismo, infertilidade e obesidade. É 
relevante destacar que 50-60% das mulheres com SOP apresentam sobrepeso e que a obesidade 
tem papel crucial no desenvolvimento e/ou manutenção da síndrome e suas alterações clínicas e 
metabólicas, uma vez que uma pequena redução de peso (5%) pode melhorar o 
hiperandrogenismo e o padrão de anovulação presentes nas portadoras. Mulheres com SOP têm 
aumento do risco de depressão e de outros transtornos afetivos, visto que a síndrome é causa 
frequente da diminuição do bem-estar mental, autoestima e pior QV por conta das diferenças e 
anormalidades corporais. Além disso, a doença se manifesta em uma faixa etária na qual 
encontrar um parceiro, ter atividade sexual e casar são objetivos muito importantes, sendo 
frequente o medo da infertilidade .  A SOP tem alto impacto biopsicossocial. Em virtude disso,  
é essencial a terapia medicamentosa adequada visando suprimir a exacerbada produção 
androgênica, a qual deve ser realizada por um médico ginecologista e um endocrinologista. 
Ademais, é fundamental que esta mulher seja cuidada por uma equipe de saúde mental para 
reduzir os impactos negativos sobre sua autoimagem. É relevante destacar que, como a 
síndrome tem relação direta com a obesidade, é de suma importância que esta mulher seja 
acompanhada por nutricionistas e profissionais da educação física, de modo que haja uma 
mudança no estilo de vida reduzindo a obesidade e sobrepeso, o que também contribui no 
tratamento da SOP. 
Palavras-chave:Aspectos biopsicossociais da SOP; Síndrome dos Ovários Policísticos; SOP e 
qualidade de vida; Obesidade e SOP. 
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Aspectos epidemiológicos, clínicos e terapêuticos de uma 
paciente com Cisto Esplênico: relato de caso. 
Lucas Demier1, Aline Trovão2. 

 
 
 

Os cistos esplênicos são eventos raros, podem ser congênitos ou adquiridos, e em muitos casos 
são achados em exames incidentais. Possuem maior frequência na segunda e terceira década de 
vida mas podem aparecer em outras faixas etárias. Podem ser encontrados de forma 
assintomática ou como tumorações na topografia do hipocôndrio esquerdo. As lesões esplênicas 
que possuem apresentação cística compreendem uma gama de alterações. Nas áreas de 
prevalência hidática, os cistos parasitários são descri-tos como os mais prevalentes, já nas áreas 
não endêmicas, os cistos não parasitários são classificados em: cistos verdadeiros ou primários 
(epiteliais, epidermoides), os pseudo-cistos (hemorrágicos ou serosos), os cistos vasculares (pós-
infarto, peliose) e as neoplasias císticas (hemangioma, linfangioma, linfoma e metástases), 
sendo os pseudocistos mais prevalentes (75 a 80% dos casos). Atualmente, a ultrassonografia 
abdominal é o método mais importante para o diagnóstico de cisto esplênico, pois evita a 
realização de exames mais agressivos. O tratamento que tem sido o método de escolha é a 
laparotomia com esplenectomia, os procedimentos cirúrgicos mais conservadores têm maior 
aplicação, especialmente, em crianças e adultos jovens. Este relato de caso se baseou na coleta 
de dados mediantes a entrevista com o paciente, registros fotográficos dos métodos diagnósticos 
e revisão do prontuário, seguido de breve revisão da literatura sobre o tema, com base em 
artigos encontrados nas seguintes bases: PubMed, Google Acadêmico e Scielo. Apesar de rara,  
a escassez de dados sobre a população que apresenta a patologia no Brasil justificam a 
realização do estudo. Este artigo trata-se de relato de caso realizado no Hospital Universitário de 
Vassouras (Vassouras-RJ), no período de agosto de 2018 a junho de 2019, sendo o caso descrito 
de uma paciente do sexo feminino, 42 anos, diagnosticada com Cisto Esplênico. A paciente foi 
acompanhada desde o diagnóstico até o manejo terapêutico realizado com preparo pré- 
operatório e cirurgia de esplenectomia eletiva. Objetivou-se avaliar os aspectos 
epidemiológicos, clínicos e terapêuticos da paciente comparando-os aos dados da literatura. 
Concluiu-se que o manejo realizado na paciente foi adequado e que o conhecimento médico 
para definir o diagnóstico e tratamento imediato é de suma importância para uma boa evolução  
e restauração do paciente. 
Palavras-chave:Cisto Esplênico; Aspectos clínicos; Esplenectomia 
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Assistência de enfermagem à clientes diabéticos com infecção de 
sítio cirúrgico pós cirurgia cardíaca. 
Alana Amancio Consentino1, Thiago Augusto Soares Monteiro da Silva2, Marco Aurélio dos 
Santos-Silva3. 

 
 

 
As Doenças Cardiovasculares compõem uma das principais causas de morbimortalidade no 
mundo e estão relacionadas a diversos fatores de risco, na qual a cirurgia cardíaca pode ser 
recomendada a fim de melhorar a sobrevida do paciente. Contudo, complicações pós- 
operatórias podem ocorrer durante e após as cirurgias, sendo a Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) 
responsável por até 20% dos casos (SASAKI et al. 2019). As complicações infecciosas ocorrem 
mais frequentemente em indivíduos diabéticos, logo, toda equipe deve atuar no 
desenvolvimento de um plano de cuidados que acorde com suas especificidades. O objetivo do 
presente estudo é revisar na literatura os cuidados de Enfermagem ao paciente diabético com 
ISC no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Esta revisão de literatura foi realizada de julho a 
agosto de 2019 e contou com artigos publicados e indexados nas bases de dados do SciELO e 
MEDLINE. Para a busca foram utilizados os termos: “Cuidados de Enfermagem”; “Cirurgia 
Cardíaca”; “Infecção da Ferida Cirúrgica”, todos cadastrados nos Descritores em Ciências da 
Saúde. Estudos apontam que a DM, especialmente quando não controlada, aumenta a 
probabilidade de ISC. Entretanto, a hiperglicemia no PO imediato é também fator de risco para 
ISC, sendo o cliente diabético ou não (FREITAS et al. 2013). A instalação e desenvolvimento 
de microorganismos na incisão cirúrgica-operatória é o que caracteriza as ISC, que geralmente 
ocorre entre o 7º e 14º dia de pós-alta hospitalar. Os sinais e sintomas mais recorrentes são: 
presença de deiscência da ferida, exsudato (seroso ou purulento) e os sinais flogísticos. No que 
concerne a DM, a predisposição a infecções pós-operatórias se deve a forte associação entre 
angiopatia, neuropatia e a hiperglicemia, que juntas, depreciam o mecanismo de defesa e 
comprometem o processo de cicatrização. Além de estabelecer os principais Diagnósticos e 
Intervenções de Enfermagem, é necessário controle rigoroso do índice glicêmico (<200mg/dL 
durante o perioperatório); identificação precoce dos sinais e sintomas de ISC e conhecimento 
técnico-científico para o tratamento das feridas cirúrgicas. A Enfermagem é incumbida de 
reconhecer os fatores de risco para ISC, que corroboram para o aumento do tempo de 
internação, elevação dos custos e mortalidade. Assim, as condutas terapêuticas para os clientes 
diabéticos devem ser previamente estipuladas e incluída a educação em saúde, com orientações 
sobre medidas preventivas e autocuidado, a fim de diminuir os riscos de infecção em todo PO  
de cirurgia cardíaca e estabelecer segurança ao paciente. 
Palavras-chave:Cuidados de Enfermagem; Cirurgia Cardíaca; Infecção da Ferida Cirúrgica 
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Assistência de enfermagem na atenção básica: atenção 
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Segundo o Ministério da Saúde a Estratégia de Saúde da Família possui como principal objetivo 
promover a qualidade de vida por meio da atenção básica. Por tratar-se de uma questão 
complexa e assistencial a população, ações de prevenção e promoção da saúde necessitam de 
estratégias de trabalho em rede. Nesta constituição multiprofissional se torna um âmbito onde a 
saúde mental atua de forma especializada ao cuidar. Desta forma, busca estabelecer vínculos de 
compromisso e responsabilidade entre profissionais de saúde e a população. O enfermeiro que 
atua na atenção básica possui como habilidade reconhecer a necessidade do paciente que 
apresenta transtorno mental por meio da consulta de enfermagem. Além disso, deve analisar e 
desenvolver mecanismo para o planejamento do cuidado que inclua a família do cliente. O 
presente estudo tem por objetivo abordar as ações realizadas mediante ao acolhimento 
juntamente com a atuação do enfermeiro na área de saúde mental nas Unidades de Saúde da 
Família. Trata–se de uma pesquisa qualitativa. Foram utilizadas as bases de dados Google 
Acadêmico e Scielo. Incluindo artigos dos anos 2007 á 2014 no idioma português. A concepção 
dos enfermeiros que atuam na atenção básica aponta a compreensão do trabalho relacionado a 
assistência e cuidado de saúde, como uma atividade para atender a demanda do Programa. Por 
conseguinte, a compreensão de saúde-doença pode ser identificada como estado de equilíbrio e 
desequilíbrio do organismo. A abordagem do profissional de enfermagem ao paciente com 
transtorno mental deve ser criativa e flexível, com o objetivo de aumentar suas habilidades e a 
autonomia, reinserindo na comunidade o usuário do serviço de atenção à saúde mental, para que 
não haja à remissão de sintomas. Conclui-se que a implantação do SUS concomitantemente  
com a Reforma Psiquiátrica no país acompanha várias transformações no modelo de atenção em 
saúde mental, que priorizam ações voltadas para a inclusão social, cidadania e autonomia das 
pessoas portadoras de transtornos mentais. Em contrapartida, obstáculos na população como o 
modelo biomédico e hospitalocêntrico se tornam pertinentes. Portanto, a maneira que os 
profissionais de enfermagem utilizam novas práticas para assumir e desenvolver uma assistência 
de maneira integral, para à reabilitação psicossocial e à construção de cidadania do doente 
mental, será desmistificados paradigmas culturais passados. Com isso, a evolução da estratégia 
para conseguir êxito na assistência ao doente mental no PSF. 
Palavras-chave:Saúde Mental; Atenção Básica; Enfermagem. 
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Em todo mundo, muitas pessoas sofrem constantemente com erros e negligencias por 
profissionais da saúde. Esses erros, quando são letais, causam dor e sofrimento deixando 
sequelas irreversíveis para os paciente, situações que são chamadas de “eventos adversos”. 
Desde então, diversas ações pontuais foram adotadas pelo Ministério da Saúde e culminaram em 
2013 com a criação do Programa Nacional de Segurança do Paciente, a partir da publicação da 
Portaria GM/MS n. 529/2013, cujo objetivo é contribuir para a qualificação do cuidado em 
saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional de acordo com a prioridade 
dada à segurança do paciente em estabelecimentos de Saúde. A Agência Nacional de Vigilância 
em Saúde (Anvisa) também instituiu ações nesse sentido, com a publicação da RDC n. 36/2013, 
regulamentando aspectos relativos à segurança do paciente, como a implantação dos Núcleos de 
Segurança do Paciente, a obrigatoriedade da notificação dos eventos adversos e a elaboração do 
Plano de Segurança do Paciente, entre outros. São todos os estudos e práticas para a diminuição 
ou eliminação de riscos na assistência em saúde que podem causar danos ao paciente. A 
Segurança do Paciente envolve ações promovidas pelas instituições de saúde e ensino para 
reduzir a um mínimo aceitável, o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. O 
objetivo deste estudo foi o de analisar a contribuição da enfermagem para a segurança do 
paciente no Brasil. O método de pesquisa eleito foi o da revisão integrativa da literatura. 
Pesquisaram-se as bases de dados Lilacs, Medline, BIREME e SciELO por meio dos descritores 
‘segurança do paciente’, ‘cuidados de enfermagem’ e ‘Brasil’. Verificou-se, por meio da revisão 
bibliográfica, que a assistência de enfermagem é fundamental para melhoria da segurança do 
paciente nas instituições brasileiras. Identificou-se a existência de baixo conhecimento dos 
profissionais de saúde sobre eventos adversos e como notificá-los, medo dos profissionais de 
saúde em expor os erros devido à política de punição das instituições e baixa adesão da técnica 
de higienização das mãos. As instituições de saúde brasileiras vêm enfrentando falta de 
planejamento em saúde; processos de trabalhos hierarquizados e punitivos; alta rotatividade de 
profissionais e baixa qualidade de recursos humanos; problemas com equipamentos e falhas da 
estrutura física. 
Palavras-chave:Segurança do Paciente; Cuidados de Enfermagem; Brasil 
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Atenção à saúde bucal do idoso 
Hannah Alcântara Oliveira Souza1, Fernanda Kelly Matos Casagrande2, Rogério Jardim Caldas3 

 
 

 
O envelhecimento é acompanhado por alterações fisiológicas nos diversos sistemas orgânicos. 
Coexistências de processos mórbidos, vulnerabilidade orgânica, apresentação atípica de doenças 
e maior susceptibilidade à iatrogenia são características encontradas em pessoas de faixa etária 
mais avançada. Isso resulta em uma situação clínica heterogênea e complexa no cuidado e na 
atenção à saúde do idoso. Assim, este trabalho tem por objetivo de descrever, através de revisão 
de literatura, as condições de saúde mais comuns do idoso e sua interferência na prática clínica 
do cirurgião dentista. Realizou-se, então, um levantamento de artigos na base de dados SciELO 
e Google Scholar, utilizando-se os termos: boca e idoso, saúde bucal do idoso, idoso e 
envelhecimento. Hipertensão, artrite, artrose, reumatismo, problemas cardíacos, diabete e 
osteoporose foram as doenças de maior frequência nos idosos. Como condições crônicas, o 
cirurgião dentista deve se atentar para a necessidade de uma anamnese minuciosa, além de criar 
o hábito de verificar a pressão do paciente antes de qualquer intervenção. A escolha do 
anestésico utilizado também é de suma importância. Vasoconstrictores não são indicados em 
casos de diabete mellitus não controlada, acidente vascular cerebral recente, hipertensão não 
controlada, angina pectóris instável e insuficiência cardíaca não tratada. Os fármacos 
analgésicos, anti-inflamatórios e antimicrobianos são considerados seguros, quando usados em 
posologias e tempos adequados. A perda de dentes é um dos problemas bucais mais frequentes 
nos idosos. O edentulismo prejudica a mastigação, a digestão, a gustação, a fala e a estética. 
Outras alterações bucais comuns são varicosidades linguais, língua saburrosa, flacidez dos 
tecidos moles e lesões traumáticas por uso de próteses dentárias. Nos pacientes diabéticos, a 
prevalência de doença periodontal alcança 75%, sendo igualmente banais as infecções por 
cândida nas formas clínicas pseudomembranosa, atrófica e queilite angular. Essas doenças 
bucais são, ainda, potencializadas pela redução do fluxo salivar devido a medicamentos e pela 
dificuldade de higienização por diminuição da destreza manual e acuidade visual. O sistema 
imunológico também perde a eficiência e o tecido ósseo sofre uma alteração gradual com o 
avanço da idade. Conclui-se que muitas alterações fisiológicas acompanham o envelhecimento, 
sem apresentar, contudo, o mesmo padrão nos indivíduos. Logo, cada idoso deve ser avaliado 
nas suas particularidades para um planejamento odontológico seguro e eficaz. Ademais, a saúde 
bucal deve ser entendida como um determinante da qualidade de vida do idoso. 
Palavras-chave:saúde bucal; idoso; odontogeriatria 
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Atenção a Saúde do Homem na prevenção das morbimortalidade 
mais frequentes: criação de aplicativo interativo 
Rafaela Barboza Arantes1, Alana Amancio Consentino2, Rejane de Fátima Ferreira de 
Carvalho3, Ana Paula Soares4, Thiago Augusto Soares Monteiro da Silva5, Denize Duarte 
Celento6 

 
 

 
A “Saúde do Homem” no âmbito dos serviços de saúde vem sendo discutida desde 2017, 
tornando-se uma das estratégias da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) para inserir 
esse público no plano de cuidados específicos e necessários para que se estabeleça qualidade de 
vida e promoção/prevenção da saúde aos homens. Para tal, é necessário que se faça conhecer os 
principais fatores de risco dessa população para que medidas preventivas sejam tomadas 
(BRASIL, 2008). O presente estudo objetiva identificar o perfil destas morbimortalidades e 
reconhecer o impacto de tais causas nesta população e elaborar um aplicativo instrutivo e auto 
explicativo. Pesquisa qualitativa de caráter exploratório a qual contará com a implementação de 
um aplicativo criado através do programa AppsGeyse disponível na Play Store Console. Esse 
aplicativo será de uso popular e contará com 10 perguntas a serem respondidas para se chegar  
ao objetivo final do jogo que é a solução da investigação de um atropelamento na BR 393. O 
público alvo deste aplicativo são homens da faixa etária de risco para a mortalidade por causas 
externas e violências, incluindo a lesão autoprovocada objetivando alertar a população 
masculina sobre a importância de conhecer os fatores de riscos em sua saúde e quais atitudes 
assumir no caso de presenciar ou ser vítima de um acidente, ou estar em sofrimento psíquico. O 
projeto encontra-se em fase de desenvolvimento com início em maio de 2019, com a data 
provável de lançamento em outubro de 2019. Por não envolver pesquisa direta com seres 
humanos dispensa o envio ao Comitê de Ética e Pesquisa. Assim espera-se trazer a 
discussão/reflexão da importância de alcançar a população masculina a fim de desconstruir o 
“mito do herói” interiorizado nessa população e na sociedade como um todo, afastando o 
homem dos serviços de saúde vigentes. 
Palavras-chave:Saúde do Homem; Indicadores de Morbimortalidade; Atenção Primária à Saúde. 
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Atenção a Saúde na criança na prevenção do abandono vacinal.. 
Ione Reis da Silva1, Rayssa Fernanda da Silva Moreira Dias2, Thamires da Rosa Machado3, 
Rhabech da Silva Vieira4, Denize Duarte Celento5 

 
 

 
A vacinação, particularmente de lactantes e de crianças na primeira infância, vem se 
constituindo uma relevante ação de prevenção de doenças infectocontagiosas, que em um 
passado recente levavam ao óbito e a graves sequelas O Brasil possui o maior programa público 
de imunização do mundo. A rede pública de saúde oferta todas as vacinas recomendadas pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS). No ano de 2017 praticamente todas as vacinas indicadas 
para os dois primeiros anos de idade das crianças não atingiram a meta estabelecida pelo 
Ministério da Saúde. No caso do tríplice viral, que protege contra o sarampo, caxumba e 
rubéola, a cobertura ficou em 86% para esse público quando o ideal era atingir 95%. Diante 
disso, o Brasil voltou a ficar vulnerável ao reaparecimento de casos de sarampo e, em 2018, 
mais de 10 mil casos foram registrados a partir de uma cepa do vírus vinda da Venezuela. O 
cenário fez o Brasil perder o certificado de eliminação da doença, que havia sido concedido, em 
2016, pela Organização Pan-americana de Saúde (OPAS). Considerando o segundo motivo 
apontado pelo Ministério da saúde, o presente projeto visa proporcionar um melhor 
conhecimento dos esquemas vacinais preconizados no calendário por meio de um instrumento 
com alta acessibilidade a população. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem 
qualitativa. O Projeto encontra-se em desenvolvimento, inicialmente foi levantado na literatura 
os principais problemas ocorrentes na cobertura vacinal durante a infância. O desenvolvimento 
do disco vacinal será inspirado no gestograma ou disco gestacional, considerando ser uma  
forma mais dinâmica para o acompanhamento do calendário vacinal, uma vez que a  
visualização das vacinais necessárias por faixa etária e tempo limite para aplicação, bem como 
contraindicações de cada vacina, não é favorecida na apresentação por meio de tabelas. Foi 
desenvolvido um protótipo do disco vacinal utilizando powerpoint, almejando a aplicação do 
mesmo nas unidades básicas de saúde no município de Vassouras, após aprovado pelo CEP. 
Espera-se alcançar a facilidade do entendimento do cuidador sobre a caderneta de vacinação da 
criança, acessibilidade sobre as vacinas e idade a serem tomadas; sensibilização e 
conscientização do cuidador sobre a importância da vacinação; mitigação da taxa de abandono; 
promover uma forma de acompanhamento vacinal descontraído. Posto isto, espera-se que o 
projeto venha contribuir com o processo de educação em saúde na rede de atenção básica. 
Palavras-chave:Vacinação; Primeira Infância; Enfermagem 
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Atenção à saúde prestada por meio do Projeto Ipiranga: percepção 
dos acadêmicos. 
Nathália Galvão Pereira1 

 
 
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a graduação em medicina sinalizam para a 
necessidade de inserção precoce dos estudantes em atividades na comunidade.A fim de atender 
ao preconizado pelas mesmas,a Universidade de Vassouras viabiliza essa inserção por meio do 
Projeto Ipiranga, realizado nos bairros Ipiranga e Itakamosi. Objetivou-se nesse trabalho 
verificar a percepção dos alunos do 1º Período sobre a atenção à saúde prestada aos moradores 
por meio do PI.Trata-se de uma pesquisa quantitativa,aprovada pelo CEP da UV,cujos dados 
foram coletados por meio da aplicação de questionário.Os critérios de inclusão foram estar 
matriculado no 1º período e concordar em assinar o TCLE.Classificaram como boa a primeira 
impressão sobre a VD 96%,identificando que a atividade permite ao estudante, tomar 
consciência da situação vivenciada e poder relacioná-la com o todo,percebendo-se como sujeito 
do processo de transformação da realidade, comprometido  com a saúde e a qualidade de vida  
de pessoas e comunidades.Sobre o principal objetivo alcançado,98% responderam promoção de 
saúde e não controle de doenças,correlacionando que promoção de saúde precede o período 
patogênico da doença/agravo.Em relação à periodicidade quinzenal,80% consideraram 
satisfatória.A VD possibilita uma maior aproximação com os moradores e o reconhecimento do 
seu contexto de vida para 98%.Essa afirmação é ratificada pelo fato de que para 96%,os fatores 
supracitados contribuiem para que o aluno constate a interface entre aspectos sociais e a 
qualidade de vida. A VD estabelece comunicação, empatia e respeito nas relações entre distintas 
classes sociais segundo 98% ,fortalecendo e ampliando vínculos e compromissos,contribuindo 
para a mudança da educação médica no Brasil.Sobre a relação entre atenção e as relações de 
afeto,para 94% ela é capaz de reforçar a idéia de que adesão terapêutico e a resolutividade do 
cuidado estão intrinsecamente relacionadas aos vínculos entre paciente e o profissional de 
saúde.A Identificação das necessidades de saúde assim como facilitação no encaminhamento 
aos serviços especializados é proporcionada, segundo 90%. Os alunos têm uma experiência 
diferenciada,especialmente por tratar-se de vivência que exige trabalho coletivo,participativo e 
crítico-reflexivo,tendo em vista as necessidades de saúde da população.Os mesmos percebem 
inúmeras contribuições na atenção prestada à saúde da população assistida,com destaque para 
criação de vínculo, facilitação na adesão terapêutica e também no desenvolvimento da 
comunicação e empatia entre profissional e paciente. 
Palavras-chave:Atenção Primária à Saúde; Medicina; Saúde Pública 

 
 
 
 
 
 

Afiliação dos Autores: 
1. Discente – Graduação Universidade de Vassouras,Vassouras,RJ 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Atenção aos riscos no cotidiano de trabalho da enfermagem em 
atendimento móvel de urgência. 
Renã de Souza Vieira1, Gabriele de Carvalho Costa2, Marilei de Melo Tavares3. 

 
 
 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), estabelecido pela Portaria 1.864/GM, 
institui o componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às Urgências. Toda 
e qualquer assistência realizada, direta ou indiretamente fora do âmbito hospitalar - 
Atendimento Pré-Hospitalar (APH), a partir de diversos meios e métodos disponíveis visando à 
manutenção da vida e/ou a minimização das sequelas. Diante complexidade e amplitude do 
atendimento pré-hospitalar, trabalhadores da enfermagem estão expostos a riscos 
cotidianamente. Tema que tem despertado interesse de estudiosos que atuam na saúde do 
trabalhador, em especial na prevenção acidentes e uso de equipamentos de proteção individual 
(EPIs). Assim o estudo tem por objetivo identificar principais riscos que estão expostos 
profissionais de enfermagem que atuam no Serviço Móvel de Urgência (SAMU), atentando para 
a vulnerabilidade presentes no processo de trabalho, uso de EPIs. Quanto a metodologia, trata- 
se de uma pesquisa tipo exploratória com abordagem qualitativa, tendo por cenário o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, localizado no município de Vassouras, RJ. Tendo 
como participantes do estudo enfermeiros que prestam atendimento pré-hospitalar. Instrumento 
para a coleta de dados por meio de uma entrevista semi estruturada. Participação na pesquisa a 
partir da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido - TCLE. Com solicitação 
prévia para utilização do campo da pesquisa junto a Secretaria Municipal de Saúde de 
Vassouras. Respeito aos aspectos éticos da pesquisa, tendo em vista o atendimento à Resolução 
número 510/16, sobre pesquisa envolvendo seres humanos, por meio do Comitê de Ética na 
Pesquisa – CEP da Universidade de Vassouras, para obtenção de autorização para realização do 
estudo. Análise dos dados mediante leitura analítica com base no referencial da Análise do 
Conteúdo de Bardin e Política de Saúde. Quanto aos resultados, o estudo encontra-se em fase de 
aprofundamento teórico do tema enquanto aguarda resposta do CEP. Por fim, espera-se que o 
estudo venha contribuir para a saúde do trabalhador de enfermagem e para assistência 
qualificada e segura no atendimento pré-hospitalar. 
Palavras-chave:Enfermagem; Risco; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 
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Atentando para as causas de internação hospitalar com a 
população idosa 
Hugo Buzelli Leoncio1, Bruno Azevedo da Silva2, Denize Duarte Celento3. 

 
 
 

Com base nos estudos realizados em relação ao envelhecimento populacional, é possível 
identificar que o Brasil passa por um grande aumento da população idosa. Embora ainda haja 
uma deficiência na assistência para que essa população possa envelhecer com qualidade, por 
conta do alto índice de doenças crônicas e outros fatores que levam o idoso a adoecer, bem 
como precisar talvez de uma internação hospitalar. A permanência do idoso internado em um 
hospital pode se prolongar por aparecimento de novos problemas subjacentes, gerando assim  
um custo relativamente alto ao SUS. O estudo tem por objetivo analisar as principais causas de 
internação hospitalar com a população idosa. Trata-se de uma pesquisa exploratória de campo, 
com revisão e bibliográfica enquanto etapa metodológica. Inicialmente nas bases de dados 
BIREME, MEDLINE com busca bibliográfica, visando familiaridade com o problema. O 
método deste estudo é o qualitativo e quantitativo. Tendo como cenário o Hospital Universitário 
de Vassouras, com prontuários de pacientes acima de 60 anos que foram internados nos anos de 
2017 e 2018. Procedimentos éticos - em respeito aos aspectos éticos da pesquisa, o projeto foi 
submetido ao Comitê de Ética de Pesquisa da Universidade de Vassouras, tendo em vista o 
atendimento à Resolução no 510/16, sobre pesquisa envolvendo seres humanos, CAAE: 
14359119.7.0000.5290. Sendo aprovado com parecer número 3.384.997. Foi obtida autorização 
da pesquisa no Centro de Estudos do Hospital Universitário de Vassouras, para utilização como 
campo de estudo. Com tratamento dos dados por meio da leitura analítica dos dados com base 
nas Diretrizes vigentes do Ministério da Saúde sobre Política Nacional de Saúde da Pessoa  
idosa e Estatuto do idoso. Quanto aos resultados, o estudo apresenta-se em fase de coleta de 
dados. De forma preliminar o estudo aponta que a não realização da consulta de enfermagem de 
acordo com preconização pelo ministério da saúde na atenção primária, pode levar o idoso a 
adoecer e ocasionar uma internação hospitalar. Acredita-se que esta pesquisa venha contribuir 
para os profissionais de saúde que atuam na atenção primária e em ambientes hospitalares. 
Palavras-chave:Enfermagem; Saúde da Pessoa idosa; Internação Hospitalar. 
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Atividades na escola sobre propriedades do leite humano - o 
adolescente e orientações para vida. 
Marilei de Melo Tavares1, Victória Ribeiro Teles2, Bruno Azevedo da Silva3, Isadora Guerra da 
Silveira4, Alessandra da Silva Souza5, José Carlos do Nascimento6 

 
 

 
Obstáculos à iniciação do aleitamento vão desde orientações em saúde somada as questões 
subjetivas de mulheres enquanto seres históricos possuidores de saber, crenças, valores, 
organização de serviços, até atitudes dos diversos especialistas e aprendizes envolvidos com a 
promoção à saúde. As propriedades anti-infecciosas do leite materno ajudam a proteger crianças 
contra doenças, por estas razões e muitas outras que se torna indispensável um trabalho voltado 
a esta clientela, mulheres desde a adolescência, sobretudo na escola. Atividades/ações  
devem ser desenvolvidas tanto por profissionais de saúde, docentes, bem como acadêmicos de 
graduação como de enfermagem e jovens aprendizes. O estudo tem por objetivo desenvolver 
estratégias de educação em saúde através de grupos de mulheres/adolescentes para promover 
incentivo ao aleitamento materno na escola. No que se refere a metodologia, trata-se de uma 
pesquisa tipo exploratória com abordagem qualitativa. Tendo como participantes 20 alunos do 
ensino médio. Procedimentos éticos - em respeito aos aspectos éticos da pesquisa, o projeto foi 
submetido ao Comitê de Ética na Pesquisa, tendo em vista o atendimento à Resolução no 
510/16, sobre pesquisa envolvendo seres humanos, sendo aprovado com parecer sobre o número 
1.674.524. Para tratamento dos dados será realizada leitura analítica e análise dos dados com 
base no método de análise do conteúdo do referencial teórico de Bardin e da Política de 
Aleitamento Materno. Quanto aos resultados, o estudo encontra-se em fase de coleta de dados, 
espera-se que o estudo venha contribuir com novas investigações sobre promoção do 
aleitamento materno e ratificar a necessidade sobre os cuidados que o adolescente deve ter com 
sua saúde. Por fim, o atendimento aliado ao conjunto de ações integradas e abrangentes sobre 
aleitamento materno, promovem qualidade de vida de adolescentes, à medida que orienta, 
prepara e cuida da saúde de forma integral. 
Palavras-chave:Enfermagem; Ações Educativas; Adolescentes 
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Trombocitopenia é uma alteração hematológica, onde ocorre à redução do número de plaquetas 
do sangue. Há diversas doenças relacionadas às trombocitopenias, dentre elas podemos citar a 
Ehrlichia canis. O gás ozônio é cada vez mais utilizado de forma medicinal, sendo misturado ao 
oxigênio, administrado por diferentes vias, e variando sua concentração de acordo com a 
enfermidade a ser tratada. Desta forma, objetiva-se com este trabalho a correlação do aumento 
plaquetário em um cão com trombocitopenia persistente, quando submetido à ozonioterapia. Foi 
atendido, em uma clínica veterinária de Três Rios, um cão, com 10 meses de idade, da raça 
chow-chow, pesando 18,2 kg, e com suspeita de erliquiose, obtido através do histórico de 
ectoparasitas, sinais clínicos de inapetência, mucosas hipocoradas e epistaxe, além dos exames 
laboratoriais, onde apresentou trombocitopenia 140x10³/µL (ref.: 175-500x10³/µL), anemia 
normocítica normocrômica CHGM 33% (ref.: 32-36%) e VCM 63,3fl (ref.: 60-77 fl), e 
neutrofilia relativa 79% (ref.: 60-77%). Diante disso, foi instituído o tratamento para a doença, 
com uso de antibiótico à base de doxiciclina (10mg/kg, SID). Foi realizada também transfusão 
sanguínea, e quatro aplicações de 0,4 ml de eritropoetina, por via subcutânea, a fim de melhorar 
a resposta quanto à anemia. Passados 28 dias do tratamento, o paciente não obteve a melhora 
esperada optando-se pela ozonioterapia, por meio da infusão de 250 ml de solução fisiológica 
ozonizada, diretamente por via intravenosa. Após 15 dias da terapia, o paciente foi submetido à 
realização de novo hemograma, onde as plaquetas obtiveram aumento, chegando a 280x10³/µL, 
ficando dentro da faixa de referência para a espécie. Após a instituição do tratamento adjuvante 
com ozonioterapia, houve aumento significativo na contagem de plaquetas. Sabe-se que o 
ozônio pode ter associação positiva para o aporte de oxigênio e metabolismo celular. Além 
disso, uma das características do ozônio é sua ação moduladora, relacionando-se ao processo de 
hematopoiese e impedindo a formação de agregados plaquetários, podendo, desta forma, 
explicar o aumento plaquetário após a terapia neste paciente. Não obstante a isso, a ozonização 
do sangue melhora a reperfusão capilar e, ainda, ajuda no controle dos radicais livres, 
justificando o fato do paciente ter uma melhora clínica significativa após revisão, se mostrando 
mais disposto e ativo. Por meio dos dados obtidos com este relato, pode-se concluir que a 
utilização terapêutica de solução fisiológica ozonizada por meio de aplicação única, foi efetiva 
para o aumento plaquetário no paciente em trombocitopenia persistente. 
Palavras-chave:Erliquiose;Trombocitopenia;Ozonioterapia 
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Avaliação da Dor em procedimentos por via subcutânea. 
Gabriela Reis Domingos1, Mônica de Almeida Carreiro2, Marilei de Melo Tavares3. 

 
 

 
A escolha em pesquisar a dor gerada pelas administrações de medicamentos pela via 
subcutânea(SC) surgiu da observação de que alguns autores de livros sobre Fundamentos de 
Enfermagem, sendo apontada esta via e este método de administração indolor, considerando a 
baixa inervação da tela subcutânea, que possui menos quantidade de receptores sensoriais. 
Caracterizar os artigos científicos relacionados à técnica de administração de medicamentos por 
via subcutânea em pacientes, quanto presença de sensibilidade dolorosa ou outros efeitos 
colaterais atribuídos ao procedimento técnico. Trata-se de um estudo de revisão 
integrativa,sobre avaliação da dor nas injeções subcutâneas, através das bases de dados: Bireme, 
Lilacs e Medlaine. Foram utilizados os descritores: Enfermagem and Dor and Injeções 
subcutâneas. Será construída por seis etapas padronizadas para a metodologia, 1ª etapa: 
Identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; 2ª etapa: Estabelecimento dos critérios 
de inclusão exclusão;3ªetapa: Identificação dos estudo pré-selecionados e selecionados; 4ª etapa: 
Categorização dos estudos selecionados; 5ª etapa: Análise e interpretação dos resultados e 6ª 
etapa: Apresentação da revisão/síntese do conhecimento. Os resultados preliminares apontam 
que todo procedimento de assistência à saúde apresenta riscos e possíveis efeitos colaterais 
causados pelo medicamento, pela técnica ou pela situação clínica do paciente. Em geral, quanto 
mais complexo o procedimento, maior o risco de eventos adversos e dos efeitos colaterais 
imediatos relacionados à técnica do procedimento, como dano ao tecido e dor oriunda a este 
agravo. Por tanto a intensidade da dor em uma administração subcutânea nos faz pensar em 
variáveis que podem interferir nesta reação como a localização no corpo da área selecionada 
para a administração, do equipamento médico cirúrgico selecionado para a injeção, como o 
tamanho e calibre da agulha, doenças pré existentes, estado emocional da pessoa que receberá a 
injeção, da substância química prescrita entre outros. Em síntese, espera´se que o estudo possa 
contribuir com a assistência de enfermagem e uma prática segura, minimizando riscos e 
desconfortos ao paciente. 
Palavras-chave:enfermagem;Dor;Injeções subcutâneas 
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Avaliação da eficácia analgésica pós-cesárea no Hospital 
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Carvalho de Almeida3, Igor do nascimento werneck4, Altair Paulino de Oliveira Campos5. 

 
 

 
A cesariana é a cirurgia abdominal mais frequente em mulheres, tanto em países desenvolvidos 
como nos países subdesenvolvidos. Diferente de outras cirurgias, na cesariana, as pacientes não 
podem fazer repouso após o ato cirúrgico por causa da necessidade de cuidados com o recém- 
nascido e sendo a dor um fator limitante. Por isso o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia 
da terapêutica analgésica no pós-operatório de cesáreas no Hospital Universitário de Vassouras. 
Tratar-se de análise transversal de dados de estudo longitudinal retrospectivo em que foram 
convidadas puérperas submetidas a cesárea no HUV. Foram investigadas a ocorrência de 
limitação funcional pela dor, intensidade da dor pós-operatória, características do procedimento 
anestésico e a satisfação da paciente com a analgesia, para avaliação das limitações e 
intensidade de dor foi utilizada a escala visual analógica e escala numérica da dor, variando de 0 
a 10 . A maior limitação encontrada foi para higienização pessoal por causa da dor, com uma 
nota média de 3,72, seguida de movimentação 3,45 e cuidar do recém-nascido 3,40. A pior dor 
sentida teve média de 6,09 pontos acontecendo em média a 8,36h após a cirurgia. Todas as 
pacientes foram submetidas a mesma técnica anestésica com drogas padronizadas. Conclui-se 
que a dor pós-operatória esteve presente em todas as puérperas, porém em níveis aceitáveis. As 
limitações geradas pela dor foram de leve a moderada. Morfina intratecal, dipirona e 
cetoprofeno venosos e orais foram utilizados em todas as pacientes. As participantes se sentiram 
satisfeitas com a analgesia recebida. 
Palavras-chave:Cesárea; Analgesia; Raquianestesia 
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Avaliação da lesão vascular arterial precoce em jovens através da 
velocidade da onda de pulso e sua correlação com os hábitos 
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Introdução: A doença cardiovascular (DCV) é considerada uma doença crônica não 
transmissível (DCNT) e que de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), no Brasil, 
as DCV são a maior causa de mortalidade da população, tendo a obesidade e o sedentarismo são 
alguns dos principais fatores de risco2. Um hábito alimentar inadequado, iniciado  
precocemente, seja na infância ou na juventude, poderá a longo prazo levar a obesidade e ser um 
fator contribuinte no desenvolvimento de DCV. A fisiopatologia dos eventos cardiovasculares é 
a aterosclerose3, que é causada pela inflamação do endotélio em decorrência da deposição de 
lipoproteínas de baixa densidade LDL na camada intima do vaso, gerando resposta 
inflamatória4. Nela encontramos o espessamento e a perda da 
elasticidade/complacência/distensibilidade da parede arterial5, causando rigidez na parede do 
vaso e elevando a velocidade da onda de pulso Objetivo: Estudar e analisar as consequências 
dos hábitos alimentares inadequados em universitários e relacionar com a da presença de dano 
vascular precoce. Métodos: O presente estudo será composto por duas fases, a primeira consiste 
em identificar os indivíduos considerados como grupo de risco para o desenvolvimento da 
característica estudada, sendo essa fase realizada através de um questionário não anônimo, 
elaborado com base na Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose e 
Diretriz sobre o Consumo de Gorduras e Saúde Cardiovascular, ambas pela Sociedade  
Brasileira de Cardiologia (SBC) e em artigos referentes a alimentação. Posteriormente a 
identificação do grupo de risco, será feita a análise da rigidez da parede arterial através da 
medição da onda de pulso, preferencialmente através do uso do aparelho Mobil-O-Graph/Dyna 
MAPAOP a depender da disponibilidade do mesmo. Como critério de exclusão teremos aqueles 
indivíduos que se declarem como hipertensos, diabéticos, dislipilidêmicos, tabagistas ou 
portadores de alguma outra doença cardiovascular na primeira fase. Resultados esperados: 
Espera-se encontrar dados que corroborem com a influência do padrão alimentar no 
desenvolvimento de DCV, identificando o processo aterosclerótico precocemente e agir na 
prevenção da aterosclerose, através da conscientização de modo a culminar na redução das DCV 
e ainda possibilitar que os alunos sirvam de multiplicadores do conhecimento. 
Palavras-chave:Doenças Vasculares. Endotélio Vascular. Análise de Onda de Pulso. Doenças 
Cardiovasculares. 
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Avaliação do conhecimento sobre a erliquiose canina nos 
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A erliquiose é uma hemoparasitose, conhecida popularmente como “Doença do Carrapato” que 
atinge principalmente cães. A Erliquiose Canina é causada pelo hemoparasita da ordem 
Rickettsiales e do gênero Ehrlichia spp. A transmissão da Ehrlichia canis ocorre com a 
participação de um vetor, o carrapato Rhipicephalus sanguineus, também conhecido como o 
carrapato marrom do cão. O artrópode, ao realizar o repasto sanguíneo em um cão, contaminar- 
se-á ao ingerir as células hematopoiéticas infectadas. A rickettsia irá se multiplicar nos 
hemócitos e nas células da glândula salivar do vetor. O objetivo deste trabalho foi mensurar o 
conhecimento da população de três cidades da região Sul Fluminense do Estado do Rio de 
Janeiro sobre a Erliquiose Canina. A pesquisa foi feita através de um formulário online, da 
plataforma Google Forms e pessoas menores de 18 anos foram excluídas da pesquisa. Foram 
entrevistadas, no total, 150 pessoas, sendo 50 da cidade de Vassouras, 50 da cidade de Miguel 
Pereira e 50 da cidade de Barra do Piraí. Na pesquisa havia dois tipos de perguntas tidas como 
principais, se a pessoa entrevistada conhecia a Erliquiose Canina e se conhecia a Doença do 
Carrapato, com a intenção de avaliar se os entrevistados sabiam que, na verdade, se tratava do 
mesmo assunto. Como resultado, observou-se que muitas pessoas dizem conhecer a doença, 
porém respondiam sintomas e outras características como por exemplo, se a doença pode ser 
transmitida para humanos, erroneamente. Do total de 150 entrevistados, 46 responderam que 
conheciam Erliquiose Canina, porém 9 responderam que a transmissão da doença ocorre, além 
do carrapato, por transfusão sanguínea e 1 pessoa respondeu que a doença pode ser transmitida 
pelo ar. Além disso, dos 46, 19 responderam que a Erliquiose pode ser transmitida para 
humanos. Em relação à pergunta se os entrevistados conheciam a Doença do Carrapato, apenas 
137 responderam. Desse total, 100 responderam que conheciam a doença, porém 19 
responderam que, além do carrapato, a doença pode ser transmitida por transfusão sanguínea, 1 
pessoa respondeu que pode ser transmitida pela água contaminada e 2 pessoas responderam que 
a doença também pode ser transmitida pelo ar. Dos 100 que responderam que conhecem a 
doença, 55 responderam que sim, a doença do carrapato pode ser transmitida para humanos. 
Conclui-se, portanto, que ainda há desconhecimento sobre Erliquiose Canina, suas formas de 
transmissão e outras características. É de suma importância, então, que a doença seja mais 
divulgada para que a população conheça mais e busque sempre mais informações para 
protegerem seus animais. 
Palavras-chave: Erliquiose; Doença do Carrapato. 
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Avaliação do impacto da disciplina integradora de gestão 
acadêmica (diga) na construção curricular dos estudantes do curso 
de medicina da universidade de vassouras durante a graduação. 
João Pedro de Resende Côrtes1, Paula Pitta de Resende Côrtes2. 

 
 
 

No Brasil, a quantidade de escolas médicas e de vagas de medicina aumentaram 
desproporcionalmente ao crescimento da população do país: enquanto a população apresentou 
um aumento de 21%, o número de escolas médicas aumentou 158%. Sendo assim, o número de 
concluintes aumentou 103% (169.799.170 habitantes; 107 escolas; e 8.130 concluintes em 2000 
e 205.156.587 habitantes; 277 escolas; e 16.568 concluintes em 2016). Esse aumento 
representou uma demanda muito maior por vagas de residência médica em determinadas 
especialidades, que não acompanharam o aumento de médicos recém-formados. Com o  
aumento da disputa para uma vaga de residência médica, alguns processos seletivos passaram a 
utilizar como parte da nota final da prova de ingresso, a avaliação curricular. Os critérios 
utilizados na avaliação curricular variam muito de instituição para instituição, mas a 
desinformação do candidato, a não construção de um currículo adequado durante a graduação e 
a não contemplação de algum item pode retirá-lo da disputa. Frente a este contexto, o Curso de 
Medicina da Universidade de Vassouras (UV) introduziu em sua Matriz Curricular de 2019.1 a 
Disciplina Integradora de Gestão Acadêmica (DIGA), com o objetivo de compreender as 
diretrizes curriculares nacionais para o curso de medicina, o projeto pedagógico do curso, o 
regimento institucional, os regulamentos do curso de medicina da UV, os editais de residência 
médica e a importância das atividades desenvolvidas pelas disciplinas regulares e eletivas para o 
gerenciamento da carreira médica com formação generalista. Sendo assim, o objetivo principal 
deste projeto de pesquisa será avaliar o impacto da DIGA na construção curricular dos 
estudantes do Curso de Medicina da Universidade de Vassouras. A hipótese deste projeto é de 
que a DIGA poderá proporcionar aos alunos a oportunidade de conhecer diversas atividades 
extracurriculares que serão importantes tanto para sua formação acadêmica quanto para a sua 
pontuação em concursos de pós-graduação, permitindo o planejamento do seu currículo de 
forma mais tranquila, eficiente e objetiva, evitando frustrações e ansiedades ao final do curso. 
Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa sendo o público-alvo alunos do Curso de Medicina 
das turmas do 1º, 2o, 3o período de Medicina do 2o semestre de 2019 e do 1o e 2o semestre de 
2020. A coleta de dados será feita por meio da aplicação de questionários, no início e no final do 
semestre letivo. Os dados coletados serão analisados ao final de cada semestre, 
quantitativamente em uma tabela de Excel, e qualitativamente através da análise dos 
comentários escritos nos questionários. 
Palavras-chave:Gestão Acadêmica; Residência Médica; Avaliação Curricular 
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Avaliação dos efeitos da espiritualidade e prece nos sinais vitais 
em pacientes internados no Hospital Universitário de Vassouras. 
Patrick de Abreu Cunha Lopes1, Paulo Roberto Hernandes Júnior2, Sara Cristine Marques dos 
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A Revolução Científica, no século XVI, concentrou-se na doença, sobretudo nos aspectos físico-
biológicos. A medicina atual vem em busca de novos caminhos para o tratamento holístico dos 
pacientes. O modelo biológico passou a ser complementado pelos modelos psicológico, social, 
ecológico e espiritual. Consoante, diversos estudos têm avaliado o papel da espiritualidade no 
tratamento de doenças crônicas, muitas vezes, de difícil controle por fármacos. O projeto de 
pesquisa, pretende avaliar o efeito da espiritualidade e prece nos sinais vitais em pacientes 
internados e conhecer as percepções dos pacientes em receber a prece como intervenção 
complementar durante o tratamento convencional. Além disso, elucidar aspectos relevantes na 
prática clínica dos profissionais da saúde sobre a espiritualidade como forma de resiliência, tema 
cada vez mais pesquisado e discutido no meio científico, e compreender quais são os conceitos 
de espiritualidade e religiosidade trazidos pelos estudantes de medicina, e qual relação destes 
conceitos com o paciente internado, levando em conta o tratamento holístico. O estudo consiste 
em um ensaio clínico controlado, randomizado, abordagem qualitativa, exploratória, descritiva e 
transversal. A palavra prece é sinônimo de oração. Serão aplicados questionários que abordam 
características sociodemográficas, clínicas e espirituais e o Índice Religioso da Duke University. 
A oração será realizada em 3 momentos diferentes em semanas alternadas. Será realizado com 
pacientes internados em diferentes locais: em uma unidade de hemodiálise, em uma unidade da 
oncologia e clínica médica, anexos ao Hospital Universitário localizado no município de 
vassouras, Rio de Janeiro, Brasil. A amostra consistirá de 60 voluntários randomizados. Na 
análise intragrupo, espera-se observar redução estatisticamente significativa da pressão arterial, 
frequência cardíaca, frequência respiratória, percepção de dor, assim como a normalização da 
temperatura em todas as avaliações das pessoas que receberão a oração. A análise qualitativa 
resultará nos temas Oração em um "Lugar de Sofrimento" e Avaliação Positiva e nos subtemas 
Alívio do Sofrimento, Esperança para Melhoria e Enfrentamento com a Hemodiálise, 
Tratamento na oncologia e clínica médica. Espera-se observar no estudo a redução da pressão 
arterial, frequência cardíaca e frequência respiratória, dor e normalização da temperatura, em 
pacientes que, no geral, sofrem pela desregulação dos sinais vitais e/ou de doença renal crônica 
e câncer, assim como a avaliação positiva da intervenção pelos voluntários. 
Palavras-chave:Espiritualidade; Resiliência; Sinais vitais 
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O diagnóstico de um câncer altera o modo de viver e pensar do paciente uma vez que a doença 
que coloca a vida em risco e se começa a perceber a morte como algo mais próximo, podendo 
ser acompanhados de transtornos de ansiedade e depressão. O objetivo deste estudo foi avaliar 
os níveis de ansiedade e depressão em pacientes do setor de oncologia do Hospital Universitário 
de Vassouras (HUV). O projeto foi aprovado no CEP da Universidade de Vassouras 
(2.733.640). Participaram do estudo pacientes do setor de oncologia do HUV no pré e pós- 
operatório de câncer e na quimioterapia. Foram aplicadas a escala de Transtorno Geral de 
Ansiedade (GAD-7) e a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS-A e HADS-D). 
Pacientes com GAD-7 maior que 10 foram considerados ansiosos. Nas escalas HADS-A e 
HADS-D o valor entre 9 e 10 é considerado ansiedade/depressão leve, de 11 a 14 moderada e de 
15 a 21 severa. Os dados estão apresentados em média±desvio padrão. Foi realizado o teste t 
para análise entre os grupos na faixa de normalidade e o teste de Mann-Whitney para dados não 
paramétricos. Até o momento foram entrevistados 46 pacientes, 64% do sexo masculino e 36% 
do sexo feminino, com faixa etária entre 33 e 82 anos. Os pacientes não apresentaram ansiedade 
(9,105±6,207) segundo a escala GAD-7. Quando os resultados foram comparados entre os 
gêneros também não foi observada diferença significativa do grau de ansiedade entre homens 
(9,906±1,208) e mulheres (11,78±1,214), embora as mulheres tenham apresentado ansiedade. 
Os resultados da HADS-A confirmaram os resultados do GAD-7 (8,568±4,874). Não houve 
diferença significativa entre os resultados dos homens (8,306±5,455) e das mulheres 
(9,000±3,817). Os pacientes não apresentaram depressão segundo o HADS-D (8,803 ± 6,013). 
Entretanto, foi observado que os homens (10,031±1,181) apresentaram maiores níveis de 
depressão quando comparados às mulheres (6,737 ± 0,929), com p=0,02. Nossos resultados 
corroboram com estudos que mostraram que as mulheres têm maior prevalência de ansiedade. 
Estudos mostraram que as mulheres estão associadas a maiores índices de depressão, o que não 
ocorreu no nosso estudo em que os homens apresentaram-se mais deprimidos. Uma justificativa 
seria a cronicidade da doença, uma vez que pacientes em estágios mais avançados da doença são 
mais propensos a ter depressão ou devido à redução da auto-estima. Em conclusão, embora as 
mulheres tenham maior predisposição a ter ansiedade e depressão, é necessário olhar com 
atenção também para o gênero masculino a fim de oferecer amparo e tratamento contribuindo 
para a melhora dos sintomas e para a qualidade de vida. 
Palavras-chave: Oncologia; Ansiedade; Depressão 
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Buscando ajuda 
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O programa de computador “Buscando Ajuda” é um produto técnico desenvolvido na 
Universidade de Vassouras como resultado do projeto de pesquisa, “Condições sócio- 
demográficas e de saúde das famílias dos bairros Ipiranga e Itakamosi, em Vassouras/RJ”, 
registrado na coordenação de pesquisa da Universidade de Vassouras e devidamente aprovado 
pelo CEP sob o número de parecer: 286.780 de 28/05/2013. Idealizado com o objetivo de 
motivar os usuários do programa e complementar as consultas realizadas pelos profissionais de 
saúde, principalmente o psicólogo e o psiquiatra, reunindo dados sobre a saúde mental de seus 
pacientes. Foi programado na linguagem C#, utilizando o Visual Studio Community 2017 da 
Microsoft, versão:15.9.14, sendo capaz de funcionar no Windows 8 e 10. Para ter acesso a todas 
as informações contidas neste software é necessário ter acesso à internet. O programa possui um 
layout simples e autoexplicativo, possuindo poucos botões, o que facilita o acesso do público 
menos experiente na utilização das suas informações. Sua instalação demora 2 minutos, 
podendo aumentar esse tempo devido a componentes técnicos do computador. Ao iniciar o 
programa o usuário será guiado por meio de setas a responder as perguntas da Escala de 
Depressão do Centro de Estudos Epidemiológicos (CES-D). Após isso, ele será instruído a 
clicar no botão denominado “Projeto Transformador”, um local onde terá acesso a 7 vídeos de 
cunho motivacional para serem vistos durante a semana. Cada vídeo dura em média 5 minutos e 
decorrendo esses 7 dias, o usuário será instruído a responder novamente a escala. Esta, por sua 
vez, foi escolhida para integrar o programa por ter como foco os sintomas depressivos ao longo 
da semana anterior, tornando possível verificar se os vídeos cumprem o seu papel motivacional. 
O usuário será informado sobre a garantia ao anonimato e caso tenha interesse, receberá um 
feedback sobre as suas respostas por e-mail. O programa não busca diagnosticar, nem mesmo 
medicar o paciente, ele serve somente como um complemento a fim de melhorar a autoestima 
dos participantes e fornecer dados para o profissional da saúde sobre os seus pacientes. 
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O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células da mama. 
Há vários tipos de câncer de mama. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido, enquanto outros 
crescem mais lentamente. O câncer de mama é o tipo da doença mais comum entre as mulheres 
no mundo e no Brasil, depois do de pele não melanoma, correspondendo a cerca de 25% dos 
casos novos a cada ano. No Brasil, esse percentual é de 29%, cerca de 59.700 novos casos em 
2018. O objetivo desse trabalho é levantar reflexões importantes sobre o quanto as mulheres 
podem ter dificuldades de se reconhecerem nesse novo corpo pós tratamento do câncer, 
precisando aprender a se relacionar com esse corpo. As bases de dados utilizadas foram SciElo e 
Pubmed, através de artigos a partir de 2018, com palavras-chaves mulheres, câncer de mama, e 
subjetividade. Apesar do grande espaço conquistado pela mulher na sociedade, a sua 
representação ainda encontra-se vinculada à imagem do corpo. Observa-se, em especial na 
cultura brasileira, uma exploração da imagem do corpo feminino que constantemente figura nas 
propagandas publicitárias e na mídia em geral, em que atributos físicos tipicamente femininos, 
como seios e cabelos, são altamente valorizados. Estudos demonstraram que o câncer e seu 
tratamento ainda envolvem um fator de extrema importância: a alteração da imagem corporal, 
vivenciado de forma importante pela população feminina e talvez nada incomode mais a 
algumas mulheres que passam pelo tratamento do câncer do que a perda do cabelo, um dos 
efeitos colaterais da quimioterapia. Embora essa queda seja transitória, esse período pode 
assustar muitas mulheres, enquanto que para outras isto é um fato que se torna pequeno diante 
do diagnóstico da doença. Os cabelos são simbólicos para a sociedade, uma expressão da 
feminilidade. Durante a luta contra o câncer de mama, as mulheres enfrentam também outros 
desafios, como a mutilação do seio e as cicatrizes. Conclui-se que o diagnóstico de câncer de 
mama e o tratamento podem alterar negativamente a percepção das mulheres sobre sua imagem 
corporal, uma vez que podem estar presentes significativas mudanças na aparência e funções do 
corpo, e, a elaboração dessa imagem pode envolver aspectos fisiológicos, psicológicos e sociais, 
que atravessam as emoções, pensamentos e o modo de se relacionarem com os outros. 
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Candidíase esofágica no paciente diabético tipo I descompensado: 
Relato de caso 
Luiz Felipi Alves Bizareli1, Márcio Alexandre Terra Passos2 

 
 
 

A cândida sp. são fungos comensais do organismo humano e consideradas componentes da flora 
normal do trato gastrointestinal e genitourinário. Todavia, alterações da microbiota normal ou 
comprometimento da imunidade do hospedeiro podem culminar em infecções por estes fungos, 
denominada candidíase. Uma causa importante do desequilíbrio imunológico são as doenças 
endócrinas, principalmente o diabetes tipo I. Pacientes diabéticos, em especial os 
descompensados, estão mais propensos a desenvolver a candidíase, com destaque para o 
comprometimento do esôfago, que muitas vezes não é diagnosticado. O objetivo deste estudo 
foi relatar um caso de paciente diabético tipo 1 que faz uso irregular de medicação, e que após 
apresentar descompensação com quadro de cetoacidose diabética, ele evoluiu com candidíase 
esofágica. Este relato de caso se baseou na coleta de dados mediantes a entrevista com o 
paciente, registros fotográficos dos métodos diagnósticos e revisão do prontuário, seguido de 
breve revisão da literatura sobre o tema, com base em artigos encontrados nas seguintes bases: 
PubMed, Google Acadêmico, Scielo e Trip medical database. O relato de caso apresenta um 
paciente masculino, 46 anos, tabagista e diabético tipo I de longa data. Após dias com o uso 
irregular da insulinoterapia, deu entrada no hospital com queixa de inapetência, náuseas, 
vômitos, poliúria e polidipsia. Foi realizado tratamento, com melhora dos sintomas, e dois dias 
depois da admissão hospitalar, o paciente apresentou quadro de odinofagia, epigastralgia e dor 
retroesternal após alimentação, sendo iniciado tratamento com omeprazol e ranitidina, porém o 
paciente não apresentou melhora. Foi solicitada uma endoscopia digestiva alta que mostrou 
mucosa esofágica com placas brancacentas elevadas aderidas em terço médio e inferior, 
compatível com candidíase esofágica grau II na classificação de KODSI. As sorologias para 
HIV e Hepatites B e C, foram negativas. A biópsia do esôfago revelou esofagite aguda em terço 
médio e inferior. No caso relatado, o paciente era sabidamente portador da diabetes tipo I, sendo 
admitido e internado com quadro de uma descompensação aguda desta, a cetoacidose diabética. 
Dessa forma, deve-se estar atento à possibilidade de infecção por cândida, em especial a 
esofágica, nos pacientes diabéticos descompensados que apresentem sinais e sintomas da  
doença e/ou infecciosos, sem foco definido, devido à gravidade do caso e a possibilidade de 
evolução para complicações sistêmicas mais graves. 
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Carcinoma ductal in situ micropapilar extenso de alto grau de 
mama : relato de caso. 
Camila Camargo da Silva1, Orlando Antonio Campo Dall’Orto2 

 
 
 

O câncer de mama é atualmente um desafio para as entidades de saúde mundiais pela sua alta 
prevalência, em virtude do envelhecimento populacional e das alterações ambientais, sociais e 
do comportamento nutricional. O carcinoma ductal em situ (CDIS), é uma das apresentações do 
câncer mamário, definido pela proliferação neoplásica maligna de células epiteliais ductais , e 
estas células por via de regra não invadem a membrana basal, não atingindo tecidos 
subjacentes.Este trabalho tem por objetivo o relato do caso da paciente de 64 anos, que 
apresenta CDIS de grau 3 tipo micropapilar com necrose, localizado no quadrante superior da 
mama esquerda (BI-RADS 4), cujo tratamento foi baseado em mastectomia simples com 
posterior biópsia do linfonodo sentinela, cujo resultado foi negativo para neoplasia. Para 
manutenção , de acordo com o resultado da análise da peca cirúrgica, foi receitado o uso de 
anastrozol adjuvante por 5 anos. A investigação do CDIS era pouco frequente até 1990, porém 
com o estabelecimento da mamografia de forma rotineira, se tornou quase metade dos 
diagnósticos de lesões não palpáveis. 
Palavras-chave:Carcinoma in situ ; Neoplasia ; Mastectomia 
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Carcinoma Hepatocelular: Relato de caso 
Lucas do Nascimento Freire1. 

 
 

 
O carcinoma hepatocelular (HCC) é definido como um câncer primário das células do fígado, 
tendo uma prevalência maior naqueles que já possuem uma doença hepática crônica de base. É a 
terceira maior causa de morte por de câncer no mundo todo, afetando mais de meio milhão de 
pessoas. Objetivo: Relatar o caso de uma paciente internada em um hospital do estado do Rio de 
Janeiro portadora desse tipo de câncer, evidenciar os principais sintomas clínicos, seus 
principais fatores de risco, como realizar a avaliação diagnóstica e as possibilidades terapêuticas 
disponíveis. Materiais e métodos: As informações contidas nesse trabalho foram obtidas através 
da revisão do prontuário, entrevista com o paciente, e revisão de literatura. Resultados e 
Discussão: APC, 55 anos, feminina, doméstica, casada, deu entrada no Pronto-socorro de um 
hospital do estado do Rio de Janeiro, acompanhada da filha, no dia 26/12/2018 queixando-se de 
náuseas, vômitos e diarreia iniciados há cerca de 24 horas. Sua filha relatou ainda que a mãe 
apresentava carcinoma hepatocelular diagnosticado em estágio avançado. Consta que a paciente 
apresentava-se com nível de consciência rebaixado, hipocorada ++/4+, desidratada e 
emagrecida. Apresentava ao exame físico do abdome macicez à percussão em quadrante 
superior de abdome e em flanco direitos, presença de massa palpável endurecida e difusa, 
irradiando para fossa ilíaca esquerda. A palpação hepática marcava um fígado aumentado (8 cm 
do rebordo costal), de borda romba, superfície irregular, consistência endurecida e com discreta 
sensibilidade a palpação. Presença de adenomegalia axilar esquerda, de consistência endurecida, 
sem mobilização e indolor à palpação. Atualmente, o HCC tem sido mais diagnosticado na 
população, devido exames de rotina naqueles pacientes que já apresentam cirrose hepática. As 
manifestações podem ser mascaradas pela hepatite crônica de base ou de surgimento súbito. 
Febre e diarreia são os principais sintomas iniciais da doença. Presença de massas, 
hepatomegalia, ascite e icterícia também sugerem tal diagnóstico. Entre esses exames como 
Alfa-fetoproteína sérica e exames de imagem, destacando-se a tomografia computadorizada e a 
ressonância magnética. A ressecção tumoral pode ser benéfica a alguns pacientes, porém muitos 
dos pacientes acometidos por tal doença não são candidatos ao tratamento devido ao estágio 
avançado da doença. O transplante hepático também é considerado uma alternativa, mas 
somente parte da população recebe esse tratamento, limitada pela baixa quantidade de doadores. 
Há outras formas paliativas de tratamento como ablações locais e por radiofrequência. 
Palavras-chave:Carcinoma Hepatocelular; Fígado; hepatite. 
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O cateterismo vesical é um procedimento invasivo no qual se introduz um cateter estéril que vai 
do meio externo até a bexiga com o objetivo, na maioria das vezes, da drenagem urinária em 
pacientes com dificuldade de eliminação da urina. O cateterismo vesical pode ser simples ou de 
demora. Cerca de 10% dos pacientes hospitalizados são submetidos ao procedimento que pode 
trazer complicações, como: traumatismo uretral, dor, falso trajeto, entre outras.Além da mais 
freqüente, a infecção do trato urinário(ITU), que representa 40% de todas as infecções 
hospitalares e traz graves consequências para o paciente. Este trabalho tem como objetivo 
realizar uma revisão de literatura sobre as principais complicações do cateterismo vesical e suas 
medidas preventivas.Foi realizado um levantamento bibliográfico por meio de bases de dados 
do PubMed, Scielo e a diretriz de Recomendações do Cateterismo Vesical da Sociedade 
Brasileira de Urologia.O trauma uretral com sangramento é observado no início do cateterismo, 
geralmente ocasionado pela má técnica e pelo atrito do cateter mal lubrificado na mucosa 
uretral. A invasão bacteriana da mucosa uretral por uma lesão da mesma pode ocasionar não só 
uma infecção local como também uma bacteremia, caracterizada por febre e calafrios após a 
instrumentação. O falso trajeto é uma complicação mais incomum e está relacionado a fatores 
urológicos prévios do paciente. Sendo assim, medidas adotadas na instrumentação são 
essenciais para minimizar as intercorrências, dentre elas: antissepsia rigorosa da genitália 
externa, utilização de luvas estéreis pelo instrumentador, cateteres estéreis e de diâmetro 
adequado e manipulação cuidadosa da uretra. Inelutavelmente, a principal complicação do uso 
de sonda vesical é a infecção urinária, a passagem da sonda facilita a ascensão das bactérias 
colonizadoras da uretra para bexiga. Os fatores de risco para a ITU são: presença da urina 
residual, baixa freqüência do cateterismo, distensão da bexiga, baixa ingesta de líquidos, 
material do cateter, gênero feminino, erros na execução da técnica e duração do uso da sonda 
vesical. O uso de antimicrobiano profilático não está recomendado, somente para pacientes que 
apresentem bacteriúria sintomática. A prevenção é o melhor caminho para redução das 
complicações. A instrumentação adequada e a uma boa técnica são essências para evitar as 
complicações relacionados ao ato do procedimento. Em relação a ITU, a boa indicação do uso e 
o menor tempo possível de cateterismo são medidas para diminuir a taxa nesses pacientes. 
Palavras-chave:cateterismo vesical;complicações;infecção urinária 
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Check list de passagem de cateter venoso central como estrategia 
para prevenção de Infecção na corrente sanguínea 
Thauany Rodrigues Leal D"Amato1, Francieli Nascimento de Souza2 

 
 
 

Infecções Relacionadas a Assistência à Saúde (IRAS) são questões que vêm sendo discutidas 
por diversos profissionais por causarem impactos na saúde pública. Consequências disso são os 
agravos do quadro clínico do paciente levando ao aumento da estadia e do custo dos cuidados 
prestados em saúde, além de contribuir para o crescimento da taxa de mortalidade do hospital. 
Partindo desse ponto, é relevante explorar medidas de prevenção, por parte dos enfermeiros, 
afim de contribuir para diminuição dos índices de infecção na corrente sanguínea em pacientes 
da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que possuem Cateter venoso central (CVC). O presente 
trabalho tem por objetivo identificar o grau de efetividade, importância da realização e avaliação 
do Check list de passagem de cateter venoso central como estratégia de prevenção de infecções 
contribuindo para a diminuição da ocorrência de infecções.. Estudo de natureza quali- 
quantitativo transversal, longitudianal , onde os dados serão levantados e coletados a partir das 
fichas devidamente preenchidas de Check list de passagem de cateter venoso central realizadas 
numa UTI adulto, disponibilizadas por um estabelecimento de saúde, após autorização do 
campo de pesquisa e comitê de ética e pesquisa da instituição. O estudo encontra se em fase de 
elaboração onde os resultados obtidos serão analisados e apresentados posteriormente. Espera- 
se com o estudo identificar o impacto em se tratando de infecções na corrente sanguínea 
relacionados ao CVC nas Unidades de terapia intensiva contribuindo para a melhora de 
informação a equipe e escolhas das melhores ações a serem incluídas no Plano de 
gerenciamento. 
Palavras-chave:Enfermagem; Infecção Hospitalar; Controle de Infecção 
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A cistite intersticial (CI) ou síndrome da dor vesical (SDV) pode apresentar sintomas de dor, 
pressão ou desconforto na bexiga e/ou pelve, acompanhada por pelo menos mais um dos 
seguintes: urgência urinária, noctúria, polaciúria. Fatores fisiológicos e comportamentais podem 
intensificar a dor como período pré-menstrual, ingestão de alimentos e bebidas ácidas entre 
outros. O diagnóstico é de exclusão e deve tomar como base os critérios diagnósticos descritos 
pela National Institute of Diabetes as Digestive and Kidney Diseases de 1990, associados aos 
exames complementares sugerem a doença: glomerulações após hidrodistensão, úlcera de 
Hunner, dor suprapúbica e alteração da frequência. Os exames que podem ser solicitados, EAS, 
urocultura, tomografia, ressonância, urodinâmica e cistoscopia. O presente artigo objetiva  
relatar um caso de CI; alertar quando suspeitar de SDV; conscientizar que o diagnóstico é de 
exclusão e abordar opções de tratamentos plausíveis. As informações desse trabalho foram 
obtidas através da revisão de prontuário, registros de exames diagnósticos do paciente e através 
de revisão bibliográfica. Paciente, sexo feminino, 69 anos procurou o UV em 2004, queixando- 
se de dor suprapúbica, urgência miccional, polaciúria e dispareunia. Em meados de 2015 após 
diversas consultas e exames iniciou o tratamento com Pregabalina, Ranitidina, Amitriptilina e 
Tramadol com melhora dos sintomas. Realizou cistoscopia com biópsia e hidrodistensão cujo 
resultado foi CI tipo 3C, glomerulações e úlceras de hunner. Com a melhora do quadro a mesma 
foi encaminhada a nutrição, fisioterapia e psicologia. Sabe-se que a CI é de difícil diagnóstico 
devido ao conjunto de sintomas onde a dor suprapúbica é a mais comum. Assim como apontada 
no relato, essa dor pode piorar quando associada a certos tipos de alimentos e/ou bebidas, que  
no caso da paciente, eram café, refrigerantes e alimentos ácidos. A CI tem seu diagnóstico feito 
por meio de exclusão além de avaliação clínica dos sintomas, de exame pélvico, teste de urina, 
estudo urodinâmico, cistoscopia e biópsia. Existem hoje vários tipos de tratamento, o mais 
indicado é a combinação de medicação oral com intravesical e algumas medidas não 
farmacológicas. A última alternativa é a cirurgia. A fisioterapia pélvica é indicada por conta do 
alivio muscular e o tratamento psicoterapêutico devido aos sintomas frequentes de dores e 
ansiedades. Conclui-se então que a melhor técnica para alivio dos sintomas e melhora do bem- 
estar dos pacientes é o uso de medicação oral e intravesical, mudança de estilo de vida e 
alimentação, fisioterapia pélvica e psicoterapia. 
Palavras-chave:Cistite; Intersticial; Sistema urinário. 
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Cobertura vacinal da tríplice viral no município de Vassouras/RJ: 
Imunização e seus benefícios 
Ana Carolina Alvim Pessoa Alves1, Pamela Borges Mello2, Renã de Souza Vieira3, Jéssica de 
Faria Barbosa4, Thauany Rodrigues Leal D’Amato5, Sebastiao Jorge da Cunha Gonçalves6 

 
 

 
A vacinação representa uma significativa atitude de prevenção de doenças infectocontagiosas, 
hoje ela é uma das principais estratégias para o combate às doenças. A vacina da Tríplice Viral 
previne três doenças: Sarampo, Caxumba e Rubéola, e é distribuída gratuitamente pelo SUS, 
podendo ser administrada duas doses para pessoas de 12 meses a 29 anos, e uma dose para 
adultos de 30 a 49 anos. A administração desta vacina possui uma grande importância para que 
essas doenças possam ser erradicadas. Trata-se de um estudo quantitativo/qualitativo, foram 
utilizadas pesquisas de artigos científicos publicados nos últimos 3 anos, revisão bibliográfica, 
pesquisa retrospectiva e documental, por meio de artigos e dados publicados no DATASUS, que 
foram coletados e analisados no período de 2014 à 2018. Tem por objetivo identificar a 
cobertura vacinal da Tríplice Viral no município de Vassouras/RJ, bem como os aspectos para 
uma boa adesão ao calendário vacinal e seus benefícios. A vacinação é um dos métodos mais 
eficazes para auxiliar na defesa do organismo contra agentes infecciosos e bacterianos, trazendo 
assim grandes benefícios. Nos últimos anos, avanços importantes foram alcançados em relação 
às coberturas vacinais em Vassouras, segundo os dados coletados no DATASUS a cobertura 
vacinal foi: 2014 (129,48%); 2015 (102,21%); 2016 (72,08%); 2017 (98,78%); 2018 (102,78%). 
Levando-se em consideração a importância da adesão à vacinação, percebe-se que por conta 
dela muitas doenças que eram comuns no Brasil e no mundo deixaram de ser problema de saúde 
pública, o que remete instantaneamente sobre a importância de uma alta cobertura e aderência 
da população ao calendário vacinal. Porém é importante destacar que vivemos em um mundo 
globalizado, onde as pessoas transitam de um país para o outro e muitas das vezes trazendo 
doenças infectocontagiosas comuns desses países, sendo assim, uma pessoa infectada pode 
transmitir a doença para um indivíduo não imunizado. Portanto, com o avanço dos programas  
de vacinação atingindo altas coberturas, pode-se concluir que as vacinas vêm ao longo do tempo 
salvando vidas. Sendo assim, é de extrema importância que o profissional de enfermagem em 
conjunto com a Secretária Municipal de Saúde e demais instâncias continuem disseminando 
conhecimento sobre a importância e benefícios das vacinas para a população, bem como 
realizando ações de promoção da saúde e de imunização à comunidade. 
Palavras-chave:Imunização; Tríplice viral; Cobertura vacinal 
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Comparação de dois protocolos de IATF em gado leiteiro 
Luciana Lange Carriço Pinto1, Erica Cristina Rocha Roier2 

 
 

 
Na economia agropecuária, a Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF), representa um 
grande avanço. Para melhorar o resultado dos protocolos hormonais, o atual trabalho consistiu 
em analisar a utilização de dois hormônios Betaproginn® (17-β Estradiol+Progesterona) e de 
Estrovulinn® (Benzoato de Estradiol), no 1º dia do protocolo de IATF, identificando o que 
apresenta melhores resultados no índice de prenhez no rebanho, sendo o primeiro hormônio um 
hormônio bioidêntico, com ação para maior efetividade da sincronização da emergência da onda 
folicular, antecipando e evitando uma maior dispersão dessa onda, proporcionando uma maior 
homogeneidade na sincronização dos animais protocolados; e o segundo um hormônio sintético, 
sendo utilizado para a sincronização da onda folicular. O experimento foi autorizado pelo 
Comitê de Experimentação e Uso de Animais sob o número 025/2019. O mesmo foi realizado 
com 20 vacas da raça girolanda, com escore corporal entre 2 e 3, idade de 5 a 9 anos, 
alimentação de cada animal de 6kg de ração, 25kg de cana-de-açúcar e pastagem capim-napier- 
elefante (Pennisetum purpureum). No D0 (dia zero) 20 fêmeas bovinas com diagnóstico de 
gestação (DG) negativo, foram divididos em dois grupos A e B. Do Grupo A, 10 animais foram 
contidos em tronco próprio, e após higienização da região genital e anal foi introduzido o 
implante Progestar® (Progesterona), por via vaginal e administração de 2,0 mL intramuscular 
(IM) de Betaproginn® em cada animal. No D8 ½ (dia oito e meio), o implante foi retirado e 
aplicado 1,0 mL IM, de Estrovulinn® mais 2,0 mL IM de Cioprostinn® (Cloprostenol Sódico). 
No D10, foi realizada a inseminação artificial (IA) e aplicado 2,0 mL IM de Prorelinn® 
(Acetato de Buserelina). Nos 10 animais do grupo B o processo foi o mesmo sendo a única 
modificação a substituição do Betaproginn® por 2,0 mL de Estrovulinn® no D0. O DG feito 
através de palpação retal e US após 40 dias da IA. No Grupo A, 5 vacas prenhez após o DG, 
sendo 50% das fêmeas protocolados. Já o Grupo B, somente 3 apresentaram DG positivo, sendo 
30% dos animais. A utilização do Betaproginn® no primeiro dia do protocolo de IATF, 
apresentou um aproveitamento de 20% a mais do que o apresentado pelo Estrovulinn®. 
Portanto, o presente estudo pode significar um grande avanço na utilização da IATF para o 
produtor rural, aumentando significativamente as taxas de prenhez no gado. Se o mesmo for 
devidamente manejado, o mínimo de estresse necessário, boa dieta e escore corporal o produtor 
pode obter um aproveitamento de 50% em cada protocolo de IATF, aumentando a produção de 
bezerros e mantendo a produção leiteira. 
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Complicações ao realizar uma Toracocentese sem qualificações 
prévias: Uma revisão de literatura 
Adriana Dantas Amaro Pereira1, Maria Carolina da Silva Gaspar2, Júlia dos Reis Motta 
Monteiro3, Eduardo Tavares Lima Trajano4. 

 
 

A abordagem utilizada para obter amostras do líquido pleural, conhecida como toracocentese, 
pode ter cunho terapêutico ou diagnóstico. Embora seja considerado um procedimento pouco 
invasivo, é fundamental que se obedeça uma técnica padronizada com a finalidade de aprimorar 
a chance de diagnóstico e minimizar riscos. Para realizar o procedimento com segurança, é 
recomendado abordar os pacientes com no mínimo 10mm de líquido na cavidade pleural, 
confirmados preferencialmente por uma radiografia de tórax. O paciente deverá ficar sentado, 
com os braços e a cabeça apoiados em travesseiros, sobre um anteparo e a melhor localização 
para a incisão será determinada a partir da propedêutica. Este estudo tem o objetivo de 
relacionar como as complicações de um procedimento simples como uma toracocentese podem 
estar atreladas à falta de treinamento e experiência profissional. Realizou-se um levantamento 
bibliográfico por meio das bases de dados PubMed, Medline e SciELO. Foram utilizadas as 
palavras-chaves “toracocentese”, “complicações” e “procedimento”. A toracocentese é um 
procedimento considerado simples, que pode ser realizado tanto em pacientes ambulatoriais 
como em internados. No entanto, algumas complicações iatrogênicas podem ocorrer e ocasionar 
significativa morbidade, mortalidade e custos de cuidado de saúde. Dentre essas complicações, 
podemos citar o pneumotórax, sangramento no local da punção, hemotórax, hematoma na 
cavidade torácica e edema pulmonar de reexpansão. Estudos científicos demonstram que 
complicações iatrogênicas, principalmente o pneumotórax, ocorrem em 11% a 30% dos casos 
quando o procedimento é realizado por residentes; ao comparar essas taxas com a de médicos 
qualificados, há um decréscimo considerável, correspondendo 4% a 7%. Segundo as 
recomendações do Conselho Americano de Medicina Interna (ABIM 2009), é essencial que os 
procedimentos invasivos possam ser treinados inicialmente em ambientes de simulação a fim de 
que quando forem postos em prática, além de não colocar o paciente em risco, a técnica seja 
empregada de forma adequada e com qualidade. O conhecimento dos fatores de risco para essas 
complicações e seu manuseio, assim como a familiaridade com a técnica adequada do 
procedimento por parte do clínico é essencial para que o paciente obtenha o melhor cuidado 
possível. Mesmo sendo um procedimento corriqueiro e aparentemente fácil, as complicações 
iatrogênicas são frequentemente associadas à falha técnica, o que justifica a necessidade de 
treinar melhor os profissionais de saúde para tal procedimento a fim de minimizar riscos de 
morbimortalidade aos pacientes. 
Palavras-chave: Toracocentese,Complicações, Procedimento 
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Complicações pós cirúrgicas associadas à extração de terceiros 
molares 
Rayane Magalhães Pacheco1, Náthali Gleicy da Silva Dutra2, Milena Ferreira de Paiva3, 
Eduardo dos Santos de Souza4, Carla Minozzo Mello5. 

 
 

 
As principais razões para a exodontia dos terceiros molares são as pericoronarites, lesões 
teciduais, lesões cariosas, dor idiopática e tratamentos ortodônticos. A grande maioria das 
cirurgias dos terceiros molares é realizada sem intercorrências, mesmo sendo um dos 
procedimentos cirúrgicos mais realizados na clínica odontológica. Os sisos apresentam muitas 
variações de forma e volume, exigindo um planejamento cirúrgico criterioso, além disso a 
história médica do paciente até os cuidados pós-operatórios que cada paciente deve observar a 
fim de evitar complicações no momento da cirurgia. O objetivo desse trabalho é evidenciar as 
principais complicações pós cirúrgicas e suas causas. Foi realizada uma busca por artigos de 
revisão de literatura e relatos de caso publicados entre 2008 e 2018 na base de dados da Scielo e 
Google Acadêmico. A cirurgia de remoção dos terceiros molares é o procedimento mais 
comumente realizado dentre as cirurgias orais, e possui riscos que podem acometer os pacientes. 
As principais complicações são dor exacerbada, edema, parestesia, trismo, alveolites 
comunicação buco-sinusal e inchaço. Estudos mostram que as taxas de acidentes  e 
complicações variam de 2,6% a 30,9% sendo associada a diversos fatores, como idade so 
paciente, saúde, experiência do cirurgião, grau de impacção do dente e uso de medicamentos. 
Diante do exposto concluiu-se que o cirurgião deve estar atento ao planejamento cirúrgico e aos 
cuidados pré operatórios e pós operatórios, diminuindo a chance de possíveis acidentes e 
complicações. 
Palavras-chave:Exodontia, Complicações, Terceiros molares 
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Confecção de material informativo do tipo cartilha/folheto para os 
médicos veterinários sobre a importância de testar felinos 
anêmicos para as principais retroviroses 
Liege Vieira da Rosa Garcia1, Erica Cristina Rocha Roier2, Bruna de Azevedo Baêta3, Raquel 
Alves Ribeiro Gomes4, Renata Fernandes Ferreira de Moraes5. 

 
 

 
A anemia é caracterizada pela deficiência na concentração da hemoglobina ou na produção das 
hemácias. Consiste na redução do número de eritrócitos, podendo ser determinada pelo volume 
globular, contagem de eritrócitos diminuídos ou quantidade de hemoglobina presente nas 
hemácias. O vírus da imunodeficiência felina (FIV) e o vírus da leucemia viral felina (FELV) 
fazem parte da família Retroviridae, sendo estes os principais causadores de doenças  
infeccionas felinas. O vírus da FIV é capaz de provocar ataques à células de defesa, deixando o 
organismo susceptível a infecções secundáiras; enquanto o vírus da FELV pode induzir o 
quadro anêmico nos felinos a partir de supressão da medula óssea, síndromes mielodisplásicas, 
neoplasias ou secundário a uma doença autoimune. Devido ao potencial patogênico das 
retroviroses felinas, faz-se necessário compreender suas manifestações clínicas iniciais para que 
o diagnóstico e tratamento possam ser precoces, para isso, é primordial a confecção de um 
material informativo, com o intuito de alertar aos médicos veterinários sobre a importância de se 
testar os animais que apresentam principalmente anemia. Para o desenvolvimento deste material 
será realizado um estudo classificando as anemias quanto ao tamanho das hemácias, teor de 
hemoglobina em seu interior e resposta da medula óssea, identificando o percentual de felinos 
anêmicos positivos para FELV e o percentual de felinos anêmicos positivos para FIV, bem 
como o percentual de felinos anêmicos positivos para as duas retroviroses. A pesquisa será 
realizada na Universidade de Vassouras, no Laboratório de Análises Clínicas do Campus 
experimental localizado no bairro Barreiros. Será coletada uma amostra de sangue dos felinos 
atendidos em clínicas veterinárias e procedido a realização do hemograma. O histórico clínico 
dos animais será analisado, levando em consideração informações como idade, sexo, convívio 
com outros animais, acesso à rua e queixa principal. Os felinos que obtiverem resultado menor 
que 24% de hematócrito e 5,0 x 106/mm³ de hematimetria serão considerados anêmicos, e assim 
testados para FIV e FELV utilizando o Snap combo FeLV Ag/ FIV. Será gerada uma planilha 
com todos os animais anêmicos e ao fim do estudo, os resultados serão discutidos e utilizados 
para formulação da cartilha e do folheto informativo. 
Palavras-chave:felinos; retroviroses; anemias. 
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Conhecimento dos discentes do curso de Odontologia da 
Universidade de Vassouras sobre primeiros socorros 
Náthali Gleicy da Silva Dutra1, Ruy da Costa Nogueira Alves Junior2, Marco Aurélio dos  
Santos Silva3. 

 
 

 
Situações de emergências podem acontecer a qualquer momento no consultório odontológico, 
durante o atendimento ou até mesmo na sala de espera quando o paciente se encontra 
apreensivo. Diante de uma situação de emergências é necessário que os profissionais saibam 
intervir para evitar um possível agravamento do quadro, o que pode, em muitos casos, cursar 
com o óbito. O objetivo desse trabalho foi avaliar o conhecimento dos alunos do curso de 
Odontologia da Universidade de Vassouras sobre primeiros socorros. Realizou-se uma pesquisa 
com 63 alunos devidamente matriculados no curso de odontologia através de um questionário 
semiestruturado contendo 19 questões sobre conhecimentos gerais de suporte básico de vida 
(SBV) e primeiros socorros através de um formulário online (Google Forms®). Este estudo faz 
parte do projeto “Projeto de Ensino em Primeiros Socorros: o impacto da abordagem de técnicas 
em primeiros socorros para discentes e funcionários da Universidade de Vassouras” 
devidamente registrado na coordenação de pesquisa da Universidade de Vassouras e 
devidamente aprovado pelo CEP sob o número de parecer: 3.310.049. O estudo revelou que, 
embora 44,4% dos alunos já tenham vivenciado situações em que alguém necessitou de 
primeiros socorros, a maioria nunca recebeu algum tipo de treinamento de primeiros socorros ou 
SBV (87,3%). Porém a falta de treinamento não impediu que 35% prestassem socorro, embora 
98,4% dos alunos deixaram de prestar socorro por medo de errar. A falta de conhecimento sobre 
o tema é exposta ao observar que aproximadamente 30% dos alunos não sabem que deveriam 
ligar para o 192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU) e que a maioria das 
questões relativas a situações de emergência domiciliar ou durante atividades recreativas 
obtiveram alto índice de erro. Entretanto, uma pesquisa semelhante revelou que, apesar de 
34,9% dos entrevistados já tenham presenciado situações de emergências, a maioria dos 
participantes não se sentiam aptos para realizar manobras de SBV (86,41%). Já em relação ao 
conhecimento do número de emergências, um outro estudo reafirma a falta de conhecimento  
dos participantes, uma vez que, vários deles ainda não possuíam conhecimento sobre o número 
correto de atendimento (31%). Concluiu-se que a maioria dos discentes de Odontologia que 
foram entrevistados não se sentem aptos para prestar primeiros socorros. O resultado reforça 
alguns relatos na literatura que o cirurgião dentista não está preparado para lidar com situações 
de emergências. 
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Conhecimento dos pacientes do Hospital Universitário de 
Vassouras acerca do uso de anticoagulante oral e educação em 
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Os antagonistas de vitamina K são drogas utilizadas na prevenção e tratamento do 
tromboembolismo venoso, fibrilação atrial e próteses valvares, o mais comumente utilizado é a 
varfarina. Sua ação ocorre através da inibição da enzima hepática vitamina k epóxi-redutase, 
impedindo a atuação por carboxilação dos fatores de coagulação dependentes desta vitamina. A 
qualidade da anticoagulação pode ser analisada através do tempo de permanência do paciente 
dentro da faixa terapêutica da Razão Normalizada Internacional (RNI), quanto maior o tempo 
em que o paciente permanece dentro da faixa terapêutica menor o risco de eventos hemorrágicos 
ou tromboembólicos. Diversos fatores podem levar a alteração da RNI, impossibilitando o 
alcance da faixa terapêutica necessária, assim, sua dosagem deve ser individualizada 
considerando os fatores intrínsecos e extrínsecos. Estudos demonstram que indivíduos com 
conhecimento dos sinais e sintomas e que recebem informações sobre o uso dos anticoagulantes 
durante a internação apresentam melhor desfecho clínico e menor custo ao sistema de saúde. O 
objetivo deste projeto será avaliar o nível de conhecimento do paciente sobre o uso de 
anticoagulantes que será utilizado por ele após a alta hospitalar e promover orientações acerca 
do uso dos anticoagulantes orais. O projeto está certificado na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós- 
graduação e aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa (3.484.589). Este estudo será 
observacional, transversal, prospectivo e quantitativo descritivo e analítico. Serão incluídos 
pacientes internados no Hospital Universitário de Vassouras, de ambos os sexos, em pós- 
cirúrgico de troca valvar com indicação de uso de anticoagulante oral antagonista de vitamina K 
e pacientes com fibrilação atrial, com idade superior a 18 anos, que aceitarem participar da 
pesquisa. Os pacientes responderão um questionário a respeito dos conhecimentos sobre os 
anticoagulantes no período de agosto a outubro de 2019. Após a realização do questionário 
serão realizadas orientações acerca do uso dos anticoagulantes e será entregue um material 
instrucional que será desenvolvido durante a realização do estudo aos pacientes que 
responderem “não sabe” a pelo menos uma pergunta ou “sabe parcialmente” a pelo menos duas 
perguntas. Espera-se que os pacientes tenham um nível de conhecimento básico sobre o uso dos 
anticoagulantes e que com as orientações da enfermagem e a entrega do material instrucional os 
pacientes possam sair do hospital com maior conhecimento acerca da medicação e tenham 
maior aderência ao tratamento, reduzindo os custos de saúde por mal uso dos anticoagulantes. 
Palavras-chave:Anticoagulantes; Educação em saúde; Razão Normalizada Internacional 
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Construção de vínculos e o desenvolvimento infantil 
Iana Miranda Gorito da Rocha1, Ione Reis da Silva2 

 
 

 
A primeira infância é uma etapa do ciclo de vida marcada por importantes aprendizagens para o 
desenvolvimento humano. As experiências iniciais são a base para o desenvolvimento do ser, 
sendo influenciadas pela qualidade das relações sócio afetivas, e pelas interações estabelecidas, 
principalmente com seus cuidadores. A construção de vínculos é constituída desde a gestação, 
um dos elos dessa construção de vínculo saudável, se dá na amamentação. Destacada por Freud 
(1905), que essa relação vai muito além do “sugar com deleite” (chuchar), é o primeiro prazer 
que a criança sente ao nascer, cujo qual, possibilita uma relação de desejo e afetos. De acordo 
com Bastos (1998, p.77), a criança “mama muito mais que o leite da mãe, mama as fantasias 
coloridas de afeto e a linguagem da mãe”, essa relação permite a construção de uma ligação 
afetiva entre o cuidador e o bebê, através do cuidado, do carinho, da linguagem, ao longo da 
vida. O presente trabalho visa provocar uma reflexão sobre a importância da construção de 
vínculos, para que a criança se desenvolva e constitua sua subjetividade durante a primeira 
infância. Foi realizada uma revisão bibliográfica, amparada na leitura de artigos publicados e 
indexados nas bases de dados: Scielo e Google Acadêmico, utilizando como Palavras-chave: 
construção de vínculos; primeira infância; e desenvolvimento infantil. Será realizado um estudo 
qualitativo através da construção de uma pesquisa com entrevistas semiestruturadas com as 
mães ou cuidadores acompanhadas por um programa do governo federal (Programa Criança 
Feliz), no município de Vassouras - RJ. Além de observar o desenvolvimento das crianças, 
almejando constatar a importância da construção de vínculos para desenvolvimento infantil e da 
existência de programas como o Criança Feliz. Os levantamentos bibliográficos revelam que a 
criança que recebe mais estímulos e afeto desde o início da vida, se desenvolve de forma 
integral, nas áreas sensoriais, motoras, cognitiva e sócio afetiva e perceptiva. A forma que cada 
indivíduo se constitui esta diretamente relacionada com suas relações iniciais, na primeira 
infância. Para que cérebro na primeiríssima infância se desenvolva, é necessário que essa 
criança receba estímulos do meio em que vive, o cuidador desempenha um papel fundamental 
para esse estímulo. Portanto constata-se que por meio do brincar a criança passa por 
experiências sócio afetivas e vai construindo sua personalidade, estimulando sua imaginação e 
percepção. 
Palavras-chave:Primeira infância; construção de vínculos; desenvolvimento infantil. 
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Contribuição da hipertensão isolada ou associada a diabetes na 
eleição de homens idosos às cirurgias cardiovasculares do 
Hospital Universitário de Vassouras 
Daniela Maria Ferreira Rodrigues1, Thaís Lemos de Souza Macêdo2, Alana Amancio 
Consentino3, Larissa Alexsandra da Silva Neto Trajano4, Eduardo Tavares Lima Trajano5, 
Marco Aurélio dos Santos Silva6 

As Doenças Cardiovasculares (DCV) são, atualmente, a maior causa de morte e, também, de 
morbidade e incapacitação no mundo. Dentre as DCV, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 
constitui importante e independente fator de risco para complicações cardíacas e 
cerebrovasculares, sendo considerada um problema de saúde pública em âmbito mundial. Esse 
estudo tem como objetivo, identificar a distribuição de pacientes hipertensos submetidos a 
cirurgias cardiovasculares no Hospital Universitário de Vassouras (HUV). Para isso, contou 
com a coleta de dados de prontuários da área de cardiologia do HUV, iniciados em agosto de 
2018 abrangendo dados desde 2015 a 2018 que foram plotados e submetidos a análise estatística 
pelo teste Qui quadrado. Este estudo está vinculado ao projeto de pesquisa “Estudo de um 
programa de reabilitação cardiovascular e prevenção secundária em pacientes com doenças 
cardiovasculares do Hospital Universitário Sul Fluminense (HUSF)” devidamente registrado na 
coordenação de pesquisa e aprovado pelo CEP sob o parecer 3.373.333. O estudo contou com 
78 pacientes eleitos a cirurgia cardiovascular, sendo 64 homens (82,1%) e 14 mulheres (17,9%). 
A HAS foi prevalente nos homens (74,36%) com um risco relativo (RR) de 0,79 e Odds Ratio 
(OR) de 0,26 (p=0,05). A revascularização do miocárdio (RVM) isolada foi a cirurgia mais 
frequente nos homens (50,0%), RR = 0,59 e OR = 0,36 (p=0,08). Destes pacientes 5,13% dos 
homens e 6,41% das mulheres foram submetidos a troca de gerador de marcapasso (p=0,002), 
RR = 5,71 e OR = 8,33. A complicação mecânica de dispositivo elétrico cardíaco (CMDEC) 
esteve presente independente do gênero (5,13%) (p=0,01), RR = 4,57 e OR = 6,0. Dentre os 78 
pacientes submetidos a cirurgia, a maioria dos homens necessitaram de circulação extracorpórea 
(CEC) (67,95%; p=0,008), RR = 0,60 e OR = 0,21 e eram diabéticos (37,18%; p=0,03) RR = 
0,32, e OR = de 0,20. A HAS isolada ou associada ao diabetes é um fator de risco relevante para 
DCV em homens mais idosos. A RVM isolada foi o procedimento cirúrgico mais realizados 
nestes 78 hipertensos, seguido de trocas de gerador de marcapasso com alta taxa de CMDEC. A 
CEC foi utilizada na maioria dos hipertensos, embora não se correlacione diretamente com a 
HAS. A cirurgia com CEC tem sido considerada “padrão ouro” no tratamento da cardiopatia 
isquêmica multiarterial, entretanto seu uso tem sido bastante debatido devido aos seus prejuízos. 
Conclui-se que homens, idosos, hipertensos isolados ou diabéticos são mais frequentemente 
eleitos a cirurgias de RVM com o uso de CEC ou a troca de gerador de marcapasso cursando 
com CMDEC. 
Palavras-chave:Hipertensão Arterial Sistêmica, Cirurgia Cardiovascular, Fator de Risco, 
Doenças Cardiovasculares. 
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Controle da ansiedade em odontologia 
Marcos Antonio Silva de Souza1, Letícia de Souza Silva2, Guilherme Vilas Marques3, Anna 
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Insegurança, angústia, e grande inquietação são sensações que conceituam o estado emocional 
chamado ansiedade. O atendimento odontológico é destacado como um dos mais 
desconfortáveis na área de saúde e frequentemente relatado pela população como doloroso. A 
rápida evolução tecnológica e aperfeiçoamentos técnicos tem tornado os tratamentos das 
patologias orais mais confortáveis e rápidas. A ansiedade ainda é diagnosticada através de 
componentes multifatoriais técnicos e sócio- comportamentais. O tratamento adequado da saúde 
bucal depende de um plano de tratamento correto que envolve desde uma abordagem ansiolítica 
prévia até o procedimento técnico propriamente dito. A ansiedade do paciente pode ser um 
obstáculo determinante e comprometer todo o sucesso do restabelecimento da saúde. Esse 
trabalho tem por princípio abordar através de dados coletados na literatura científica de 
periódicos nacionais e internacionais diferentes abordagens farmacêuticas para transpor os 
problemas causados pelo medo e ansiedade.A ansiedade é um distúrbio emocional  
caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva, persistente e de difícil 
controle, que pode não ter remissão espontânea e perdurar por longos prazos.Em casos 
específicos esse transtorno comportamental deve ser ser tratado com o auxílio de medicações 
ansiolíticas que visam diminuir o estresse emocional.Protocolos medicamentosos bem definidos 
apresentam ótimos resultados.Os benzodiazepínicos quando bem indicados ainda são os 
medicamentos de primeira escolha no controle da dor, reduzindo os sintomas da ansiedade 
tornando o paciente mais susceptível ao tratamento proposto. Deve-se levar em consideração 
seus efeitos adversos e possíveis interações medicamentosas, porém quando esses quesitos não 
são negligenciados, seu uso é seguro e eficaz. 
Palavras-chave:Odontologia, Ansiedade, Ansiolíticos 
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Correlação entre uso crônico de inibidores de bomba de protons e 
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A década de 1990 marcou o início da utilização de Inibidores da Bomba de Prótons (IBP) como 
agentes contra a Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE). A eficiência e o número  
reduzido de efeitos colaterais dos IBPs os tornaram método de escolha no tratamento da DRGE 
e são utilizados em todo o mundo. Todavia, pesquisadores levantaram a hipótese de que o uso 
crônico de IBP estaria associado ao aparecimento de deficiência cognitiva em pacientes, 
inclusive a Doença de Alzheimer (DA) em alguns casos. Enquanto não há consenso formado 
sobre os riscos do uso de IBP e sua correlação com desenvolvimento de deficiência cognitiva, 
alguns autores garantem a segurança dos IBP quanto aos riscos de demência e outros condenam 
o uso de IBP ou alertam sobre eles. O objetivo deste trabalho foi avaliar a correlação entre uso 
crônico de inibidores de bomba de prótons e deficiência cognitiva. Foram coletados artigos do 
período de 2007 a 2019, com descritores escolhidos a partir da estratégia (PICO): P (population) 
– Proton Pump Inhibitor users; I (intervention) – DRGE treatment; C (comparison) - 
with/without IBP; O (outcome) – cognitive impairment. O estudo MEDALZ não mostrou 
associação do IBP com risco de DA em 3 anos, no uso prolongado (≥3 anos) e no uso de altas 
doses (≥1,5x a dose diária). Portanto, concluiu que não há associação clínica entre o 
aparecimento de DA e o uso de IBP, mesmo que em altas doses ou por tempo prolongado. Um 
estudo conduzido por Tai et al. observou que houve um risco significantemente aumentado nos 
pacientes usuários de IBP, principalmente em pacientes deprimidos, hipertensos, 
hiperlipidêmicos ou com doença cardíaca isquêmica. Os autores concluíram que houve aumento 
no risco de desenvolvimento de demência porém pediu mais estudos sobre os mecanismos 
fisiológicos que possibilitariam esta correlação. De acordo com os resultados obtidos, pode-se 
observar que ainda não há consenso sobre a influência de IBP no aparecimento de déficit 
cognitivo em pacientes. Atualmente há elevado grau de discrepância entre os dados, com 
estudos que conduzem o debate da correlação em direções opostas. Um entendimento melhor 
sobre a fisiopatologia das demências e o estabelecimento de fatores de risco e de proteção são  
de grande relevância para o aprimoramento dos estudos clínicos e uma estratificação da 
população estudada mais adequada. Os IBP não podem ser condenados com as evidências 
científicas atuais, entretanto, a possibilidade da correlação positiva entre eles e as demências, 
principalmente a de Alzheimer, deve levar os clínicos a reavaliarem a necessidade de prescrever 
os IBP. 
Palavras-chave:Inibidor da Bomba de Protons; Demência; Alzheimer 
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Cuidados de enfermagem forense na atenção básica as mulheres 
vítimas de violência sexual 
Bianca Paschoal de Souza1, Thiago Augusto Soares M. da Silva2, Geisa Sereno Velloso da 
Silva3 

 
 

A violência sexual possui inúmeras maneiras de manifestação, onde inclui desde a ocorrência de 
qualquer ato sexual, ou a sua tentativa, comentários ou investidas sexuais indesejadas, ou atos 
direcionados ao tráfico sexual. Ela poderá ocorrer independentemente do grau de relação com a 
vítima. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002). As consequências da violência sexual 
contra a mulher são inúmeras, pois estão mais propensas ao desenvolvimento de sintomas 
psiquiátricos como transtorno de estresse pós-traumático, depressão, somatizações, tentativas de 
suicídio e uso de substâncias psicoativas. Além dos acometimentos psicológicos, essas mulheres 
estão expostas a contrair doenças sexualmente transmissíveis (DST) e a terem gravidez 
indesejada. (NUNES, 2017) o objetivo do estudo será identificar como as Mulheres e os 
enfermeiros conceituam a violência sexual e analisar os cuidados de enfermagem realizados as 
Mulheres vítimas de agressão sexual a partir de uma pesquisa de campo. Trata-se de uma 
pesquisa descritiva, exploratória com abordagem qualitativa. A primeira etapa da pesquisa foi 
exploratória onde foi realizado um levantamento e análise bibliográfica sobre: Enfermagem 
Forense, Violência Sexual, Atenção Básica.O cenário escolhido serão 10 Unidades Básicas de 
Saúde em um município no interior do Rio de Janeiro. A escola das mesmas será feita conforme 
a conveniência de deslocamento e permanência do pesquisador para a coleta de dados. Sendo 
este cenário escolhido por ser um local onde as mulheres vítimas podem ser atendidas. Por ser 
um estudo que envolve direta e indiretamente os seres humanos será submetido à avaliação do 
comitê de ética em pesquisa e após aprovação serão coletados os dados onde todos os sujeitos 
serão informados através de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) sobre os 
objetivos do estudo em tela sendo assegurados os aspectos éticos da pesquisa com seres 
humanos conforme a Resolução nº466/2012. Serão incluídos na pesquisa profissionais 
Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem, de ambos os sexos, com idade entre 18 e 65 anos, com 
tempo de inserção na atenção básica maior que 1 ano. Serão excluídos da pesquisa profissionais 
que se recusem a participar ou não se encaixem no perfil da pesquisa Dessa maneira é 
importante considerar que um olhar mais atencioso e detalhista parta do enfermeiro para a 
paciente e a partir da identificação das necessidades possa prestar o devido cuidado de 
enfermagem. 
Palavras-chave:Enfermagem Forense, Violência Sexual, Atenção Básica 

 
 
 
 
 

Afiliação dos Autores: 
1. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
2. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
3. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Cuidados de enfermagem na atenção básica para população Negra 
Carlos Damião de Araujo Lima1, Margarida Maria Donato dos Santos2, Marilei de Melo 
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A Política Nacional da Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) define os princípios, a 
marca, os objetivos, as diretrizes, as estratégias e as responsabilidades de gestão, voltados para a 
melhoria das condições de saúde da População Negra. Busca-se realizar uma Revisão 
Integrativa da literatura sobre as ações desenvolvidas pelo enfermeiro na atenção básica como 
estratégia para o acesso e a assistência à Saúde da População Negra. Trata-se de uma pesquisa 
exploratória de busca bibliográfica nas seguintes bases de dados Scielo, BVS, Medline e Lilacs. 
Para a busca utilizou-se os descritores: enfermagem and população negra and atenção básica. O 
estudo encontra-se em fase de busca inicial para ajuste metodológico. Os dados obtidos serão 
analisados a luz da PNISPN. O estudo encontra-se em fase coleta de dados. De forma preliminar 
observa-se que os profissionais de saúde devem atentar para a situação da saúde da população 
negra nas Unidades Básicas de Saúde; que procurem aprimoramento nas doenças específicas 
dessa parte importante da nossa população.Diante da necessidades de assegurar uma prática 
embasada e em futuros trabalhos de conscientização do enfermeiro e da equipe multiprofissional 
sobre Saúde da População Negra. Em síntese, com isso teremos uma Saúde de qualidade para 
essa população que carece de cuidados específicos. 
Palavras-chave:Enfermagem; População Negra; Atenção básica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afiliação dos Autores: 
1. Discente – Graduação Universidade De Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
2. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
3. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Cuidados Odontológicos às Crianças Hospitalizadas 
Daniella Sousa Figueira1, Carla Cristina Neves Barbosa2, Antonio Marques de Souza Júnior3 

 
 

 
A higienização bucal adequada é uma das medidas mais importantes a ser adotada para manter 
dentes e gengiva saudáveis. Quando realizada dentro dos padrões de normalidade a cavidade 
bucal fica livre de biofilme, cálculos dentários, cáries e infecções. Crianças hospitalizadas se 
encontram mais suscetíveis ao agravo destas doenças, pois se encontram debilitadas. O objetivo 
desse projeto foi conhecer os cuidados administrados com relação a saúde bucal de crianças 
hospitalizadas, verificando a dieta alimentar, a higienização bucal ou os métodos alternativos 
empregados durante o tempo de hospitalização. Foi uma pesquisa qualitativa e quantitativa que 
analisou os dados relacionados à higiene bucal de crianças de 0 a 12 anos de ambos os sexos, 
internadas no HUV (Hospital Universitário de Vassouras) Vassouras/RJ. Os dados foram 
colhidos por meio de questionário e exame clínico. Essa pesquisa teve um caráter educativo e 
preventivo, no qual o resultado obtido foi analisado para obter a melhor forma de auxiliar esse 
público alvo. As crianças apresentaram dieta cariogênica, com o consumo de alimentos 
açucarados entre as refeições, medicamentos com sacarose e edulcorantes eram administrados 
em horários de risco para a propagação de lesões de cárie, a higiene bucal não ocorria de forma 
correta e nem era orientada durante a internação. Observou-se grande necessidade de um 
cirurgião-dentista na equipe de saúde nos hospitais infantis ou pelo menos instruir a 
enfermagem sobre a higienização bucal das crianças, com a intenção de prevenir o agravo da 
doença instalada e melhorar as condições de saúde bucal. 
Palavras-chave:Criança; Higiene bucal; Hospital 
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Nos últimos anos estudos voltados para o campo da saúde, tem confirmado condições 
desfavoráveis a população do sexo masculino. Tais condições são determinadas por diversos 
fatores sejam ambientais, biológicos e sociais que com relação a construção dos valores da 
masculinidade, produzem agravos negativos na saúde dessa população, tornando-se um forte 
potencial no modo de adoecer e morrer. Essa masculinidade vista como virilidade, força e 
percepção de invulnerabilidade é atribuída desde cedo nos adolescentes, fazendo com que haja 
um afastamento precoce dessa população aos serviços de saúde, que se perpetua até o 
aparecimento de um agravo, exigindo que os mesmos procurem tardiamente estes serviços. O 
objetivo desse estudo foi identificar os principais fatores que estão associados a deficiência da 
procura pelos serviços de saúde assim como sua adesão pelos homens e buscar uma alternativa 
para que haja uma modificação deste cenário. Estudo de natureza qualitativa, bibliográfica e 
exploratória. Com uso de artigos publicados nas plataformas Scielo e Google Acadêmico, entre 
período de 2011 a 2019 e utilizando os descritores saúde do homem; serviços em saúde; cultura 
masculina. Os dados foram adquiridos através da aplicação de um método de busca ativa por um 
grupo especifico acerca do conhecimento, e através desses dados fez-se uma correlação com os 
dados bibliográficos já levantados para implementar uma possível solução ao problema 
encontrado. De acordo com os artigos, fica evidente a resistência dos homens diante a procura 
dos serviços de saúde, que frequentemente só procuram em estágios avançados da doença, tendo 
como porta de entrada a emergência. Levando em consideração que os valores da cultura 
masculina tem influência no processo de saúde dos homens, estando diretamente relacionado 
com os altos índices de morte e comorbidades se comparado as mulheres, ressalta-se a 
necessidade de um olhar diferenciado para os jovens, buscando pensar como eles podem atuar 
como aliados no que diz a respeito aos aspectos da própria saúde, por meio de atitudes e 
comportamentos que minimizem tais problemas existentes nos últimos anos, decorrente da 
deficiência de adesão aos serviços de saúde. 
Palavras-chave: Cultura masculina; serviços de saúde; homens 
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Curetagem pós-abortamento / puerperal nas regiões brasileiras 
entre 2009 a 2019 
Juliana Alves Costa1, Juliana de Almeida Silveira2, Sara Cristine Marques dos Santos3, Maria 
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Introdução: A curetagem consiste em um procedimento cirúrgico, realizado em ambiente 
hospitalar, na qual é feita a raspagem do útero com uma cureta. É usado no pós-abortamento 
para extrair os restos placentários que permaneceram no referido órgão. Objetivo: Analisar o 
atual panorama de procedimentos de curetagem pós-abortamento realizados no Brasil durante 
10 anos e correlacionar a epidemiologia atual. Materiais métodos: Realizou-se uma revisão da 
literatura e uma coleta observacional, descritiva e transversal dos dados de curetagem pós- 
abortamento, disponíveis no DATASUS – Sistema de Informações Hospitalares do SUS no 
período de janeiro de 2009 a janeiro de 2019, avaliando os gastos públicos, complexidade, taxa 
de mortalidade, óbitos e caráter de atendimento e artigos disponíveis em Scielo e PubMed. 
Resultados e discussão: No período analisado observaram-se 1.890.069 internações para a 
realização de procedimentos de curetagem pós-abortamento, representando um gasto total de R$ 
398.396.329,46, sendo 2009 o ano com maior número de internações (202.808). Do total de 
procedimentos, 69.740 foram realizados em caráter eletivo, 1.820.326 em caráter de urgência e 
3 por outras causas, sendo todos de média complexidade. A média da taxa de mortalidade total 
nos 10 anos estudados foi de 0,07, correspondendo a 1.382 óbitos, sendo 2009 o ano com taxa 
de mortalidade mais alta, 0,39, enquanto os anos de 2011 a 2013 e 2016 e 2017 apresentaram a 
menor taxa, 0,02. A taxa de mortalidade dos procedimentos eletivos foi de 0,02 em comparação 
a 0,08 nos de urgência. A região brasileira com maior número de internações foi a Sudeste com 
690.227 e a menor foi a Centro-oeste com 115.941. Nordeste teve o maior número de óbitos 
registrados, com 1.067 casos, enquanto a região Sul apresentou o menor número, com 47. A 
região Nordeste apresentou também a maior taxa de mortalidade (0,17), já as regiões Norte, Sul 
e Sudeste apresentaram a menor taxa, de 0,02. Conclusões: Pôde-se observar, a partir do 
presente estudo, que o procedimento tem uma baixa taxa de mortalidade e, embora tenha 
oscilado no decorrer dos anos, houve a redução em relação ao ano de 2019. É válido salientar 
que embora a região Sudeste tenha o maior número de internações, é também a região que 
apresenta a menor taxa de mortalidade. 
Palavras-chave:Curetagem; Aborto; Útero 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afiliação dos Autores: 
1. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
2. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
3. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
4. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Desafios diagnósticos da Doença de Crohn: Relato de caso 
Thaisa Pereira Matos1, Adriana R Ferraz2 

 
 

 
A Doença de Crohn (DC) pode atingir qualquer parte do trato digestório. Neste estudo são 
abordados os principais aspectos que levam ao diagnóstico tardio da DC assim como os 
impactos da doença na vida do paciente. e tem como finalidade o conhecimento mais 
aprofundado sobre a DC e sua sintomatologia.Os dados foram coletados por meio de 
anamnese,exame físico e acesso aos exames laboratoriais e de imagem,sendo confrotandos com 
os artigos encontrados nas bases da Scielo e Pubmed. L.F.A do sexo feminino,30 anos,natural 
de Jequitinhonha .Foi diagnosticada no ano de 2013 com DC acometendo intestino 
delgado.Nega tabagismo, etilismo e apresenta história familiar positiva para a patologia. 
Apresentou a primeira crise em outubro de 2009 com queixas de dor abdominal difusa tipo 
cólica, constipação, distensão abdominal, borborigmo intenso, náuseas, perda de peso, anorexia 
e fadiga. Procurou auxilio medico inúmeras vezes entre os anos de 2009 e 2013 e foi submetida 
a vários exames os quais foram inconclusivos. Em dezembro de 2013 procurou por um 
especialista que solicitou Entero Tomografia Computadorizada do abdome e pelve e Trânsito de 
intestino delgado que evidenciaram a DC. Iniciou tratamento com 1000 mg/dia de Mesalazina e 
100 mg/dia de Azatioprina.e atualmente utiliza somente o Adalimumabe.Aproximadamente 
41% dos pacientes demoram mais de 12 meses para receber seu diagnóstico final, isso ocorre 
porque existe um largo espectro de manifestações clínicas e essas são muitas vezes confundidas 
com outras patologias do sistema digestório. Tal fato soma-se à falta de informação da rede 
primária de atendimento em reconhecer os sinais da doença e referenciar o paciente ao 
especialista. Outro fator que dificulta o diagnostico é localização da DC em diferentes partes do 
trato gastrointestinal. A descoberta da doença em sua fase inicial gera uma economia de mais de 
1,15 vezes o custo médio da doença primária. O intestino delgado pode ser avaliado através do 
exame contrastado convencional que possui especificidade diagnostica de até 97 % e exige 
menos tempo na sala de exames, menor exposição à radiação e consequentemente menos efeitos 
colaterais ao paciente sendo o melhor exame para pacientes jovens. Cerca de 12% dos pacientes 
demoram mais de 3 anos entre o início dos sintomas até visitar um médico especialista.O 
tratamento agressivo precoce é 24% mais eficaz para se alcançar a remissão da doença em 
comparação com os pacientes que receberam o tratamento convencional tardio.Estratégias 
diagnósticas recentes podem avaliar a atividade da doença e a efetividade da terapêutica 
utilizada. 
Palavras-chave:Doença de Cronh,diagnóstico tardio,intestino delgado. 
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Desafios na promoção do autocuidado em um caso de idosa com 
síndrome metabólica 
Milena Viana de Queiroz1, Tatiane Silva de Almeida2, Fernando da Cruz Arbs3, Suzane Aguiar 
de Souza4, Júlia Carolina Alves Monteiro de Castro5, Maria Júlia Campos Guerra6 

 
 

A Síndrome Metabólica (SM) representa um grupo de fatores de risco cardiometabólicos que 
incluem obesidade abdominal combinada com elevação de pressão arterial, glicemia de jejum e 
triglicerídeos, além de redução do nível de HDL-c. A presença de SM está associada a um risco 
aumentado de eventos cardiovasculares e mortalidade. O presente estudo tem por objetivo 
relatar os desafios na promoção do autocuidado de uma idosa de 72 anos, portadora de diabetes 
mellitus (DM) tipo 2 há 10 anos, hipertensão arterial sistêmica há 20 anos e doença coronariana 
crônica, além obesidade e dislipidemia, o que caracteriza a SM. No caso dessa paciente, a 
adesão de forma irregular ao tratamento medicamentoso do DM torna-se um fator dificultador 
para controle da SM. O bom manejo do DM não se restringe apenas ao bom controle da 
glicemia. Distúrbios causados pela hiperglicemia também devem fazer parte do manejo da 
doença, por influenciarem diretamente no bem-estar e sobrevida do paciente. Assim, o 
tratamento da hiperglicemia é essencial, pois sua redução já é suficiente para reduzir a 
progressão da SM, freando suas complicações. Na abordagem da paciente relatada, é de suma 
importância realizar ações de educação em saúde para conscientização sobre a evolução da SM, 
suas possíveis complicações e comorbidades associadas. E ainda, é essencial incluir a família da 
paciente nesse processo, pois a abordagem familiar permite um planejamento mais adequado 
das ações que objetivam promover o autocuidado da paciente. Nesse caso, verificou-se que a 
idosa estava em uso de dois hipoglicemiantes orais que não eram administrados regularmente, 
além disso, não havia um equilíbrio na sua alimentação, nem auxílio dos familiares nos  
cuidados prestados a essa idosa. Na SM, a obesidade encontra-se entrelaçada ao DM tipo 2 
como em um ciclo vicioso, produzindo graves consequências na vida da paciente, a qual já é 
considerada de alto risco por apresentar uma doença coronariana crônica. Nesse contexto, é 
importante realizar ações assistenciais e educativas permanentes com a paciente, a fim de 
conscientizá-la sobre a importância do autocuidado para o tratamento e, principalmente, 
prevenção e condução das complicações crônicas da doença. O olhar clínico para o diagnóstico 
precoce, o correto tratamento e a prevenção das complicações do diabetes, juntamente com os 
controles da glicemia, da hipertensão, da dislipidemia se fazem vitais para o sucesso no manejo 
dos pacientes com SM. Assim, a abordagem não só multidisciplinar, mas também familiar é 
fundamental para promover o autocuidado desses pacientes, além de uma maior sobrevida e 
melhor qualidade de vida. 
Palavras-chave:Diabetes Mellitus 2; Obesidade; Síndrome Metabólica. 
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Desenvolvimento de aplicativo móvel para estratificação do risco 
de mortalidade pré e pós-operatória 
Thaís Lemos de Souza Macêdo1, Marco Aurélio dos Santos Silva2 

 
 
 

A doença cardiovascular é uma pandemia que é em grande parte evitável. A cirurgia de 
revascularização miocárdica representa um dos procedimentos terapêuticos direcionados ao 
paciente cardiopata. Todavia, a mortalidade média desse procedimento quando associada a 
algum procedimento valvar pode alcançar 20,8% em alguns centros brasileiros. Os programas 
de reabilitação cardiovascular (RCV) são conhecidos por serem eficazes e de baixo custo para a 
prevenção secundária em países desenvolvidos. A utilização de ferramentas computacionais na 
área da saúde está em crescente expansão, possibilitando maior suporte para os profissionais 
alcançarem de forma mais ágil e precisa a coleta de dados e tomada de decisões nos diversos 
níveis de complexidade. O estudo objetiva apresentar o desenvolvimento do aplicativo móvel 
capaz de estratificar o risco de mortalidade pré e pós-operatória nas cirurgias cardiovasculares e 
definir pacientes elegíveis para a RCV de acordo com a Diretriz Sul-americana de Reabilitação 
Cardiovascular e Prevenção (DSAPRC). Este estudo está vinculado ao projeto de pesquisa 
“Estudo de um programa de reabilitação cardiovascular e prevenção secundária em pacientes 
com doenças cardiovasculares do Hospital Universitário Sul Fluminense (HUSF)” registrado na 
coordenação de pesquisa e aprovado pelo CEP sob o parecer 3.373.333. O aplicativo será 
desenvolvido com a linguagem Javascript com framework Quasar baseada em Vue.js, com a 
ferramenta VSCode (Visual Studio Code) da Microsoft®. Seu banco de dados será 
desenvolvido em PostgreSQL, gerenciado pela API Parse. Será utilizada a tecnologia chamada 
de Progressive Web App (PWA), tornando o aplicativo uma ferramenta “híbrida”, ou seja, 
poderá ser utilizado tanto como aplicativo mobile nativo (Android, IOS, Windows Phone), 
quanto como software web, podendo rodar em qualquer Sistema Operacional. Os dados serão 
coletados do prontuário e plotados em planilha de Excel contendo as variáveis estudadas. O 
EuroSCORE será calculado com auxílio de calculadora específica inclusa no aplicativo, 
classificando os pacientes em três grupos de risco: alto, médio e baixo, conforme valores de 
escore aditivo. Dessa forma, esperamos uma resposta do uso interativo dos dados que auxiliem 
os pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, como também toda a equipe cirúrgica e Instituições 
de Saúde na otimização do seu trabalho. Além disso, esperamos capacitar o corpo médico 
melhorando assim o serviço nos setores, contribuindo com as práticas assistencias locais e 
mostrando evidências científicas e assistencialistas que reforçem às recomendações da  
DSAPRC adequada a realidade regional. 
Palavras-chave:Cirurgia cardíaca, mortalidade, reabilitação cardiovascular 
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Desenvolvimento de Vacina contra a Dengue: Revisão de 
literatura e perspectivas 
Bruno Barbosa Cardoso dos Santos1, David Abou Hosn Campos2, Pedro Carvalho Nogueira3, 
Vinicius Marins Carraro4 

 
 

 
A dengue é a arbovirose mais prevalente no mundo, com ocorrência de mais de 80 milhões de 
casos por ano. Atinge zonas tropicais e subtropicais e configura-se como um dos principais 
problemas de saúde pública do planeta. Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil, em 
2017, foram registrados 239.389 casos prováveis de dengue, e em 2016, 1.483.623. O quadro 
epidemiológico atual da dengue no Brasil é caracterizado pela ampla distribuição do vetor por 
todas as regiões do país. Diante desse panorama, o presente estudo teve como objetivo realizar 
uma revisão sistemática de literatura científica sobre dengue e vacinação. Foi realizada uma 
revisão sistemática de estudos publicados nas bases de dados (SciELO, PubMed, MEDLINE, 
Lilacs) através de descritores referentes à dengue em artigos publicados entre janeiro de 2008 e 
outubro 2018. Existem quatro sorotipos capazes de causar a doença em seres humanos, a 
infecção por um sorotipo induz produção de resposta imunológica contra esse sorotipo e a 
gravidade da dengue está na infecção secundária. A nova vacina deve produzir proteção 
duradoura contra os quatro sorotipos evitando o agravamento na resposta imunológica, deve-se 
realizar reforço vacinal quando houver possibilidade aumentada de infecção e ser eficaz, 
tolerável e segura. A grande dificuldade entre os estudos para a produção de uma vacina eficaz 
contra a dengue foi, justamente, a proteção duradoura contra os quatro sorotipos diferentes. A 
única vacina que obteve sucesso nesse processo foi a Dengvaxia®, uma vacina tetravalente 
recombinante de vírus atenuados da Sanofi Pasteur, que mostrou eficácia de aproximadamente 
60% contra os quatro sorotipos da doença. Diversos estudos apontam a produção de uma vacina 
como a solução para esta endemia e desde 2010 este processo começou a tornar-se viável. A 
altas prevalência e frequência de surtos e a disseminação da doença mostram a urgência de se 
trabalhar no desenvolvimento de uma vacina efetiva. A vacina candidata tetravalente contra a 
dengue da Sanofi Pasteur tem se mostrado eficiente e, sua implantação em campanhas de 
vacinação deve ser considerada como importante método de controle desta zoonose em todo o 
Brasil. Entretanto, o desenvolvimento da vacina tetravalente Dengue pelo instituto Butantan tem 
se mostrado uma alternativa mais viável e rentável para o sistema público de saúde do Brasil. 
Finalmente, a conclusão da elaboração e anexação da vacina ao Programa Nacional de 
Imunizações permitirá amplo acesso da população brasileira à proteção vacinal. 
Palavras-chave:Dengue; Aedes; Imunização 
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Diagnóstico ambiental da sala de vacinação de unidades básicas 
de saúde 
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A Vacinação reflete uma significativa conduta de prevenção de doenças infectocontagiosas, 
atualmente relevantes estratégias para combate das doenças. Foram erradicadas doenças como a 
varíola, a poliomielite, a febre amarela, onde gerou a redução na morbimortalidade na  
população gerando um grande impacto do uso de vacinas na prevenção das doenças 
imunopreveníveis, vem fortalecendo a promoção da saúde e a prevenção de doenças. O 
Programa Nacional de Imunização (PNI) tendo como meta cumprir o propósito da Organização 
Mundial da Saúde, de tornar os imunobiológicos acessíveis a todos. As vacinas do calendário 
básico preconizado pelo PNI estão disponíveis em todas as unidades, garantindo a oferta da 
vacinação para toda a população. A conservação dos imunobiológicos deve ser realizada de 
forma criteriosa para que possa ser mantida a qualidade do imunobiológico a ser administrado e 
manter a segurança para o usuário e o profissional da enfermagem. O ambiente da sala de 
vacinação deve ser acolhedor e proporcionar uma atenção humana para os usuários e para os 
profissionais atuantes na UBS e deve ser preparado adequadamente para proporcionar 
acessibilidade a maior quantidade possível de pessoas. A conservação dos imunobiológicos  
deve ser realizada de forma criteriosa para que possa ser mantida a qualidade do imunobiológico 
a ser administrado e manter a segurança para o usuário e o profissional da enfermagem. O 
enfermeiro é o responsável técnico e administrativo pelas atividades em sala de vacina e pela 
supervisão de enfermagem, é uma importante ferramenta para a melhoria na qualidade do 
serviço, é importante compreender o papel do enfermeiro das Unidades Básicas de Saúde, pois 
realiza a supervisão das atividades da equipe de enfermagem na sala de vacina, visando a 
qualidade da assistência prestada entre a dinâmica das ações de saúde e metas propostas. O 
objetivo deste trabalho é descrever as condições ambientais de salas de vacinação de Unidades 
Básicas de Saúde e comparar os “retratos da realidade” com as propostas estruturais do 
Ministério da Saúde. Trata–se de uma pesquisa exploratória, descritiva com abordagem teórico- 
qualitativa, que segundo MINAYO et al (2007) sobre o ambiente das salas de vacinação. 
Conclui-se que as UBS possuem carências como um espaço restrito e compartilhado para a 
realização de várias atividades, isso pode comprometer a qualidade dos imunobiológicos 
disponibilizados à população. A supervisão em enfermagem é instrumento viável para avaliação 
da qualidade da assistência prestada à população, e o enfermeiro tem papel fundamental nesse 
processo. 
Palavras-chave:Vacinação; Enfermagem; Organização e Administração. 
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Diagnóstico de manifestações patogênicas bucais relacionadas 
diretamente à pacientes portadores da doença dengue e sua 
importância clínica 
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A dengue, é uma doença infecciosa aguda de origem viral que tem como vetor principal o 
mosquito Aedes aegypti. Devido a sua crescente transmissão nos últimos 50 anos, predominante 
em zonas urbanas, esta passou a representar um importante problema de saúde pública. 
Geralmente, os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dores musculares e articulares, e 
erupções cutâneas. Dentre as manifestações orais em pacientes acometidos com dengue, 
destacam-se hiperpigmentação ou vermelhidão da mucosa acompanhadas por sangramento 
gengival, petéquias, língua pilosa, xerostomia, alterações no paladar, desconforto faríngeo ao 
deglutir, linfadenopatia, artralgia na articulação temporomandibular, dentre outros. Esse estudo 
pretende informar e atuar sobre as possíveis doenças odontológicas, em pacientes 
diagnosticados com dengue no Hospital Universitário de Vassouras (HUV), identificando a 
predominância de diferentes doenças relacionadas a mesma. Com a finalidade de alcançar os 
objetivos estabelecidos, ficam definidas as seguintes etapas: ações preventivas junto aos 
pacientes do HUV, no combate de doenças bucais no município de Vassouras; a conscientização 
sobre os riscos através dos exames clínicos de rotina; o acompanhamento da quantidade 
plaquetária dos pacientes diagnosticados com dengue em comparação com a má higienização 
oral; a verificação da origem principal do sangramento bucal; as ações interativas com a 
comunidade apresentando a relação de doenças bucais com a dengue; o levantamento dos dados 
sobre as principais manifestações bucais associadas a pacientes diagnosticados com dengue. 
Todas as atividades serão realizadas conforme as diretrizes do Comitê de Ética em Pesquisa- 
CEP. Espera-se neste estudo constatar se a origem principal do sangramento bucal dos pacientes 
é ocasionada pela dengue ou pela má higienização da cavidade bucal, além de conhecer as 
principais patologias de origem bucal que são frequentemente relacionadas com a dengue. Este 
estudo está intimamente aliado ao conhecimento científico e a saúde da população, colaborando 
na promoção em Saúde no município de Vassouras, RJ. 
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Com o estreito convívio dos seres humanos e os animais, cresce a preocupação com a saúde 
humana e dos animais, sendo estes relevantes para saúde pública, uma vez que animais de 
estimação devem ser considerados possíveis fontes de infecção.A baixa conscientização da 
população em relação à existência de um estado de percepção e de consciência que o animal 
apresenta, contribui para o aumento da prática de maus tratos, de abandono e desrespeito aos 
animais e ao meio ambiente, levando, diretamente para o aumento de doenças e principalmente 
zoonoses. Conscientizar para a posse responsável consiste em desenvolver ações junto à 
comunidade e o poder público com intuito de buscar uma convivência saudável entre animais e 
humanos. O objetivo desse estudo será diagnosticar doenças animais e zoonoses que podem ter 
origem de maus tratos e promover ações de educação em guarda responsável, bem-estar animal 
e maus tratos em Municípios do Estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais. A população do 
estudo será constituída por tutores e pacientes cujo diagnóstico clínico seja ou não resultante de 
doenças animais ou zoonoses causadas por maus tratos. Os tutores responderão um questionário 
sobre guarda responsável e em seguida será realizada a anamnese dos animais. Após a 
anamnese, o mesmo será submetido aos exames clínicos com aferição dos sinais vitais e 
laboratoriais indicados para cada caso, levando em consideração a necessidade de exames 
complementares em alguns casos, como exame de sangue, pesquisa de ecto e endoparasitoses, 
diagnóstico por imagem, entre outros. O grupo controle será formado por tutores e pacientes 
cujo diagnóstico clínico não seja resultante de doenças animais ou zoonoses causadas por maus 
tratos. O grupo maus tratos será constituído por tutores e pacientes cujo diagnóstico clínico e 
laboratorial seja resultante de doenças animais ou zoonoses causadas por maus tratos ou guarda 
irresponsável. Todos os tutores que aceitem participar do projeto serão orientados sobre guarda 
responsável e receberão um material instrucional. Além disso, será realizada educação em saúde 
sobre guarda responsável com pais e alunos de escolas públicas e particulares. Será realizado 
um questionário acerca da guarda responsável a animais e em seguida será realizada palestras de 
conscientização e a entrega de material instrucional. Após 60 dias, o questionário será passado 
novamente para avaliar a efetividade da ação. Espera-se que o projeto resulte em melhor 
conscientização dos tutores e da população em geral acerca da guarda responsável acarretando 
na redução do abandono e de doenças que muitas vezes resultam da posse irresponsável. 
Palavras-chave:Guarda responsável; maus tratos; zoonoses. 
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Diagnóstico e tratamento do Autismo: Revisão de literatura 
Sarah Lages Coelho1 

 
 

 
O transtorno de espectro autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimendo, de caráter 
heterogêneo, cujas principais manifestações são déficit na comunicação social e presença de 
atitudes restritivas e repetitivas. Acometendo cerca de 1% da população mundial, o espectro 
autista têm etiologias múltiplas, dentre as quais se destacam os componentes genéticos, alvo de 
diversos estudos atuais, e diversos graus de severidade sendo necessária abordagem 
multiprofissional. O estudo tem como objetivo oferecer uma revisão a respeito dos critérios 
diagnósticos e arsenal terapêutico disponíveis para o transtorno autista. Foi realizada uma 
revisão sistemática com base na American Academy of Neurology, na American Academy of 
Child and Adolescent Psychiatry, e arquivos de sites como Scielo e Lilacs. Foram utilizados 
artigos entre 2012 e 2019. Hoje são utilizados os critérios do DSM-V (Diagnostic and Statitical 
Manual of Mental Disorders) para realização do diagnóstico. Esses abrangem déficits 
qualitativos de comunicação e interação social e padrões comportamentais, sendo essencial uma 
história detalhada para a caracterização dos fatores diagnósticos. Orienta-se a investigação dos 
fatores de risco, apesar de dúbios, como a maior idade parental, uso de alguns medicamentos 
durante a gestação, presença de outros transtornos neuropsiquiátricos como a esquizofrenia e 
irmãos já diagnosticados. A detecção precoce é o principal fator prognóstico, e graças a estudos 
e a elaboração de critérios, o diagnóstico se faz cada vez mais cedo, antes com cerca de 4-5 anos 
e hoje sendo possível ainda em lactentes. O diagnóstico diferencial é amplo, sendo necessário 
avaliar a viabilidade auditiva do paciente, dificuldades de aprendizado, transtornos específicos 
da linguagem e transtornos obsessivos compulsivos, por exemplo. O tratamento é 
multiprofissional, envolvendo neurologistas, pediatras, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais 
e psicólogos. Estratégias terapêuticas envolvendo terapias comportamentais e uso de 
medicamentos para controle de sintomas psiquiátricos comumente associados ao TEA, tais 
como ansiedade e agressividade, são utilizados. O uso de medicina alternativa, com acupunturas 
e quiropraxia por exemplo, é um arsenal frequentemente utilizados pelos pais que devem ser 
alertados sobre a falta de evidências científicas acerca da validade de tais práticas. Quanto aos 
tratamentos, a melhor abordagem continua sendo a multidisciplinar com reavaliações contínuas 
e adaptações de acordo com a necessidade do paciente e familiares 
Palavras-chave:Autismo; espectro autista; neurodesenvolvimento 
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Diagnostico precoce de câncer de mama masculino e os cuidados 
de enfermagem 
Carlos Jeisson Nascimento1, Leandro César dos Santos Fraga2, Thiago Augusto Soares 
Monteiro da silva3 

 
 

 
O câncer de mama masculino é um tipo de neoplasia rara, que apresenta baixa incidência na 
população, porém vem aumentando na população adulta jovem. A dificuldade do diagnostico 
precoce do câncer de mama masculino pode ocorrer por desconhecimento dos homens nessa 
patologia, assim como a baixa procura dos homens pelos serviços em saúde. O estudo tem como 
questões norteadoras: Qual o perfil sociodemográfico de homens com câncer de mama? Quais 
os fatores de risco para o câncer de mama masculino? Quais as principais dificuldades para o 
diagnóstico precoce do câncer de mama masculino? Em face ao exposto estabeleceu-se como 
objetivos: Identificar o perfil sociodemográfico de homens com câncer de mama. Identificar 
fatores de risco para o câncer de mama masculino. Avaliar as principais dificuldades para o 
diagnóstico precoce do câncer de mama masculino. Trata-se de um estudo qualitativo, 
exploratório que será realizado no setor de oncologia de um hospital universitário no interior do 
estado do Rio de Janeiro. Os participantes serão enfermeiros, técnicos de Enfermagem e 
prontuários de homens com diagnóstico de câncer de mama que se trataram na unidade. A  
coleta de dados será realizada através de um roteiro de entrevistas contendo perguntas abertas e 
fechadas e dados dos prontuários apresenta perguntas abertas e fechadas referentes: dados 
sociodemográficos, consumo de tabaco e bebida alcoólica, diagnóstico histopatológico, história 
da patologia atual, história da patologia pregressa, qual o tratamento prescrito e o tempo entre o 
diagnóstico e o início do tratamento. O período para a coleta de dados será entre os meses de 
julho a outubro ano de 2019. Será realizada análise de conteúdo dos dados. Conclusão: as 
principais características que contribuem para o diagnostico tardio compreende a falta de cultura 
que os homens apresentam de não procurar de forma precoce os serviços de saúde, a percepção 
que a mama masculina apresenta para os homens enxergando a mesma apenas como uma  
porção de músculo, e a falta de mais discussões da saúde pública sobre essa temática. 
Palavras-chave:Saúde do homem; Cuidado de Enfermagem; Câncer de mama 
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Diagnóstico: Síndrome de Evans. E a causa? Relato de caso 
Samon Henrique Nunes1, Marco Aurélio dos Santos Silva2 

 
 

 
Síndrome de Evans (SE) é uma manifestação incomum, caracterizada pela destruição autoimune 
das hemácias e plaquetas levando ao aparecimento concomitante e sequencial de Púrpura 
Trombocitopênica Idiopática (PTI) e Anemia Hemolítica Autoimune (AHAI). Lupus 
Eritematoso Sistêmico (LES) e Síndrome do Anticorpo Antifosfolipídeo (SAF) são possíveis 
causas da SE. Em casos de SE induzida por LES ou SAF, as manifestações clínicas são 
semelhantes, dificultando a identificação da causa. O objetivo do estudo é relatar o caso de uma 
paciente com SE induzida por SAF primária. Paciente, 31 anos, sexo feminino, deu entrada em 
11/10/2014 no Hospital Universitário de Vassouras com quadro de Trombose Venosa Profunda 
(TVP), evoluindo posteriormente para Tromboembolismo Pulmonar (TEP). Exames 
laboratoriais para investigação de estados pró-trombóticos, revelaram anemia na admissão 
(hematócrito: 34%, hemoglobina 11,5g% e Coombs direto positivo). Na avaliação de LES e 
SAF como possíveis causas, apresentou os seguintes resultados: FAN: Positivo 1:320 – padrão 
nuclear pontilhado – reagente núcleo – reagente placa – metaf. Cromossômica; Anti-DNA / 
Anti-SM: negativos; Anticoagulante Lúpico: presença fraca; Anticardiolipina: IgG: 21,1 gpl 
(moderada reatividade); IgM: 6,2 gpl (<12,5 – não reagente); β2 glicoproteína IgG: 7,1 – 
positivo, IgM: 3,3 – negativo. Recebeu alta após estabilização, sendo encaminhada para 
acompanhamento ambulatorial com a reumatologia. Manteve-se estável até nova internação em 
14/10/2017, quando foi admitida com quadro de petéquias difusas, equimoses, astenia e 
inapetência. Apresentou Trombocitopenia (5.000 mm³), sendo tratada com 7 concentrados de 
plaquetas que elevaram a contagem para 34.000 mm³. Recebeu o diagnóstico de PTI, com 
prescrição de corticoterapia na alta hospitalar e encaminhamento para acompanhamento 
ambulatorial para SE. Considerando os critérios clínicos-laboratoriais para LES e SAF, 
verificou-se que a paciente preenchia critérios diagnósticos para SAF (TVP/TEP + 
anticoagulante lúpico positivo), porém não preenchia os critérios para LES, pois apresentava 
critérios laboratoriais (anemia hemolítica, trombocitopenia e anticorpo antifosfolipídeo 
positivo), sem qualquer critério clínico. Conclui-se que no caso apresentado, a paciente em 
questão preenchia os critérios diagnósticos para SAF primária, e que esta entidade patológica se 
configurou a causa mais provável da evolução para a SE pela inexistência de marcadores 
específicos para LES nesta situação. 
Palavras-chave:Lúpus Eritematoso Sistêmico; Síndrome Antifosfolipídica; Anemia Hemolítica 
Autoimune; Trombocitopenia. 
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Diagnósticos de Enfermagem em clientes no pós-operatório 
imediato de Revascularização do Miocárdio 
Adriana de Paula Baptista Rodrigues1, Thiago Augusto Soares M. da Silva2 

 
 
 

As patologias cardiovasculares têm se apresentado com maior incidência e mortalidade nas 
últimas décadas, por apresentarem caráter de cronicidade. (MALTA, 2017) .O tratamento desse 
grupo de doenças pode ser clínico ou cirúrgico. O diagnóstico de enfermagem é uma etapa que 
compõe a Sistematização da Assistência de Enfermagem, reconhecido como guia para o 
planejamento e implementação das intervenções, pois representa a base para a seleção dos 
diagnósticos de enfermagem com os quais se objetiva alcançar os resultados esperados, e dentro 
do setor da Unidade de terapia intensiva é essencial, pois permite direcionar a assistência de 
enfermagem e subsidiar intervenções adequadas às necessidades individuais no pós-operatório 
imediato de Revascularização do Miocárdio (RVM), (NANDA, 2018-2020). Esse estudo 
objetiva identificar os principais diagnósticos de enfermagem em pacientes no pós-operatório 
imediato de cirurgia de revascularização de miocárdio, na unidade de terapia intensiva (UTI) de 
um hospital universitário. Trata-se de uma pesquisa de campo de método qualitativo, baseado  
no referencial teórico-metodológico, utilizando uma entrevista através de um questionário com 
15 questões abertas. O cenário de atuação para desenvolvimento da pesquisa é um hospital 
universitário de ensino, localizado no município de Vassouras, na região Sul-Fluminense do 
estado do Rio de Janeiro. A pesquisa será realizada com enfermeiros, que atuam na UTI do 
hospital citado acima, que são no total de 7 enfermeiros, caso todos aceitem participar. O 
trabalho ainda encontra-se em desenvolvimento, na fase de coleta de dados. De acordo com a 
coleta realizada, pode-se observar que não há utilização dos diagnósticos de enfermagem na  
UTI onde os enfermeiros alegam sobrecarga de serviço, déficit de conhecimento dos 
diagnósticos e falta da implementação da Sistematização de Enfermagem (SAE) na unidade 
hospitalar. Podemos assim, salientar que há uma necessidade imediata da educação permanente 
dos enfermeiros sobre o tema e implantação da SAE na UTI, para que assim possa ser realizado 
o processo de enfermagem, que inclui os diagnósticos de enfermagem, e com isso haja uma 
melhoria significativa na qualidade da assistência de enfermagem ao cliente tanto no pós- 
operatório imediato de RVM e demais patologias. 
Palavras-chave: Cardiologia; revascularização do miocárdio; diagnósticos de enfermagem 
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Diagnósticos de Enfermagem na puérpera submetida a cesárea: 
Revisão de literatura 
Daniele Viana Alves1, Arianne Cardozo Bueno2, Thiago Augusto Soares Monteiro da silva3, 
Lilia Marques Simões Rodrigues4 

 
 

 
Deste 1985 , a OMS considera como ideal que sejam realizadas de 10% a 15% de partos 
cesáreas. No Brasil os números são avassaladores chegando a uma média de 56% de todos os 
partos, dando ao país o vice título de países que mais realizam esse tipo de procedimento, OMS 
(2018). Existem programas do governo que visam a redução do número dos partos cesáreas em 
casos que não há a necessidade clínica deste. Enquanto a realidade é modificada aos poucos, 
devemos ter conhecimento que um ato cirúrgico acarreta riscos ao paciente não somente durante 
o período transoperatório, mas também no pós-operatório. Portanto, após o ato cirúrgico é de 
suma importância que se realize uma avaliação de enfermagem rigorosa, afim de atuar sobre as 
reais e possíveis causas de riscos após a cirurgia. Objetivo: Realizar a revisão de literatura   
sobre os principais diagnósticos de enfermagem para as puérperas que passaram por cirurgia 
cesáreas baseado na taxonomia da North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). 
Estudo de natureza qualitativa, descritivo de revisão bibliográfica. Foram utilizadas as seguintes 
bases de dados: Literatura da América Latina e Caribe (LILACS), Medical Literature on Line 
(MEDLINE) e Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME). Os descritores aplicados foram: 
diagnóstico de enfermagem and parto and assistência. Como critério de inclusão foram reunidos 
artigos em português e disponíveis para leitura na íntegra, que dispunham dos diagnósticos 
referentes ao período após à cesárea. Logo, como critério de exclusão artigos e/ou diagnósticos 
referentes ao parto normal ou natural. A amostra final desta revisão foi constituída por cinco 
artigos científicos. Observa-se que os principais diagnósticos de enfermagem foram: Risco de 
Infecção relacionado alteração na integridade da pele e aos procedimentos invasivos; Medo 
relacionado ausência de familiaridade com o local; separação do sistema de apoio; Dor Aguda 
relacionado agente lesivo biológico e/ou físico; Ansiedade relacionada à incerteza da evolução 
do período; Integridade da pele prejudicada relacionada a incisão cirúrgica. Conclui – se que ao 
realizar o levantamento dos principais diagnósticos de enfermagem, a puérpera em pós cesárea, 
tal conhecimento torna a assistência mais adequada permitindo intervenções que irão garantir 
seu conforto e possa dedicar-se plenamente ao seu bebê e ao retorno de suas atividades. 
Palavras-chave:Cesárea; Enfermagem; Assistência 
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Diagnósticos diferenciais do divertículo de fundo Gástrico: Relato 
de caso 
Karolina Lacerda da Silva1, Ingrid de Oliveira Farias2, Aline Trovão Queiroz3, Marcio 
Alexandre Terra Passos4 

 
 

 
Os divertículos gástricos (DG) são achados raros, ocorrendo em 0,01 a 0,1% das Endoscopias 
digestivas altas (EDA). São classificados como divertículos verdadeiros e divertículos falsos, 
devido respectivamente à presença de todas as camadas da parede gástrica ou por serem 
compostos apenas por projeções da mucosa e submucosa. Por serem geralmente assintomáticos 
ou com manifestaçoes inespecíficas comumente são achados acidentais de exames de imagem. 
Neste estudo realizado através de anamnese e revisão literaria objetiva-se relatar um caso de DG 
encontrado durante a EDA e correlacionar com diagnósticos diferenciais principalmente de 
doenças cardiovasculares. Mulher, 62 anos, previamente hígida, procurou o médico devido a 
sintomas de plenitude pós prandial, vertigem, taquicardia e epigastralgia, tendo sido solicitada 
EDA que visualizou hérnia hiatal por deslizamento e diverticulo de fundo gástrico localizado 2 
cm abaixo da cardia, assim como exame prévio de 2013, e eletrocadiograma evidenciando 
taquicardia supraventricular. Primeiramente optou-se por conduta medicamentosa para arritmia 
e devido a melhora sintomática conduziu-se o diverticulo de forma expectante. Sabe-se que para 
o manejo de DG deve-se observar se há sintomas e se esses são graves, achados incidentais de 
DG ou casos assintomáticos não requerem tratamento específico, assim como no caso relatado. 
Por outro lado, lesões maiores que 4 cm pelo risco de complicações e responderem menos à 
medicação podem requerer intervenção cirúrgica, como a ressecção laparoscópica, terapêutica 
eficaz e sem grandes riscos. Além disso, a literatura sugere que os pacientes que possuem 
sintomas de doença ácido péptica de difícil manejo sejam investigados para patologias cardíacas 
antes mesmo de descartar DG. Essa investigação também deve ocorrer quando os sintomas 
apresentados são inespecíficos sugerem patologias mais graves, como arritmias cardíacas, visto 
que a maioria dos divertículos são sabidamente assintomáticos, não podendo definir o quadro 
clínico como em decorrência do DG sem uma investigação minuciosa de outros sistemas. 
Conclui-se, portanto, que é necessário um alto nível de suspeita clínica e conhecimentos básicos 
a respeito das sintomatologias gastrointestinais e distúrbios cardiológicos para realizar 
diagnósticos como o apresentado. Além disso, nota-se que mesmo com a aplicação correta da 
semiologia algumas patologias dependem exclusivamente dos achados em exames 
complementares para estabelecer a terapêutica correta, visto que complicações graves e fatais 
podem ocorrer quando o diagnóstico não é feito corretamente. 
Palavras-chave:Divertículo gástrico; doença cardiovascular; diagnósticos diferenciais 
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Doença renal policística autossômica dominante: Relato de caso 
Maria Isabel Magela Cangussu1, Gabriela Sudré Lacerda2, Vitória de Campos Duarte3, 
Alexandre Mitsuo Mituiassu4 

 
 

 
As doenças renais policísticas constituem uma das principais causas de Doença Renal Crônica 
(DRC) estágio 5 e são indicações comuns para o tratamento dialítico ou transplante renal. Seu 
aparecimento pode ocorrer de forma genética ou adquirida na vida adulta. Entre as formas de 
doença renal policística herdada, a que tem maior incidência é a doença renal policística 
autossômica dominante (DRPAD), que acomete 1 a cada 1000 nascidos vivos. É uma doença 
sistêmica hereditária, cuja principal manifestação é o acometimento renal bilateral por múltiplos 
cistos, com destruição do parênquima funcional do órgão. O objetivo deste relato é mostrar a 
importância da investigação clínica de cistos renais em pacientes com história familiar positiva, 
abordar sobre as principais manifestações e complicações da doença, assim como discutir sobre 
o tratamento e medidas de desacelerar sua progressão. Paciente de 44 anos chegou ao serviço de 
Emergência com história de episódio convulsivo associado a dor intensa e contínua em flancos 
esquerdo e direito. Durante a abordagem clínica, foi diagnosticado e internado com quadro de 
Síndrome Urêmica devido a DRPAD, diagnosticada por história familiar positiva e exames de 
imagem. O diagnóstico de DRPAD em adultos com idade entre 30-59 anos e história familiar 
positiva para doença renal cística pode ser feito com um exame de imagem evidenciando pelo 
menos 2 cistos em cada rim. No paciente em questão, na abordagem inicial foi realizada terapia 
de suporte. A hemodiálise de emergência se justifica pelo franco quadro urêmico com o qual ele 
deu entrada no serviço de emergência, onde já apresentava sintomas de encefalopatia. O 
paciente com DRPAD que não fez acompanhamento familiar correto muitas das vezes tem seu 
diagnóstico feito em ambiente hospitalar após aparecer no serviço de emergência com 
manifestações inespecíficas da síndrome metabólica. Por isso, a correta anamnese com ênfase 
no histórico familiar de doenças associada à investigação clínica eficaz nos ajuda a direcionar o 
diagnóstico e conduta terapêutica correta. A probabilidade de um portador transmitir o gene 
responsável pela doença para sua prole é de 50%, fato esse que justifica o screnning de filhos de 
pais/mães com DRPAD. Essa medida faz com que a doença seja diagnosticada de forma 
precoce e nos possibilita prolongar o tratamento com as medidas de prevenção e de 
alentecimento da agressão renal, evitando assim, que o paciente tenha o início de seu tratamento 
em um estágio mais avançado do arsenal terapêutico, como o uso de TRS, por exemplo, e 
prolongando tanto a expectativa quanto a qualidade de vida do mesmo. 
Palavras-chave:Doença Renal Policística Autossômica Dominante; Doença Renal Crônica; 
Síndrome Urêmica 
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Efeitos da combinação dexmedetomidina, midazolam e tramadol 
comparados à associação cetamina e xilazina em coelhos 
(Oryctolagus cuniculus) submetidos à orquiectomia 
Ana Vitória de Rezende1, João Gabriel de Souza Silva2, Álvaro Alberto Moura Sá dos Passos3, 
Andrei Ferreira Nicolau da Costa4, Mário dos Santos Filho5, Eduardo Butturini de Carvalho6 

 
 

 
Com o aumento do número de atendimentos a coelhos (Oryctolagus cuniculus) na rotina da 
clínica veterinária, tem se tornado cada vez mais importante o estudo de protocolos de sedação, 
analgesia e anestesia mais seguros para a espécie. Estabilidade cardiovascular, respiratória – 
tendo em vista a particular dificuldade no manejo de vias aéreas e da espécie – e uma boa 
eficácia analgésica são características desejadas desses protocolos. Os efeitos dos fármacos 
analgésicos, anestésicos e sedativos variam bastante de acordo com a espécie em que são 
utilizados e ainda são pouco estudados em coelhos, especialmente quando há mistura de 
fármacos e, consequentemente, a possibilidade de interações farmacológicas. Destarte, o 
objetivo do trabalho é investigar os efeitos de um protocolo de anestesia que permita a 
realização de procedimentos ambulatoriais com o mínimo de depressão cardiovascular e 
respiratória em comparação com um protocolo já investigado pela literatura. A fim de atingir 
esse objetivo, o estudo duplo-cego e randomizado comparará o novo protocolo proposto – uma 
associação de dexmedetomidina (0,1mg/kg), midazolam (1mg/kg) e tramadol (5mg/kg) com o 
protocolo cetamina (25mg/kg) e xilazina (3mg/kg), atualmente bastante utilizado nas clínicas, 
ambos por via intramuscular. Doze coelhos machos, hígidos, entre 1 a 2 anos de idade, 
provindos de um criatório particular serão submetidos a orquiectomia durante o período de 
anestesia e retornarão ao criatório após a recuperação. Serão comparados os seguintes 
parâmetros entre os grupos: pressão arterial invasiva e não invasiva (doppler), frequência 
cardíaca e respiratória, parâmetros eletrocardiográficos, diâmetro da veia cava 
(ultrassonografia), escore de sedação e de resposta a estímulos dolorosos, período de latência, 
período hábil, tempo de deambulação e retorno à alimentação. A hipótese é de que o protocolo 
dexmedetomidina, midazolam e tramadol apresenta maior estabilidade cardiovascular e 
respiratória e maior eficácia analgésica para a orquiectomia em coelhos em comparação à 
associação cetamina e xilazina. O estudo está em fase de análise pelo CEUA, com número de 
protocolo 027/2019. 
Palavras-chave:Oryctolagus cuniculus; Anestesia dissociativa; Protocolos anestésicos 
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Elaboração de um checklist pré-acreditação para um Hospital 
Universitário 
Amanda Mitsue Simões de Castro1, Carlos Eduardo Cardoso2 

 
 
 

Introdução: A Acreditação é um método de avaliação e certificação que visa, por meio de 
padrões e requisitos previamente definidos, promover a qualidade e a segurança da assistência 
no setor de saúde¹. Objetivos: Os objetivos desse trabalho envolvem compreender o processo de 
Acreditação Hospitalar, diferenciar os níveis de Acreditação, expor as vantagens desta e 
elaborar um checklist pré-acreditação que possa ser utilizado pela gestão do Hospital 
Universitário. Material e métodos: Foram pesquisadas nas bases de dados do Scielo, Scopus e 
no Portal de Periódicos da CAPES os descritores "acreditação”, “acreditação hospitalar” e 
“acreditação Brasil". Resultado e discussões: A acreditação inicia quando a organização 
prestadora de saúde solicita que a Organização Nacional de Acreditação (ONA) realize 
Acreditação em sua instituição. Assim, é montado um plano de visita para o hospital, com  
coleta de evidências objetivas e possíveis não conformidades. Nesta avaliação, observa-se, no 
nível 1 o atendimento aos requisitos básicos de qualidade na assistência prestada ao cliente, sob 
princípio de segurança, no nível 2 a adoção do planejamento da organização da assistência, sob 
princípios de segurança e organização e no nível 3 políticas institucionais de melhoria contínua, 
sob princípios de segurança, organização e práticas de gestão e qualidade. Por fim, a instituição 
acreditadora elabora o relatório de avaliação e entrega o certificado fornecido pela ONA. A 
classificação em níveis se dá por “Acreditado” (acima de 70% ou mais dos padrões de qualidade 
e segurança, certificado válido por dois anos), “Acreditado Pleno” (acima de 80%, certificado 
válido por dois anos) ou “Acreditado com Excelência” (acima de 90%, certificado válido por 
três anos)². As vantagens da Acreditação são, principalmente, a melhoria da qualidade do 
gerenciamento e da assistência ao usuário³. Desta forma, este trabalho propôs um checklist, com 
2386 perguntas com respostas SIM ou NÃO, aplicáveis aos diferentes compartimentos do 
Hospital com suas respectivas funções e dividido em cores para os diferentes níveis de 
avaliação. Conclusão: Conclui-se que um checklist específico para aplicação prévia a 
Acreditação de um Hospital Universitário pode trazer benefícios em prol da segurança do 
paciente, da melhoria contínua da instituição e da redução de custos, além de orientar a futura 
Acreditação. 
Palavras-chave:acreditação hospitalar; gestão hospitalar; assistência hospitalar 
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Encefalite por Varicela Zoster: Relato de Caso. 
Larissa Vaz Perez1 

 
 

 
O Herpes Zoster é uma doença provocada pela reativação do vírus varicela zoster, que se 
mantem latente nos gânglios dos nervos cranianos e dorsais sensitivos. O fator de risco mais 
importante para o seu desenvolvimento é a idade avançada, já que a mesma causa um declínio 
na resposta imune mediada por linfócitos T e determina um imunocomprometimento,  
facilitando a reativação do vírus. Sua evolução cursa com dor unilateral e aparecimento de 
vesículas sobre base eritematosa, seguindo o território de um dermátomo e respeitando a linha 
mediana. As complicações neurológicas são infrequentes, mas dentre elas está a encefalite, que 
é caracterizada por edema cerebral acentuado, cefaleia progressiva, vômitos, rebaixamento do 
nível de consciência e alterações comportamentais, determinando um quadro grave. O caso 
relatado nesse artigo, trata-se de um quadro de encefalite pós herpética, cujo paciente, um idoso 
de 61 anos, deu entrada no pronto socorro com quadro agudo de desorientação temporal e 
espacial, cefaleia, agitação e afasia sensitiva. Dois dias antes desse episódio, havia surgido um 
conglomerado de lesões vesiculosas em região periorbitária esquerda, que seguiam o trajeto do 
ramo oftálmico do nervo trigêmeo. Além da lesão, o paciente apresentava dor local intensa, em 
queimação, contínua, associado a lacrimejamento ipsilateral e mialgia generalizada. O relato 
demonstra a importância da suspeição dessa doença diante de um quadro clínico compatível 
com encefalite, em pacientes que apresentem ou apresentaram lesões características de herpes 
zoster, uma vez que seu diagnóstico e tratamento precoces são fundamentais para melhorar o 
prognóstico e futuras complicações dessa doença. 
Palavras-chave:Herpes Zoster; Encefalite; Idoso 
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Endometriose pseudotumoral como causa de obstrução intestinal: 
Relato de caso 
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Fernanda Figueira Feijó4 

 
 

 
A endometriose é definida como a presença de tecido endometrial, estromal e/ou glandular, fora 
do útero. Acomete 10% das mulheres em idade fértil e os locais mais frequentes de implantação 
são as vísceras pélvicas e o peritônio. Causa sintomas como infertilidade, dor pélvica crônica, 
dismenorreia e dispareunia. O acometimento intestinal ocorre em até 37% dos casos, sendo que 
90% desses atingem o retossigmóide. Quando acomete um segmento do intestino, pode ocorrer 
constipação ou diarreia, distensão abdominal, suboclusao ou obstrução intestinal, melena e/ou 
hematoquezia. Este trabalho tem por objetivo relatar um caso de endometriose como causa de 
obstrução intestinal. Trata-se de um relato de caso de uma paciente do serviço de cirurgia geral 
do Hospital Universitário de Vassouras no ano de 2018. Os dados foram coletados a partir de 
entrevista com a paciente e do prontuário médico. Paciente do sexo feminino, com quadro de 
dor abdominal aguda, de forte intensidade, em cólica, na região hipogástrica e fossa ilíaca 
direita, associada a náusea, disúria e parada de eliminação de fezes. Foi internada no serviço de 
clínica médica para melhor esclarecimento do caso e realização de exames, e posteriormente, já 
sob cuidados da equipe de cirurgia geral, realizado laparotomia exploradora. Sendo feito 
histerectomia total com anexectomia bilateral e sigmoidectomia. O histopatológico das peças 
cirúrgicas revelou lesão pseudotumoral constituída por ninhos de tecido endometrial. No 8º dia 
de pós-operatório, a paciente precisou de nova abordagem cirúrgica devido a deiscência da 
anastomose primária. O diagnóstico da endometriose pode ser bastante sugestivo através da 
clínica e imagem, mas o confirmatório só se dá pelo exame histopatológico. A suboclusão ou 
obstrução secundária a endometriose é uma complicação incomum. O diagnóstico da forma 
intestinal deve ser suspeitado nas mulheres em idade fértil que apresentem alterações intestinais, 
principalmente, tudo quando associados a sinais e/ou sintomas ginecológicos. Apesar de ter seus 
sintomas mais intensificados durante o período menstrual, o que é mais um dado para suspeição 
de endometriose intestinal, o diagnóstico diferencial com outras patologias se faz necessário. É 
preciso excluir tumor colorretal, aderências, doenças inflamatórias intestinais e diverticulite. A 
abordagem terapêutica da endometriose varia, podendo ser clínico-hormonal, cirúrgico ou uma 
combinação de ambos. Dessa forma, a abordagem terapêutica escolhida deve ser 
incessantemente discutida com a paciente devido a repercussões futuras. 
Palavras-chave:Endometriose; Obstrução Intestinal; Laparotomia. 
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Enfermagem e auto cuidado de pacientes com necessidades de 
cuidados prolongados 
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Introdução: com o aumento de expectativa de vida e consequentemente o envelhecimento da 
população, as doenças crônico-degenerativas têm sido a maior causa de mortalidade e 
incapacidade no mundo. Incluem doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, câncer, 
hipertensão crônica, doenças imunossupressoras e doenças respiratórias. Para a assistência 
desses pacientes é necessário que os gestores e os profissionais de saúde idealizem uma 
assistência voltada para os cuidados prolongados. O estudo tem por objetivo identificar a 
capacidade de compreensão da família do portador de doença crônica sobre o cuidado em saúde. 
Material e Métodos: trata-se de uma pesquisa tipo exploratória com abordagem qualitativa, 
tendo por cenário o Hospital Universitário de Vassouras (HUV) localizado no município de 
Vassouras. Os participantes do estudo são 20 acompanhantes-família (maior de 18 anos) de 
pacientes que foram submetidos à internação devido ao agravo da doença crônica. Com 
utilização deentrevista com questões relacionadas ao tema. A coleta de dados será realizada pela 
acadêmica de enfermagem, com a utilização de um instrumento de gravação.Procedimentos 
éticos - em respeito aos aspectos éticos da pesquisa, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética 
na Pesquisa da Universidade de Vassouras,tendo em vista o atendimento à Resolução  no 
510/16, sobre pesquisa envolvendo seres humanos, CAAE: 17746519.4.0000.5290. Sendo 
aprovado com parecer número 3.484.587. Ademais, foi obtida autorização da pesquisa no 
Centro de Estudo do referido hospital, para utilizaçãocomo campo de estudo. Participação na 
pesquisa a partir da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido - TCLE. Com 
tratamento dos dados por meio da leitura analítica dos dados com base no referencial da Análise 
do Conteúdo de Bardin. Quanto aos resultados, o estudo apresenta-se em fase de coleta de 
dados.Espera-se que o estudo venha contribuir para o atendimento aos pacientes crônicos- 
degenerativos portadores de múltiplos agravos à saúde, convalescentes e/ou de cuidados 
permanentes que necessitam de assistência contínua e de reabilitação físico-funcional em  
âmbito hospitalar. Conclusões:discutir a necessidade de um modelo de assistência aos pacientes 
que necessitam de cuidados prolongados, é passo fundamental para melhorar a qualidade de 
vida desta população e seus familiares. 
Palavras-chave: Enfermagem; Doenças Crônicas; Cuidados Prolongados; Hospital. 
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Enfermidades prevalentes em UTI 
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A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) surgiu com o intuito de prestar atendimento a pacientes 
graves que demandam cuidados diferenciados com monitoramento integral. O Ministério da 
Saúde define como conjunto de elementos funcionalmente agrupados com a missão de dar 
suporte a pacientes graves que necessitem de assistência médica especializada. Doenças 
cardiovasculares e respiratórias são as causas de admissão mais frequentes. Entre as 
complicações destacam-se infecções do sistema respiratório, trato urinário e sangue. O estudo 
tem por finalidade investigar as enfermidades prevalentes em UTI, comparando dados 
epidemiológicos de serviços de terapia intensiva do Brasil. A pesquisa foi uma revisão 
bibliográfica baseada em artigos científicos presentes nas principais bases indexadoras 
(Medline, Scielo, Lilacs e Google acadêmico), resoluções do Conselho Federal de Medicina e 
portarias do Ministério da Saúde. Foram adotadas as seguintes palavras-chave: Enfermidades, 
Prevalência, Unidade de Terapia Intensiva. Os critérios de inclusão foram: ensaios clínicos, 
revisão e meta-análise produzidos nos últimos 12 anos (2006-2018). Como causas de admissão 
foram encontradas principalmente infecções, doenças neurológicas, cardiovasculares e 
respiratórias. Os pacientes são predominantemente idosos acima de 60 anos e do sexo  
masculino e as internações duram em torno de 8 dias. A complicação mais prevalente é a 
infecção hospitalar, sobretudo do trato respiratório, além do trato urinário e a septicemia. Os 
estudos epidemiológicos devem ser individualizados, dependendo do público alvo de cada 
unidade. Conhecer o perfil de cada UTI e criar protocolos de admissão e tratamento, ajuda a 
direcionar esforços para os problemas prevalentes e assim racionalizar melhor os investimentos 
na unidade. 
Palavras-chave:Enfermidades; Prevalência; Unidade de Terapia Intensiva 
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Escabiose – O olhar do enfermeiro frente à doença 
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A escabiose também conhecida por sarna sarcóptica é uma dermatose parasitária altamente 
contagiosa, aguda e irritativa causada por um ácaro “escavador” designado por Sarcoptes scabei, 
os adultos da espécie perfuram galerias na epiderme e se alimentam das proteínas e queratina ali 
presentes, a irritação é uma resposta fisiológica resultante da presença de ovos e do produto 
metabólico produzido pelos ácaros, causando, urticária, inflamação, prurido intenso e 
linfadenomegalia. Essa ectoparasitose tem expansões clínicas especialmente em animais 
domésticos, como cães e gatos, podendo também acometer o ser humano, nesse caso a doença 
se torna generalista, ou seja, não tem distinção de gênero, cor, raça ou classe social, pois esse 
ácaro se encontra em todos os lugares do ambiente. Sua transmissão dar-se através do contato 
prolongado com animal ou pessoa infectada. O parasito recebe designações diferentes, quanto 
ao seu método de infecção, quando a infecção ocorre em animais o mesmo recebe a 
denominação de sarcoptes scabiei canis, quando ocorre à infecção em humanos o parasito é 
denominado por sarcoptes scabiei hominis. São esses os fatores determinantes para a sua 
propagação: higiene precária e ambiente onde se tem aglomerados de pessoas, tais como, 
presídios e abrigos. Objetivamos com esse trabalho trazer com o olhar da enfermagem uma 
maior reflexão e atenção para essa doença, que já foi muito comum de se ouvir e hoje se 
encontram adormecidos os assuntos à cerca da temática, visamos apresentar com maior 
profundidade essa ectoparasitose e trazer uma conscientização à cerca da doença e seu parasito 
transmissor, o Sarcoptes scabei. A metodologia constou de revisão da literatura com coleta 
observacional, descritiva e transversal de dados disponíveis na Scielo, Revista Pubvet, Revista 
Científica eletrônica de Medicina Veterinária, Revista Brasileira de Enfermagem e banco de 
dados do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, como forma de complementação da 
pesquisa buscou-se junto a Secretaria Municipal de Saúde de Mendes – RJ, relatos recentes de 
possíveis casos da doença na população do município. Neste estudo obtivemos 15 artigos na 
literatura para análise, e o relato de que no ano de 2019 foram registrados casos de escabiose no 
abrigo de menores e no CAPS da cidade de Mendes – RJ. Esta temática nos leva à uma  
reflexão, mesmo que não seja comum ouvir-se nos dias atuais falar sobre sarna sarcóptica como 
se ouvia anos atrás, ainda precisamos redobrar nossa atenção e atentar-nos para essa doença e 
principalmente para o seu causador o Sarcoptes scabei, que se encontra presente em todos os 
lugares. 
Palavras-chave:Escabiose; Dermatose; Enfermagem. 
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Espectro da neuromielite óptica e seu manejo clínico: relato de 
caso 
Gabriela Sudré Lacerda1, Maria Isabel Magela Cangussu2, Vitória de Campos Duarte3, 
Edsneider Rocha Pires de Souza4. 

 
 

Neuromielite óptica (NMO) ou doença de Devic é uma patologia rara do sistema nervoso 
central, de caráter autoimune inflamatório, a qual acomete os nervos ópticos e a medula 
espinhal. A partir da descoberta do autoanticorpo antiaquaporina-4 (IgG-AQP4) foi possível 
distingui-la da Esclerose Múltipla (EM). Deste modo, pacientes com IgG-AQP4 e quadro 
clínico restrito ao nervo óptico ou à medula espinhal são classificados como portadores de 
Espectro da Neuromielite Óptica (ENMO). Sabe-se que a prevalência da NMO é menor que a  
da EM, inicia-se em torno dos 40 anos e acomete principalmente em mulheres. Este trabalho 
tem por objetivo a descrição de um novo quadro de ENMO e suas manifestações, a fim de 
corroborar com próximos estudos da epidemiologia e fatores associados à doença. MCA, 
feminino, negra, 47 anos, queixa-se de episódio de hemianopsia nasal à direita. O quadro 
apresenta-se em surtos, associado a dor no corpo e astenia. Durante a investigação diagnóstica, 
fez exames que evidenciaram lesão no nervo óptico direito. Exames para investigação inicial de 
outras patologias foram solicitados, dentre eles a sorologia para anticorpos IgG-AQP4. Quando 
obteve o resultado positivo para o anticorpo IgG-AQP4, confirmou-se o diagnóstico de ENMO. 
A paciente está em uso de Azatioprina e Predsim e encontra-se com sequelas visuais e motoras. 
O distúrbio da NMO e ENMO tem como principais manifestações neurite óptica e mielite 
transversa, que ocorrem em surtos e geralmente há má recuperação do quadro. Um dos 
diagnósticos diferenciais é EM, clinicamente semelhante a NMO. Descartar outras causas é 
indispensável ao processo de investigação. O prognóstico está relacionado à gravidade e 
periodicidade dos surtos. Estima-se que em cinco anos, metade dos pacientes estarão cegos de 
um ou dos dois olhos e com dificuldade para deambular. Segundo estudo realizado com 
pacientes com IgG-AQP4 positivos, há vantagem da pulsoterapia com Metilprednisolona dentro 
de um período de até quatro dias do início dos sintomas para obter melhor desfecho da 
recuperação visual e que com atraso de sete dias já se considera prejudicial. Para prevenção de 
surtos, as drogas de primeira linha são Azatioprina combinada com Prednisona ou Rituximabe. 
Em estudo recente que testou o Eculizumabe em pacientes IgG-AQP4 positivos foi obtido 
resultados favoráveis quanto à recidivas da doença, sendo sugerido como nova opção 
terapêutica. A NMO possui, ainda, muitas limitações como epidemiologia e o tratamento 
inespecíficos. Porém, é possível ter controle dos episódios com o tratamento indicado e com 
assistência multidisciplinar, a fim de alcançar qualidade de vida. 
Palavras-chave:Neuromielite Ópitca; Espectro da Neuromielite Óptica; Esclerose Múltipla. 

Agradecimentos: Agradeço a todos os profissionais envolvidos neste caso clínico, a paciente pela permissão de compartilhar sua 
patologia, ao Prof. Dr. Edsneider Rocha Pires de Souza em especial pelo auxílio e paciência ao me ajudar na construção deste relato, 
aos familiares e amigos que sempre me apoiam e me impulsionam e de certa forma participaram deste processo. 

 
 
 

Afiliação dos Autores: 
1. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ Brasil. 
2. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ Brasil. 
3. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ Brasil. 
4. Discente - Mestrado (Stricto Sensu) Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ Brasil. 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Esporotricose humana por transmissão felina zoonótica: Relato de 
caso 
Marina de Moura Spá Brando1, Cristiane de Souza Marques Rocha2 

 
 
 

A esporotricose é uma dermatose causada por fungos do gênero Sporothrix, de característica 
geofílica, mais presentes nas zonas tropicais e subtropicais. Encontrando-se atualmente com alto 
índice de prevalência nas áreas urbanas, relacionada principalmente a criação de felinos intra- 
domiciliares. Este artigo trata-se de um relato de caso de uma paciente que ao realizar atividades 
domésticas em um local que possuía felino doente, sofreu ferimentos em membros superiores, 
evoluindo com lesões de esporotricose linfocutâneas. O diagnóstico foi realizado de forma 
clinico-epidemiológico, sendo uma das formas preconizadas pelo Ministério da Saúde, não 
necessitando de exame histopatológico. É de grande relevância relatar e discutir casos de 
esporotricose, visto essa ser uma zoonose de grande importância pública na atualidade. O 
diagnóstico preciso e terapêutica adequada, contribuem para elaboração de medidas preventivas 
e educativas. Assim, o conhecimento desta enfermidade humana permitirá o cuidado aos 
indivíduos acometidos, orientando os responsáveis por animais contaminados, quanto aos 
procedimentos a serem realizados. 
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A estenose pilórica é uma condição médica na qual há uma redução da luz do piloro, que é 
representada pela porção final do estômago. A doença pode se manifestar logo após o 
nascimento de forma congênita ou ser adquirida na vida adulta. A maioria dos casos de 
obstrução pilórica tem como principal suspeita clínica a doença ulcerosa péptica, e, pela 
raridade de neoplasias nesta região, tumores malignos não são comumente considerados como 
uma provável causa. Tal situação pode contribuir para demora na identificação da doença e 
refletir em complicações graves como metástases, por exemplo. O diagnóstico é geralmente 
feito quando há complicações, como estenose, hemorragia, ou somente durante o ato cirúrgico. 
Os sintomas são inespecíficos, como perda ponderal, náuseas, vômitos, dor abdominal e anemia 
ferropriva, e podem ser encontrados em outras diversas patologias. O presente estudo objetiva 
relatar o caso de um paciente do sexo masculino, 72 anos, asmático, ex-tabagista que procurou o 
Hospital Universitário de Vassouras no dia 30/06/2019 referindo hematêmese associada a 
náusea e a anemia importante. Tal paciente foi internado aos cuidados do serviço de cirurgia 
geral, onde foi realizado um exame de endoscopia digestiva alta, com uma biopsia gástrica. 
Após estabilização clínica, o paciente foi assistido a nível ambulatorial e, no dia 07/08/2019, 
internado novamente para realização de procedimento cirúrgico de gastrectomia parcial com 
reconstrução do trânsito intestinal devido diagnóstico de úlcera péptica e uma neoplasia do tipo 
blastoma estenosante de antro. Os dados do relato foram extraídos através do prontuário e de 
entrevistas com o paciente, após autorização do HUV e TCLE assinado. A endoscopia digestiva 
alta é considerado o padrão ouro para o diagnóstico, embora uma obstrução grave e a presença 
de resíduos no estômago possam atrapalhar o procedimento. De acordo com o caso descrito, 
pacientes com úlceras pépticas apresentam níveis reduzidos ou normais de ácido gástrico e, em 
associação a quadro de gastrite, possuem risco maior de desenvolverem câncer gástrico. 
Contudo, com o surgimento dos antagonistas de receptores H2, inibidores de bomba de prótons 
e, especialmente, com a descoberta e o tratamento do Helicobacter pylori, a maioria dos casos 
de doença ulcerosa péptica e até mesmo suas complicações como a estenose vem sendo 
manejada clinicamente. O diagnóstico precoce possibilita o adequado tratamento, evitando-se 
sua progressão e complicações graves. 
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O atendimento de urgência é definido pela ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem 
risco potencial a vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Entende-se por 
serviços hospitalares de urgência os denominados prontos-socorros, o Hospital Universitário de 
Vassouras (HUV) é um hospital geral e de ensino, sendo a principal referência hospitalar de 
média e alta complexidade da Região Centro-Sul Fluminense prestando atendimento de 
urgência em toda região. O objetivo deste estudo é analisar o fluxo de pacientes atendidos por 
urgência no HUV entre 2008 e 2019. O estudo contou com extração de dados das bases do 
Sistema de Internações Hospitalares (SIH) do DATASUS (http://www2.datasus.gov.br) e está 
vinculado ao projeto de pesquisa “Estudo de um programa de reabilitação cardiovascular e 
prevenção secundária em pacientes com doenças cardiovasculares do Hospital Universitário Sul 
Fluminense (HUSF)” devidamente registrado na coordenação de pesquisa da Universidade de 
Vassouras e aprovado pelo CEP sob o parecer 3.373.333. O número de pacientes encaminhados 
ao HUV por urgência entre o período citado totalizou 32.449 pacientes (~ 2.949 pacientes/ano), 
sendo que entre 2005 e 2015, 4.373 pacientes foram encaminhados através da atenção básica do 
município com uma média de encaminhamento de 1.093/ano com crescimento progressivo de 
267 registros em 2005 para 703 em 2015. Dos 32.449 pacientes encaminhados ao HUV com 
mais de 50 anos em ambos os sexos, 316 evoluíram em óbito por infarto agudo do miocárdio 
(IAM), insuficiência cardíaca (ICC) e insuficiência renal na unidade de emergência. Destes 
óbitos, 80 foram por IAM (49 homens e 31 mulheres) com idade de 70 a 79 anos. Por ICC 
foram registrados 176 óbitos, 94 do sexo masculino (34 desses entre 70-79 anos), e 82 do sexo 
feminino (32 dessas com mais de 80 anos). A insuficiência renal gerou 60 óbitos, 30 homens  
(14 desses entre 60-69 anos) e os outros 50% dos pacientes eram mulheres (16 dessas possuíam 
70-79 anos). Conclui-se, portanto, que aproximadamente 1% das causas dos atendimentos por 
urgência foram por doenças cardiovasculares evoluindo a óbito, sendo o IAM e ICC as causas 
mais custosas, totalizando R$ 44,5 bilhões ($13,7 bilhões) à nível nacional. Estes achados 
reforçam que ainda existe dificuldades na atenção básica para atender todos os usuários e o não 
controle do paciente crônico aumenta a procura do setor de emergência, contribuindo com a 
inadequação entre a oferta e a demanda de cuidados médicos de urgência. 
Palavras-chave:Urgência, Doenças cardiovasculares/economia, Infarto agudo do miocárdio, 
Insuficiência Cardíaca, Insuficiência renal. 
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O câncer de próstata é a segunda neoplasia mais comum entre homens em todo o mundo. 
Segundo o Ministério da Saúde cerca de 66,12 casos novos a cada 100 mil homens, esses dados 
retratam a incidência dessa neoplasia entre os homens se tornando pertinente e intrínseco a 
população masculina. Tendo em vista a grande magnitude dessa doença destacam-se fatores 
condicionantes ao desenvolvimento de neoplasia prostática como idade, histórico familiar de 
câncer e sobrepeso. O presente estudo teve como objetivo examinar a tendência das taxas de 
mortalidade por câncer de próstata entre a população do município de Vassouras. Realizou-se 
um estudo descritivo de séries temporais, utilizando as taxas de mortalidade obtidas do Sistema 
de Informação de Mortalidade do SUS (SIM/SUS – DATASUS). Foi delineado através do 
levantamento de dados o indicador de 28 casos de neoplasia maligna prostática no recorte 
temporal de 8 anos. A partir do presente estudo foi possível analisar o baixo índice de incidência 
de câncer de próstata no município, a se destacar estratégias de prevenção e promoção do auto 
cuidado nos homens. Tendo em vista a faixa etária preconizada a partir de 45 anos para o exame 
de toque retal e PSA como os principais mecanismos de prevenção ao câncer de próstata. Por 
conseguinte, a análise tendencial da taxa de mortalidade apresentando baixo número de casos 
demostram a centralização do cuidado para atenção primaria á saúde na prevenção de doenças. 
Podemos concluir que a taxa de mortalidade por câncer de próstata vem apresentando um 
declínio seja por uma maior ação preventiva seja por uma conscientização a partir da educação 
em saúde. Entretanto essa neoplasia ainda é uma importante causa de mortalidade no Brasil 
dentre os homens devendo ser enfatizada em âmbito primaria de atenção á saúde. 
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As dislipidemias são caracterizadas por distúrbios nos níveis de lipídios circulantes com ou sem 
repercussão sobre o território vascular, associadas a manifestações clínicas diversas. Podem ser 
influenciadas por distúrbios genéticos e/ou adquiridos. Entre as variáveis ambientais envolvidas 
na determinação do perfil lipídico incluem-se o tabagismo, o sedentarismo e a dieta. Com o 
avançar da idade, as pessoas tendem a ficar mais sedentárias e também acabam adquirindo 
hábitos alimentares inadequados, além disso, muitas são tabagista há anos, o que contribui para 
o aumento dos níveis de gordura no sangue. O perfil lipídico é determinado através de um 
exame sanguíneo, que pode ser feito em jejum ou não. Normalmente este exame é indicado pelo 
profissional da área da saúde para identificar os riscos dessas doenças e assim orientar os 
pacientes para que não haja consequências mais graves à saúde. Este estudo tem como objetivo 
avaliar o perfil lipídico de pacientes acima de 50 anos do laboratório Luís Labor no Município 
de Barra do Piraí no período entre Janeiro de 2018 a Janeiro de 2019. Utilizou-se uma 
abordagem metodológica quantitativa, onde pretendemos analisar e cruzar as informações 
obtidas contextualizando com artigos publicados com está temática. Foram obtidos nos exames 
os seguintes resultados: colesterol médio - 201 mg/dl, triglicerídeos médio - 138 mg/dl, HDL 
médio 44 mg/dl. Nos resultados de colesterol médio foi constatado que estão limítrofes, 
podemos atribuir a estes resultados o estilo de vida destes pacientes. Enfatizando a importância 
de se manter hábitos de vida saudável buscando manter controlados os níveis de colesterol. O 
resultado obtido neste estudo se assemelha aos trabalhos de outros autores, onde se observa um 
aumento dos níveis de colesterol médio, porém se compararmos com estudos feitos no 
município citado nos anos anteriores pode observar um aumento de valores dentro dos limites 
aceitáveis. Os pacientes do sexo masculino acima de 50 anos já estão no grupo de risco de 
doença arterial coronariana e as mulheres tem tendência a entrarem no grupo de risco aos 55 
anos. Atualmente, com a vida agitada que as pessoas levam, muitos não se preocupam com a 
alimentação e atividade física. Neste estudo observamos a preocupação dos pacientes com este 
fator e os resultados apontados mostrou controle nos limites do colesterol. 
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Uma doença infecto-contagiosa viral aguda, a raiva apresenta um dos maiores problemas 
relativos à saúde animal e pública. Com alto custo social-econômico alcança grande parte do 
mundo com uma evolução extrema e letalidade próxima a 100% (BRASIL. Ministério da  
Saúde, 2018). Uma antropozoonose da família Rhabdoviridae, do gênero Lyssavirus, 
transmitida e afetada pelos mamíferos comprometendo o Sistema Nervoso Central (SNC), 
causando encefalomielite fatal geralmente de evolução rápida. A Raiva é uma das zoonoses de 
maior importância na Saúde Pública causando prejuízos econômicos com gastos com medidas 
eficazes de prevenção, como a vacinação animal e humana, tal como a disponibilização de soro 
antirrábico humano. Apesar de ser cem por cento prevenível, ainda resulta cerca de 55.000 
mortes de pessoas anualmente no mundo sendo a imunização vacinal, o método mais eficaz 
nesta prevenção (Organização Mundial de Saúde, 2010). O presente trabalho tem como objetivo 
a realização de um estudo epidemiológico de dados disponíveis a partir de estatísticas reais 
sobre a porcentagem de humanos e animais domésticos (cães e gatos) imunizados pela vacina 
antirrábica no período de 2013 a 2018 no município de Petrópolis, Rio de Janeiro. O referente 
estudo será realizado a partir de dados disponibilizados pelo Centro Especializado em 
Epidemiologia de Petrópolis por boletins anuais procedentes ao município no período 
respectivo. Tendo como finalidade comparar a imunização nos últimos anos, uma vez que na 
vigilância da raiva, os dados epidemiológicos são imprescindíveis para profissionais de saúde e 
veterinários para que seja realizada a decisão em tempo hábil de profilaxia de pós exposição e a 
possibilidade de adoção de medidas de controle animal e bloqueio de foco. Enfatizando a 
necessidade de integração entre a vigilância epidemiológica e assistência médica para que seja 
obtido êxito no controle dessa zoonose. 
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A Leishmaniose Visceral, também conhecida popularmente como calazar, é uma afecção de 
caráter antropozoonótico e cosmopolita, que tem como agente etiológico a Leishmania chagasi, 
protozoário pertencente à família Trypanosomatidae. A transmissão entre indivíduos ocorre a 
partir da picada de fêmeas de Lutzomya longipalpis, flebótomo também conhecido como 
mosquito-palha. Pode acometer desde animais silvestres, como raposas e marsupiais, animais de 
produção, como equídeos, até cães e humanos, nas áreas urbanas, periurbanas e rurais. Devido à 
proximidade com humanos, a importância do cão como reservatório se destaca entre os demais. 
Tanto nos casos de afecção humana quanto canina, sem o devido tratamento, pode haver rápida 
evolução do quadro, levando os pacientes a óbito. Seu potencial zoonótico e a gravidade do 
quadro clínico, aumentam ainda mais sua relevância. Além disso, deve-se atentar ao fato de que 
é uma doença negligenciada, sendo endêmica entre as populações mais carentes. É também 
considerada uma doença de notificação compulsória, demandando extrema atenção dos médicos 
veterinários aos casos de suspeição em cães. De janeiro de 2018 a agosto de 2019 foram 
notificados 44 casos de suspeição de Leishmaniose Visceral Humana em todo estado do Rio de 
Janeiro. Destes, 13 casos foram confirmados, sendo 3 fatais e um deles, ocorrido no município 
de Vassouras. Em concomitância, 6 casos de Leishmaniose Visceral Canina foram 
diagnosticados no município desde 2017. O presente estudo descritivo tem como objetivo 
registrar dados que possam expressar de forma fidedigna o conhecimento dos moradores do 
município de Vassouras sobre a afecção em questão. Para compor uma base de dados, serão 
entrevistados 200 munícipes da cidade de Vassouras de outubro de 2019 a março de 2020, a 
partir de um questionário estruturado com 20 perguntas que permitam traçar linhas de análise do 
conhecimento demonstrado acerca da Leishmaniose Visceral por cada indivíduo, bem como 
possíveis associações com suas características socioeconômicas e culturais. Serão priorizados 
bairros onde há foco da doença e casos suspeitos entre caninos e humanos. A partir da análise de 
todos os dados colhidos durante as entrevistas poderão ser identificadas com mais clareza as 
maiores deficiências no tocante às informações e dúvidas relacionadas, havendo a possibilidade 
de traçar um perfil, que poderá auxiliar em futuras propostas de estratégias de controle e 
profilaxia, campanhas e projetos para conscientização da população, e outras atividades 
relacionadas à educação em saúde sobre a Leishmaniose Visceral no município. 
Palavras-chave:Leishmaniose; Flebótomo; Percepção 
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O foco dos cuidados paliativos tem progredido nos últimos anos, expandindo-se para além da 
noção do oferecimento de terapias de conforto para indivíduos com doenças crônicas e 
terminais. Essa abordagem pode começar com a notícia do diagnóstico de uma doença grave e 
prosseguir após a sua morte, incluindo-se o cuidado relativo ao luto dos familiares e cuidadores. 
Pacientes com poucas possibilidades de terapias de cura, não necessariamente estando em fase 
terminal, mas inserido no processo doença, manifesta limitações físicas, psicológicas e social, 
ou seja, refere-se ao paciente em que a clínica já esgotou seus recursos para impedir o progresso 
da doença, fazendo com que haja indisponibilidade de outro modo de cuidar que não os 
cuidados paliativos. Esses cuidados têm como propósito melhorar a qualidade de vida do 
paciente até os momentos finais. O objetivo deste trabalho é apresentar a Psicologia dentro de 
uma equipe multiprofissional que pode contribuir com a prática dos cuidados paliativos através 
da análise dos fatores psicológicos, que auxiliam para a mudança da percepção do paciente em 
relação à dor, desconforto físico e psíquico. Baseando-se em revisão bibliográfica, utilizando as 
bases de dados scielo e pepsic, observamos a complexidade do processo do adoecimento e da 
morte para o paciente, familiares e equipe multiprofissional. Estudos mostram a preocupação  
em buscar a melhor modalidade de assistência para esses pacientes, trazendo treinamento 
adequado para os profissionais que estão mais ativos neste cenário. Para a Organização Mundial 
da Saúde, um dos princípios do Cuidado Paliativo é promover alívio da dor e outros sintomas, 
integrando aspectos psicológicos. Seu foco de atenção deixa de ser a doença e a cura 
direcionando-se ao indivíduo adoecido, entendido como um ser ativo, com direito a informação 
e autonomia para tomar decisões. Estudos também apresentam que o cuidado paliativo tem 
utilidade em todos os estágios da vida não apenas em sua finitude. A Psicologia contribui para 
melhorar a qualidade de vida, influenciando positivamente no curso natural da doença com suas 
intervenções. Apresentamos como conclusões iniciais a importância da atuação do psicólogo 
junto à equipe multiprofissional para auxiliar a todos os envolvidos no enfrentamento do 
processo doença, na observação, escuta das necessidades do paciente e expressão dos 
sentimentos envoltos, contribuindo para a qualidade de vida no processo da morte. O psicólogo 
atua em cuidados paliativos sobre a ressignificação do tempo de vida, trazendo acolhimento ao 
paciente, sem desconsiderar os sentimentos que acompanham esta etapa. 
Palavras-chave:Cuidados Paliativos; Psicologia; Doença 
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Eventos adversos pós vacinação e as possíveis causas pelas quais 
ocorrem 
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Evento adverso pós-vacinação (EAPV) é qualquer ocorrência médica indesejada após a 
vacinação, que não possui, necessariamente, uma relação causal com o uso da vacina 
(imunobiológicos em geral). Pode ser qualquer evento indesejável, ou não intencional, uma 
descoberta laboratorial anormal, sintoma ou doença. A utilização da vacina inclui todos os 
processos após a sua produção: armazenamento, manipulação, prescrição e administração, e 
toda e qualquer prática inapropriada da mesma, pode resultar em EAPV. Como também, em 
alguns casos, o fator responsável é o próprio organismo do paciente, que é incapaz de assimilar 
a resposta imunológica, ou absorve de forma incorreta, ocasionada por alguma alergia aos 
componentes da fórmula, ou algum fator genético não identificado. Este projeto tem por 
objetivo descrever e analisar a incidência de eventos adversos pós-vacinação, visando identificar 
as possíveis causas pelas quais ocorrem, os principais sinais e sintomas apresentados pelos 
pacientes acometidos e a intervenção da confiança da população mediante esses eventos, 
gerando dessa forma a redução das coberturas vacinais. Estudo descritivo, de natureza 
qualitativa, onde foram analisados 3 artigos científicos , além de experiências pessoais do 
cotidiano, na atuação diária em sala de vacina, como técnica de Enfermagem, no Município de 
Mendes, no Centro Municipal de Imunização e Rede de Frios. Optou-se pelo método 
qualitativo, pois este se atenta com o conjunto de significados e concepções que intervêm o 
âmbito das relações humanas e que não podem ser quantificados. A ocorrência dos EAPV está 
relacionada a vários fatores, e os sinais e sintomas ocasionados também diferem a cada paciente 
e do tipo de imunobiológico administrado. Entre os eventos esperados, podemos ter: febre, dor  
e edema local, já os adventícios mais graves estão: febre elevada (acima de 39°, 40°C), 
convulsões febris, anafilaxia, abscesso no local de aplicação, entre outros. Ainda que os 
imunobiológicos possam ocasionar eventos adversos, é de grande valia ressaltar que a vacinação 
é de extrema importância para a prevenção de doenças infecciosas, significando benefício para a 
população. Sendo o enfermeiro, o profissional responsável pela equipe de Enfermagem e 
capacitado para vigilância epidemiológica, é fundamental sua presença diária na sala de vacina, 
para que possa monitorar todo o processo de trabalho envolvendo os imunobiológicos e 
promover educação permanente com os técnicos, do mesmo modo, atuar na prevenção, 
ocorrência e notificação de eventos adversos. 
Palavras-chave:Vacinação, Evento Adverso, Imunobiológico. 
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Extubação não Planejada: Revisão de Literatura. 
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A intubação intratraqueal constitui um procedimento de suporte avançado de vida que 
possibilita a assistência ventilatória em pacientes anestesiados ou sob ventilação mecânica, além 
de ser utilizada para a proteção das vias aéreas. Seu posicionamento, bem como sua 
permanência estão associados a uma série de complicações laríngeas, traqueais, esofageanas, 
lacerações da epiglote, lesões das cordas vocais, deslocamento e luxações das cartilagens 
aritenóideas, lesões de pele e/ou lábios, estenoses, entre outras. As várias complicações 
apresentam incidência global variando de 0% a 18%. Considera-se a extubação não planejada 
(ENP) o evento adverso mais frequente nas unidades de terapia intensiva (UTI). Ela é definida 
como a remoção prematura do tubo endotraqueal pelo paciente em ventilação mecânica 
(autoextubação) ou pela manipulação inadequada durante cuidados médicos e de enfermagem 
(extubação acidental). O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão bibliográfica sobre a 
extubação não planejada, realizada entre os anos de 2011 e 2019, em artigos científicos 
selecionados utilizando a base de dados Scielo, PubMed e Google Acadêmico. A maior parte 
dos estudos descreve a incidência da ENP entre 0,5% e 14,2%, sendo a maioria atribuída a 
autoextubação (68% a 95,1% dos casos)3. A incidência da ENP nos países com baixa e média 
renda oscilou entre 0,1% e 10,3%, ocorrendo em níveis comparáveis aos de pacientes em países 
desenvolvidos. Diversas condições associadas ao paciente e equipe de profissionais são 
consideradas fatores de risco para ocorrência do evento, dentre elas: agitação do paciente, 
sedação não efetiva, vigilância e/ou mobilização inadequadas do paciente por parte da 
enfermagem, contenção inadequada do paciente ao leito, fixação inadequada do tubo. A ENP é 
mais frequente em pacientes cirúrgico, queimados, idosos, portadores de insuficiência 
respiratória crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica e infecções nosocomiais. Graves 
consequências locais e sistêmicas podem ser decorrentes da ENP como: lesões de laringe, 
sangramentos e edemas da laringe, hipotensão, arritmias, broncoespasmo, broncoaspiração, 
pneumonias nosocomias, dificuldades na reintubação. Apesar da baixa incidência, a ENP pode 
ocasionar complicações graves e pontencialmente letais. A conscientização de sua gravidade 
associada ao treinamento da equipe de profissionais e o desenvolvimento de fixações mais 
efetivas do tubo endotraqueal, poderão preveni-la e, talvez, reduzir efetivamente sua 
morbimortalidade. 
Palavras-chave:intubação intratraqueal;lesões laríngeas;unidade de terapia intensiva. 
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A asfixia é um problema grave para o recém-nascido e pode acarretar problemas no seu 
desenvolvimento. O risco de asfixia durante o período perinatal é muito elevado, pois o recém- 
nascido deve adaptar-se à vida extrauterina, com alteração das vias circulatórias. Se nos 
instantes após o parto não ocorrer a expansão dos pulmões, a pressão de gás oxigênio (PO2) e o 
pH arteriais caem e a pressão de gás carbônico (PCO2) sobe, ocasionando a constrição das 
arteríolas pulmonares. O estudo objetiva identificar os principais fatores da asfixia neonatal para 
estabelecer critérios de intervenções de enfermagem fundamentados na sistematização da 
assistência. Trata-se de um estudo teórico-reflexivo, construído com base em estudos  
científicos, que referenciam os fatores da asfixia neonatal. Realizou-se uma pesquisa 
exploratória de documentos em formato eletrônico presentes na Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS), e Google Acadêmico, utilizando os descritores: “processo de enfermagem”, “Asfixia 
neonatal”, e “fatores de risco” com o operador booleano “and”. Como critério de inclusão foram 
selecionados os artigos em idioma português. Após a busca dos artigos e análise dos resumos, 
foram selecionados 5 artigos para a leitura na íntegra e desenvolvimento do estudo. De acordo 
com a análise dos artigos foi averiguado que os motivos para desencadear a asfixia são 
classificados em: causas maternas, causas fetais, causas neonatais e causas durante o parto. Ao 
se ter o conhecimento da história da paciente e a existência de possíveis fatores causais, deve-se 
definir intervenções que previnam a ocorrência da asfixia, isto é, através da sistematização da 
assistência de enfermagem, atuando desde a coleta de dados oriundo do acompanhamento 
neonatal, o risco da ocorrência de asfixia grave diminui. Conclui-se que a ocorrência de asfixia 
se deve a inúmeros fatores que exigem adequada intervenção do profissional da assistência, 
principalmente o seguimento dos protocolos e humanização do parto. 
Palavras-chave:processo de enfermagem; asfixia neonatal; fatores de risco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afiliação dos Autores: 
1. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil. 
2. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil. 
3. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil. 
4. Discente - Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil. 
5. Docente Universida de de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil. 
6. Docente Universida de de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Fatores de risco para o desenvolvimento de Doenças 
Cardiovasculares em pacientes da Unidade Básica Estratégia de 
Saúde da Família Dr. Narciso da Silva Dias, Melo Afonso – 
Vassouras – RJ: Resultados preliminares 
Natália Velozo de Paula Valente1, Guilherme José Parreira Figueiredo2, Eduardo Tavares Lima 
Trajano3, Marco Aurélio dos Santos Silva4, Larissa Alexsandra da Silva Neto Trajano5 

 
 

 
As Doenças Cardiovasculares (DCV) representam 30% dos óbitos no Brasil, resultando em 
custos financeiros elevados com as despesas de saúde entre adultos e idosos. A estratificação de 
risco cardiovascular é importante para iniciar ações de prevenção e promoção de saúde 
reduzindo gastos públicos. O objetivo desse estudo foi avaliar os fatores de risco cardiovascular 
de pacientes da Unidade Básica Estratégia de Saúde da Família Dr. Narciso da Silva Dias. O 
estudo foi aprovado no CEP da Universidade de Vassouras (2.052.785). Participaram do estudo 
apenas pacientes que estão cadastrados na unidade básica. Foram aplicados dois questionários, o 
PAR-Q para avaliação dos sintomas cardiovasculares e o QERC para avaliação da estratificação 
do risco cardiovascular. Foram colhidas informações como a idade, peso, altura, circunferência 
abdominal, pressão arterial, tabagismo, frequência cardíaca e histórico familiar para DCV. Os 
dados estão apresentados como porcentagem e como média ± desvio padrão. O teste t foi 
realizado para verificar possíveis diferenças estatísticas. Até o momento foram entrevistados 61 
pacientes, sendo 27 do sexo masculino e 34 do sexo feminino. Os resultados revelaram que 79% 
das mulheres apresentam a circunferência abdominal acima de 88 cm e 52% dos homens entre 
94 e 101 cm caracterizando alto risco para o desenvolvimento de DCV. A pressão arterial 
sistólica de 15% dos entrevistados estava acima de 140mmHg e a diastólica de 7% dos 
entrevistados estava acima de 90mmHg. Foi observado que 56% dos entrevistados são 
hipertensos e tomam medicamentos para controle da pressão arterial. O índice de massa 
corpórea (IMC) revelou que 51% apresentaram sobrepeso, 25% obesidade grau I e 5% 
obesidade grau II. Além disso, 20% dos entrevistados são tabagistas, 22% são diabéticos e 33% 
possuem histórico familiar positivo para o infarto agudo do miocárdio. Quanto aos 
questionários, 78% apresentaram o questionário de PAR-Q positivo e 71% risco médio para o 
desenvolvimento de DCV segundo o QUERC. Foi observada diferença estatística entre o IMC 
de mulheres (29.74 ± 0.81) e homens (27.32 ± 0.61), com p=0,02. Estudos mostraram que o 
desenvolvimento de DCV está associado ao estilo de vida, muitas pessoas desconhecem que 
uma vida mais saudável pode melhorar diversos desses parâmetros. Em conclusão, os pacientes 
entrevistados até o momento apresentaram risco de desenvolvimento de DCV. É necessária a 
realização de atividades de prevenção dos fatores de risco modificáveis, para melhorar a 
qualidade de vida e reduzir os custos públicos com a saúde. 
Palavras-chave:Fatores de risco; Doenças Cardiovasculares; Unidade Básica 
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Febre do Nilo Ocidental no Brasil - Revisão de literatura 
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A Febre do Nilo Ocidental (FNO) é causada por um arbovírus pertencente à família 
Flaviviridae, transmitido pelos mosquitos dos gêneros Culex e Aedes, e tem como principais 
hospedeiros pássaros silvestres, que servem como reservatórios e amplificadores do vírus. Os 
seres humanos e outros mamíferos podem ser infectados, porém são considerados hospedeiros 
acidentais e terminais, pois apresentam viremia baixa, e encerram o ciclo de transmissão. A 
FNO foi inicialmente identificada na província de Uganda, África, em 1937, porém o marco 
histórico foi a sua introdução em Nova Iorque em 1999, quando causou mortalidade em 
pássaros de vida livre e de zoológicos e provocou doença em 67 pessoas e 21 óbitos; A partir de 
então, o vírus se disseminou rapidamente e aves migratórias foram implicadas nessa difusão. O 
presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre a Febre do Nilo 
Ocidental no Brasil. Foi realizado um levantamento bibliográfico por meio das bases de dados 
PubMed, Medline e Scielo. Em 2011, ocorreu a primeira evidência sorológica em cavalos no 
Pantanal Mato-Grossense. Posteriormente, foi detectado em aves e cavalos no Mato Grosso do 
Sul e na Paraíba, respectivamente. Em 2018, no Espírito Santo, foram observados quadros 
neurológicos em equinos com evolução ao óbito e após coletas de amostras, foi confirmada a 
sua etiologia. Em julho de 2019, foi confirmada a morte de dois equinos pela doença no Ceará e 
no Espirito Santo, respectivamente, através do teste diagnóstico de RT-qPCR e sequenciamento 
genético. Os animais apresentaram incoordenação motora, paresia e paralisia de membros 
posteriores, midríase, hiperestesia ao som, decúbito lateral, evoluindo ao óbito em um a dois 
dias. A primeira ocorrência da FNO em humanos no Brasil foi em 2014 e a segunda em 2017, 
ambas no estado do Piauí, sem óbitos. Em 2019 foi registrado o terceiro caso em humanos no 
Brasil, e a primeira morte, no estado do Piauí. Dados recentes da literatura indicam a 
importância da coleta de material para diagnóstico diferencial de FNO em equinos que 
apresentem quadro neurológico, suspeitos de raiva ou outras encefalomielites devido à 
semelhança clínica entre essas doenças. Eventos e as áreas de foco devem ser monitorados, 
inclusive epizootias em aves silvestres, com atuação integrada e participação de diferentes 
segmentos dos setores da vigilância em saúde humana, saúde animal e meio ambiente para 
minimizar os impactos na saúde pública e animal, em caso de possíveis surtos causados pelo 
vírus da FNO. 
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Segundo o quadro de violência de 2017 o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo, 
sabe-se que em média uma entre cinco mulheres sofrem ou morrem devido à violência 
doméstica, dentre os casos a arma de fogo foi usado em cerca de 70%, o caso entre as mais 
jovens apresentam crescimento significativo, para que tal acontecimento tenha um retrocesso 
foram criadas leis que amparam e protegem essas mulheres, como a lei nº 11.340 popularmente 
conhecidas como lei Maria da Penha que tem como objetivo coibir e prevenir a violência 
doméstica a lei nº 12.845 conhecida como a lei do minuto seguinte que diz que a mulher deve 
receber atendimento imediato, integral e obrigatório a mulher vítima de violência sexual, em 
2015 foi criada a lei nº 13.104 que classifica a morte de mulheres devida seu gênero como 
feminicídio e crime hediondo. Compreender a lei do feminicídio.Realizada revisão integrativa 
adotada para a realização do estudo, foi utilizado as seguintes bases de dados: BIREME, 
LILACS, BDENF. Foram utilizados os descritores, mulher, gênero, violência doméstica, com o 
operador booleano and, foi feito o refinamento do material, com isso foram encontrados 34 
artigos, foram utilizados 10 artigos de 2015 a 2019.Em 2015 foi criada a lei nº 13.104 que 
classifica a morte de mulheres devida seu gênero como feminicídio e crime hediondo, Sabe-se 
que em média uma entre cinco mulheres sofrem ou morrem devido à violência doméstica, para 
que tal acontecimento tenha retrocesso foram criadas leis que amparam e protegem essas 
mulheres. Segundo o mapa de violência de 2017 dentre os anos de 1980 e 2013 106 mil 
mulheres foram vítimas de assassinatos, e entre março de 2016 e março de 2017, 8 mulheres 
morreram por dia no país, só neste ano já foram mortas 126 mulheres,dentre os estados com 
maior índice se enquadram Roraima, Goiás e Mato Grosso.(WAISELFISZ,2017) Tais agressões 
são cometidas pelos seus parceiros ou ex-parceiros, onde os mesmos afirmam realizar a 
violência por sentimento de posse, ódio, prazer e desprezo, alegam que elas são culpadas por 
não cumprirem o papel estipulado pelo agressor, que usa da violência física, psicológica, sexual, 
estupro, tortura entre outros com a mulher.Entende-se que apesar da criação das leis o Brasil 
ainda apresenta um grande índice de mortalidade entre as mulheres provindo de agressões 
sofridas pelos seus parceiros, a presença das legislações sem o comprimento na pratica ajudam a 
continuarem as agressões e consequentemente a morte dessas mulheres. 
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Ferramenta Tecnológica (easy pop HUV) visando a facilidade de 
acesso as informações do plano de gerenciamento de resíduos do 
serviço da saúde (pgrss) e aos protocolos operacionais padrão 
(POP) do Hospital Universitário de Vassouras – (HUV) 
Leonina Avelino Barroso de Oliveira1, Cleber José Fermiano Paschoal2 

 
 
 

A própria história do homem nos mostra que a geração dos resíduos é oriunda das suas 
atividades, mas a partir da segunda metade do século XX essa geração se intensifica com os 
novos padrões de consumo da sociedade industrial, muito superior à capacidade de absorção 
pela natureza. Os resíduos do serviço da saúde vêm tomando grandes proporções devido o 
crescimento populacional e o aumento da procura pelos serviços relacionado à saúde humana e 
animal. Tendo em vista esse aumento, a proporção de resíduos gerados nos estabelecimentos 
também cresce exponencialmente. No Brasil, a Lei nº 12.305/2010, a RDC nº 306/2004 da 
ANVISA e a Resolução CONAMA nº 358/2005 são as principais normas legais relacionadas ao 
gerenciamento de resíduos de serviço de saúde (CONAMA, 2005a). Este trabalho traz a revisão 
das legislações pertinentes e bibliografias à problemática dos RSS, tendo como objetivo 
principal criar, com o uso da tecnologia, um aplicativo (App) que disponibilize as informações 
do Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde (PGRSS) do Hospital 
Universitário de Vassouras - RJ (HUV), de modo que a sua aplicação seja disponibilizada tanto 
para os órgãos de fiscalização como para os usuários comuns e profissionais da área da saúde. 
Assim sendo, poderão ter acesso aos Protocolos Operacionais Padrão (POPs) do HUV, 
cumprindo a RDC 306 de 2004 que orienta a “manter cópia do PGRSS disponível para consulta 
sob solicitação da autoridade sanitária ou ambiental competente, dos funcionários, dos pacientes 
e do público em geral”. Para tanto, foi utilizado a tecnologia PWA (Progressive Web App), e  
foi escolhido para que o sistema seja multiplataforma, com uma interface compatível com a 
maioria dos sistemas operacionais. O produto se mostrou estável com acesso rápido de fácil 
manuseio e torna-se um produto pioneiro na temática e útil ao HUV. 
Palavras-chave:Gerenciamento de resíduos. Serviço de Saúde. Tecnologia. 
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Fratura de Fêmur proximal: Uma revisão de literatura 
Rafaela Barbosa Medeiros1, Robson Marcelo Malta de Paula2, Eduardo Tavares Lima Trajano3, 
Adauri Silveira Rodrigues Júnior4 

 
 

 
As fraturas da extremidade proximal do fêmur incidem mais comumente no idoso, sobretudo 
nos portadores de osteoporose, institucionalizados e no sexo feminino, chegando até oito 
mulheres para cada homem. O trauma, na maioria das vezes, é de baixa energia e a fratura pode 
ser classificada em intracapsular ou extracapsular. As fraturas intracapsulares são identificadas 
como fraturas do colo femoral, enquanto as fraturas extracapsulares são transtrocanterianas e 
subtrocanterianas. Em geral, 30% dos pacientes acabam falecendo após um ano da lesão, sendo 
a principal causa de morte por trauma após 75 anos de idade. A realização do tratamento 
cirúrgico o mais breve possível mostrou diminuir o tempo de internação hospitalar com possível 
diminuição da morbimortalidade e permitir o restabelecimento imediato da função. Este  
trabalho tem como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre o tratamento da fratura de 
fêmur proximal e alguns métodos cirúrgicos utilizados. Realizou-se um levantamento 
bibliográfico por meio das bases de dados PubMed, Medline e SciELO. Os principais fatores 
citados na literatura como preditores de mortalidade após fratura proximal de fêmur são idade 
maior que 80 anos, presença de três ou mais comorbidades, principalmente cardíacas, 
rebaixamento mental, paciente institucionalizado e sexo masculino. O tratamento normalmente 
indicado é cirúrgico, o conservador fica reservado para as fraturas classificadas como 
incompletas ou sem desvio. A escolha do melhor método de fixação e a técnica adequada são 
baseadas nos preditores de mortalidade. As indicações mais frequentes são a colocação de 
material de síntese por meio da fixação interna, artroplastia total e parcial. Apenas as fraturas 
intracapsulares tem indicação de artroplastia, mas pode-se usar também fixação interna. O 
parafuso dinâmico de quadril (DHS) é um dispositivo de fixação interna usado nas fraturas 
transtrocantéricas. Em relação às fraturas subtrocantéricas, a placa lâmina e o sistema DCS são 
opções viáveis para o tratamento. As fraturas extracapsulares podem ser corrigidas com haste 
cefalomedular. As intervenções cirúrgicas podem apresentar algumas complicações como 
infecções, pseudo-artrose e tromboembolismo. As fraturas proximais do fêmur são consideradas 
um sério problema no contexto da saúde pública devido aos elevados custos econômicos para o 
tratamento e as suas consequências. Dessa forma, uma abordagem correta e ágil, uma boa 
redução da fratura, a escolha do implante e a exata colocação do mesmo com uma técnica 
cirúrgica correta permitem diminuir os índices de morbimortalidade e as complicações advindas 
do procedimento. 
Palavras-chave:Fratura; fêmur; tratamento 
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Fratura mandibular associada à extração dos terceiros molares 
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A fratura mandibular associada à extração dos terceiros molares inclusos é uma complicação 
cirúrgica, que pode ocorrer como uma intercorrência durante o ato cirúrgico imediato ou como 
uma consequência tardia, geralmente dentro das primeiras quatro semanas após a cirurgia. 
Dentre os acidentes anatômicos, o ângulo mandibular é sido descrito como uma área frágil e 
com a presença do terceiro molar incluso, a mandíbula perde parte de sua estrutura para abrigar 
tecidos que não contribuem para sua resistência podendo causar uma fratura mandibular devido 
a algumas etiologias. O objetivo desta revisão de literatura foi apresentar a etiologia, as formas 
de tratamento e os riscos para essa complicação. Realizou-se um levantamento na literatura em 
livros, artigos científicos e materiais on line no período do dia 07 de agosto ao dia 14 agosto de 
2019, com critérios de delineamento baseado em informações coletadas na área da odontologia. 
Uma vez indicados à exodontia dos terceiros molares inclusos, é fundamental a realização de 
um planejamento cirúrgico baseado nos exames clínico e radiográfico, com o intuito de prevenir 
possíveis complicações no trans e pós-operatório. A etiologia dessa complicação é multifatorial 
e inclui: idade, sexo, grau de compactação, o volume relativo do dente na mandíbula, infecção 
preexistente ou lesões ósseas, seccionamento do dente, osteotomia extensa, posição do dente na 
mandíbula e algumas doenças sistêmicas. Dentre os diversos tipos de tratamento descritos na 
literatura, tem-se: talas gessadas, imobilização maxilomandibular, bandagens, mentoneiras, 
máscaras de “De Lair”, fixação externa, fios de Kirschner, amarrio circunferencial, suspensões e 
osteossíntese. O cirurgião-dentista está apto a fazer um correto planejamento clínico e 
radiográfico dos terceiros molares inclusos em mandíbula, avaliando os riscos de fratura, uma 
correta cirurgia e orientações ao paciente. 
Palavras-chave:Fratura, Mandíbula e Terceiro Molar. 
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Games utilizados para capacitação em Manobras de Ressuscitação 
Cardiopulmonar (RCP ) 
Pedro Henrique da Conceição da Silva1, Thalis Campos Nascimento2, Larissa Pereira da Silva3, 
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Estudos revelam que a maior parte dos enfermeiros não se sentem capacitados suficientemente 
para atuarem em situações de emergência principalmente em casos de parada cardiorrespiratória 
(PCR). A indisponibilidade de tempo e o 7 custo para realizarem as capacitações e as 
atualizações em ressuscitação cardiopulmonar (RCP) representam a maior causa para este 
sentimento de incapacidade. A gamificação das instruções de RCP pode ser capaz de disseminar 
o conhecimento e melhorar as habilidades processo de ensino-aprendizagem desse público-alvo. 
Entretanto, permanece desconhecido o jogo ideal para promover auxílio em tal instrução. O 
objetivo desta revisão é averiguar os jogos disponíveis para o ensino de Ressuscitação 
Cardiopulmonar (RCP). Este estudo de revisão bibliográfica contou com artigos publicados e 
indexados nos bancos de dados. Os descritores utilizados para busca foram: game,  jogos, 
ensino, primeiros socorros e ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Foram encontrados 9 artigos 
a partir da busca e de acordo com os critérios de elegibilidade foram selecionados 7 artigos para 
a revisão,Este estudo faz parte do projeto de pesquisa intitulado "Games utilizados para 
capacitação em Manobras de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) devidamente registrado na 
coordenação de pesquisa da Universidade de Vassouras e devidamente aprovado pelo  CEP   
sob o número de parecer: (3.208.357). O jogo LifeSafer enfatiza os riscos ambientais ao 
socorrista para o mesmo verificar o entorno antes de realizar a RCP. O Hands Only CRP Online 
Game apresenta aspecto de simulador que explicita um protocolo de atendimento. O Staying 
Alive 3D é um simulador na primeira pessoa onde a dramatização facilita o estudo. O Relive é 
um simulador de PCR que utiliza os sensores do Kinect® para o emprego do jogo com boneco 
físico com alto grau de realismo sensório motor à experiência. O Life Support Simulation 
Activities simula com desafios configuráveis atividades para cursos e treinamentos. SeGTE é 
um Serious Game que oferece informações sobre técnicas de SBV, não contém gameplay e as 
decisões se comportam como em um e-learning. Conclui-se que os jogos LifeSafer e Staying 
Alive 3D podem ser úteis para o ensino, capacitação e reciclagem de RCP devido a maior 
proximidade com a realidade. 
Palavras-chave:Ensino, Emergência, Ressuscitação Cardiopulmonar 

 
 

Agradecimentos:Peps,Faperj ,Fusve,CnPq,PIBIC 
 
 
 
 
 

Afiliação dos Autores: 
1. Jovens Talentos FAPERJ, Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
2. Jovens Talentos FAPERJ, Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
3. Jovens Talentos FAPERJ, Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
4. Discente - Mestrado (Stricto Sensu) Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
5. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Gênese de abscesso intra-abdominal: relato de caso com foco na 
relação empática 
Leopoldo Digilio Vieira da Silva1, Ana Claudia Sayão Capute2 

 
 
 

O abscesso intra-abdominal (AIA) é uma manifestação relativamente comum na rotina da 
cirurgia geral em todo o mundo e está associado a sensíveis índices de morbimortalidade. O 
abscesso subfrênico é definido como uma coleção de pus situada abaixo do diafragma e acima 
do cólon e mesocólon transversos. O objetivo do trabalho é elucidar um caso de abscesso 
subfrênico, de origem potencialmente desconhecida. Paciente, 62 anos, masculino, lavrador, 
residente de Vassouras/RJ. Sua entrada no serviço de emergência ocorreu por quadro febril 
(40ºC) há dois dias, associado a inapetência há cinco dias e dor aguda abdominal em fossa ilíaca 
direita. Referia também dor ventilatório-dependente em região de hipocôndrio direito e flanco 
direito. Inicialmente realizado tratamento para o que acreditava-se ser uma persistência da 
pneumonia comunitária, sendo feito Ceftriaxona. No procedimento cirúrgico, foi observado 
abscesso subfrênico à direita, entre alças e pélvico. Evoluiu sem intercorrências, permanecendo 
na UTI por 4 dias. O diagnóstico foi realizado através de uma laparotomia exploratória. Este 
método é o de maior especificidade. A intervenção rápida no paciente foi um fator primordial 
para o sucesso terapêutico deste paciente. 
Palavras-chave:abscesso intra-abdominal; laparatomia exploratória; abdome agudo. 
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Hemorragia Subaracnoidea: uma associação cardiovascular 
Raimundo Marcial de Brito Neto1, Gabriel de Lima Machado da Fonseca2, Marina de Moura 
Spá Brando3, Paula Pitta de Resende Cortes4 

 
 

 
A hemorragia subaracnóidea é uma condição com alta mortalidade. Comprometimentos 
cardiovasculares afetam cerca de 39% a 63% dos pacientes, portanto distinguir entre síndrome 
coronariana aguda e miocardiopatia neurogênica é de extrema importância. Paciente 61 anos, 
sexo feminino, admitida pós-parada cardiorrespiratória revertida, queixando de cefaleia intensa, 
náuseas e vômitos incoercíveis, com Glasgow 14 e hemiparesia à esquerda; sem alterações nos 
demais aparelhos. Solicitado tomografi a computadorizada de crânio evidenciando hemorragia 
subaracnóidea ampla, Fisher IV e angiotomografia que demonstrou aneurisma sacular gigante 
em artéria carótida interna direita. Paciente encaminhada a unidade de terapia intensiva onde 
manteve instabilidade hemodinâmica por cerca de 48 horas, com ecocardiograma simulando 
lesão miocárdica grave. Optou-se por embolizar o aneurisma com técnica endovascular, com 
exclusão parcial do aneurisma preservando a circulação intracraniana; e cinecoronariografi a 
que evidenciou coronariopatia aterosclerótica obstrutiva leve a moderada. A paciente evoluiu 
satisfatoriamente e após um mês recebeu alta hospitalar. Uma das hipóteses aceitas é que 
hemorragia subaracnóidea pode lesar a ínsula, ocasionando liberação abrupta de catecolaminas 
que causa toxicidade, vasoconstrição, lesão endotelial, aumento da permeabilidade vascular e 
estado cardiovascular hiperdinâmico, podendo cursar com descompensação e falência cardíaca. 
A clínica pode se apresentar de forma muito variada, desde assintomática até como infarto 
fulminante. As anormalidades mais comuns encontradas no eletrocardiograma, atribuídas à 
desregulação autonômica por estimulação hipotalâmica e aumento da pressão intracraniana, são 
alterações inespecífi cas da onda ST/T, supradesnivelamento do segmento ST, e inversão da 
onda T, observadas comumente na parede anterior. A cardiomiopatia neurogênica requer 
cuidados intensivos por uma equipe multiprofi ssional especializada. 
Palavras-chave:Hemorragia subaracnoidea; Sindrome coronariana; Miocardiopatia neurogenica 
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Hérnia inguinal em recém nascido com o ovário encarcerado: 
relato de caso 
Diego Amorim França1, Thaísa Pimenta Ferreira De Oliveira2, Sávio Reis Fonseca3, Aline 
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A hérnia inguinal consiste em um defeito na parede abdominal, caracteriza-se pela protusão de 
uma víscera ou gordura através de uma abertura na cavidade em que ela está contida. Pode ser 
primária e/ou secundária a um defeito morfofuncional, seja este congênito e/ou adquirido, o  
qual vai determinar a migração de estruturas intracavitárias para a formação do saco herniario. 
Sua incidência na população infantil é em torno de 0,8 a 4,4% com predomínio entre os 
prematuros. A hérnia inguinal ocorre em 1-2% dos recém-nascidos a termo sendo mais evidente 
no sexo masculino (4:1 a 10:1). A importância desse relato baseia-se no fato de que as hérnias 
inguinais são afecções comuns na população pediátrica, e estas podem acarretar complicações 
que ameaçam órgãos ou até mesmo a vida do paciente caso não seja diagnosticada e tratada 
adequadamente. Objetivou -se, portanto, evidenciar as peculiaridades do caso estudado e o 
manejo terapêutico empregado para orientar os profissionais de saúde. O paciente é feminino, 
lactente com 26 dias de vida que foi trazida pelos pais ao Hospital Universitário de Vassouras, 
Rio de Janeiro, no dia 06/09/18 apresentando choro intenso no período noturno há 01 dia. Além 
disso, notou-se um abaulamento na região inguinal direita sem presença de sinais flogísticos. 
Foi então solicitado ultrassonografia de abdome e da região inguinal, que evidenciou a presença 
de uma hérnia umbilical redutível e uma hérnia inguinal não redutível com a presença do ovário. 
O estudo em questão se refere a um caso contendo trompa e ovário encarcerados no lado direito, 
deve-se atentar para o fato de que ovários encarcerados em RN correm o risco de torções. A 
complicação mais temida da hérnia é a irredutibilidade, sendo mais frequente nos primeiros 
meses de vida com incidência de 28,3% nos bebês abaixo de três meses. Logo, o principal 
objetivo na hernioplastia foi restaurar a função e realizar o reforço morfológico da região 
inguinal. Em conclusão, uma hérnia contendo o ovário do canal de Nuck é um tipo raro de 
massa inguinal. Evidencia-se, portanto, a necessidade de educação em saúde com foco no 
diagnóstico e a na abordagem terapêutica adequada para evitar lesão do órgão encarcerado. 
Palavras-chave:Hérnia inguinal; Hernioplastia; Ovário 
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Histoplasmose Disseminada com acometimento intestinal: revisão 
de literatura 
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A histoplasmose é uma doença fúngica causada pelo Histoplasma capsulatum var. capsulatum, 
cujo habitat é o solo rico em excrementos de pássaros e morcegos. Sua apresentação clínica 
pode ser focal ou disseminada, sendo o acometimento pulmonar a apresentação clínica mais 
comum entre os pacientes. Pacientes imunocompetentes geralmente são assintomáticos ou 
apresentam infecção respiratória leve, com sintomas semelhantes ao resfriado. A incidência da 
forma disseminada da doença é incomum entre estes indivíduos, os casos mais documentados 
são entre indivíduos imunocomprometidos, como aqueles com síndrome da imunodeficiência 
adquirida - AIDS. A relevância deste estudo é significativa, tendo em vista a escassez de  
estudos nacionais abordando sobre a histoplasmose disseminada com acometimento intestinal 
em pacientes imunocompetentes. Dessa forma, foi realizada uma revisão de literatura, com o 
objetivo de contribuir para novas discussões sobre o tema em questão e expô-lo. Para tal fim, 
realizaram-se buscas de dados nas bases: GOOGLE SCHOLAR e SCIELO, em português e 
inglês, através dos descritores: Histoplasmose; Histoplasmose disseminada; Histoplasmose 
intestinal; Imunocompetência, combinados entre si e livros-textos, artigos-chave, selecionados a 
partir de citações em outros artigos. Com o estudo, percebeu- se que entre os eventos adversos 
comuns associados à terapia antifúngica para o tratamento desta condição estão a 
hepatotoxidade e a nefrotoxidade, e quando presentes retardam o tratamento. Já em relação ao 
acometimento intestinal pelo Histoplasma capsulatum é raramente descrito entre pacientes 
imunocompetentes. Os sintomas geralmente mais relatados na histoplasmose disseminada são 
febre prolongada e perda de peso. A hepatomegalia, esplenomegalia e linfadenopatia são os 
achados físicos mais comuns. Portanto, conclui-se que é de suma importância considerar a 
histoplasmose intestinal no diagnóstico diferencial de diarreia, febre, perda de peso, dor 
abdominal, obstrução ou perfuração intestinal também em pacientes imunocompetentes, uma 
vez que com a demora no diagnóstico, a doença pode evoluir com gravidade e levar estes 
pacientes a óbito se não tratada adequadamente. 
Palavras-chave:Histoplasmose; Histoplasmose disseminada; Histoplasmose intestinal; 
Imunocompetência 
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Eleitas como o melhor local para a obtenção de diagnóstico e tratamento dos problemas de 
saúde, as Unidades de Urgência e Emergência, resulta em grandes aglomerações e na entrada e 
saída constante de pessoas neste local. Neste ambiente, a emergência de bactérias 
multirresistentes no ambiente hospitalar tem sido progressiva nas últimas décadas, constituindo- 
se em uma ameaça à saúde pública em todo mundo. O problema pode ser explicado pelo uso 
indiscriminado e inadequado dos antimicrobianos, seja em âmbito hospitalar ou na comunidade. 
A situação agrava-se, uma vez que contribui para o aumento da morbidade e mortalidade dos 
pacientes e dos custos relacionados à sua internação e, sobretudo, pela redução do arsenal 
tecnológico ou a falta de opção terapêutica para o tratamento diante de alguns micro-organismos 
causadores da infecção. Objetiva-se identificar microrganismos resistentes presentes na ala 
emergencial hospitalar, para orientações adequadas sobre automedicação e tempo de uso correto 
de medicamento aos profissionais e a população. Trata-se de uma pesquisa de campo a ser 
realizada em uma unidade hospitalar do interior do estado de Rio de Janeiro, cenário do estudo. 
Por se tratar de pesquisa envolvendo seres Humanos, em respeito aos aspectos éticos da 
pesquisa, em atendimento à Resolução no 510/16, será encaminhado ao comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade de Vassouras para obtenção de aprovação para sua realização. Com 
revisão bibliográfica, de artigos publicados nos últimos cinco anos, como etapa do estudo. Nas 
seguintes bases de dados: Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS) e Google Acadêmico. Os resultados esperados neste estudo referem-se a 
identificação de microrganismos resistentes na emergência hospitalar e adesão tanto dos 
profissionais como pacientes nas mudanças nos métodos comportamentais que venha a 
prejudicar sua saúde, assim como não utilização de um EPI, ou automedicação. Por fim 
acredita-se conseguir resultados satisfatórios na identificação da carga microbiana resistente, e 
na criação de um protocolo com medidas preventivas de saúde referente a resistência 
microbiana. 
Palavras-chave:Enfermagem; Microbiologia; Resistência. 
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Implementação da assistência de Enfermagem no setor de 
emergência: desafios e possibilidades 
Clara Comenale Corrêa1, Thiago Augusto Soares Monteiro da Silva2 

 
 
 

O setor de urgência e emergência tem uma demanda elevada de atendimentos por dia, deixando 
assim, profissionais da área da saúde sobrecarregados nos atendimentos e com grande número 
de pacientes; extrema diversidade na gravidade no quadro inicial, tendo pacientes críticos ao 
lado de pacientes mais estáveis; escassez de recursos, sobrecarga da equipe As atividades 
assistenciais exercidas pelo enfermeiro, de acordo com a Associação Americana de 
Enfermagem, são abrangentes conforme cada gravidade dos pacientes (DALCIN,2005); 
(COFEN,2011). A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é um método cientifico 
que o enfermeiro aplica seus conhecimentos técnico-científicos e humanos sendo cada vez mais 
implementado na pratica assistencial, possibilitando maior segurança aos pacientes, autonomia 
aos profissionais de enfermagem e qualidade de assistência diferenciada (TANNURE, 2013). 
No setor da urgência e emergência o déficit de recursos materiais e humanos como os principais 
entraves para a efetivação da SAE, a falta de tempo e a sobrecarga de trabalho, que ocorrem em 
virtude do número elevado de indivíduos internados, além da falta de mais profissionais e o 
excesso de cobranças burocráticas são fatores que podem prejudicar sua efetivação. Objetivo: 
Analisar principais desafios da Sistematização da Assistência de Enfermagem no setor de 
Emergência de um Hospital Universitário. Trata-se de um estudo de delineamento exploratório, 
de abordagem qualitativa, ancorado no referencial teórico- metodológico, considerando um 
instrumento de coleta de dados um questionário com questões abertas. O campo de 
desenvolvimento desta investigação será o cenário de atuação do enfermeiro, constando-se o 
Hospital de um município Sul Fluminense de ensino. Serão convidados a participar da pesquisa 
aproximadamente 10 enfermeiros da referida instituição. O Trabalho se encontra ainda na fase 
de coleta de dados. Este é um estudo de campo, descritivo, de abordagem qualitativa. Realizado 
em um hospital universitário de médio porte, referência para atendimentos de emergência da 
região sul fluminense do estado do Rio de Janeiro. Resultados: De acordo com alguns relatos há 
possibilidade de implementação da SAE nesse setor, contudo existem muitos desafios a serem 
superados, como: número restrito de profissionais de enfermagem, sobrecarga de serviços 
assistenciais e burocráticos e tempo de permanência do paciente na emergência. 
Palavras-chave:Enfermagem; Urgência e Emergência; Processo de Enfermagem; 
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Importância da antibioticoterapia no tratamento da diverticulite 
aguda não complicada 
João Pedro de Resende Côrtes1, Marcio Alexandre Terra Passos2 

 
 
 

A doença diverticular consiste, em termos gerais, na formação de pequenas saculações no 
intestino grosso que se projetam para fora do lumen colônico (divertículos). Eventualmente, um 
ou alguns divertículos podem inflamar, ocasionando a diverticulite. Caso ela se mantenha sem 
formação de abcessos, fístulas ou perfurações nos divertículos, o quadro será classificado como 
diverticulite aguda não complicada (DANC). Enquanto alguns autores consideram a 
antibioticoterapia como mandatória no tratamento da DANC, outros questionam tal 
obrigatoriedade e avaliam os efeitos do tratamento conservador tanto durante o tratamento como 
na recorrência de episódios de curto a longo prazo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 
importância da antibioticoterapia no tratamento da DANC. Foram coletados artigos de 2006 a 
2018, com descritores escolhidos a partir da estratégia (PICO): P (population) – uncomplicated 
diverticulitis; I (intervention) role of antibiotics; C (comparison) with/without antibiotics; O 
(outcome) – treatment. De acordo com Daniels et al., a terapia conservadora parece ser segura 
para ser aplicada em pacientes imunocompetentes, sem comorbidades e com DANC tipo 
Hinchey 0 ou Ia. A antibioticoterapia traz resultados semelhantes em desfechos secundários, 
porém os pacientes que a utilizaram ficaram mais tempo internados. O estudo de Mege et al. 
afirmou a eficácia da terapia observacional e chegou a sugeri-la para os médicos, entretanto, 
assim como em outros estudos anteriores, também pediu a confirmação dos dados apresentados 
por meio de novos estudos randomizados, com definições de desfechos mais detalhados e 
acompanhamento clínico mais longo. Os estudos recentes sobre a eficácia do tratamento 
conservador para a DANC frente ao conhecimento previamente consolidado sobre  a 
importância da antibioticoterapia nestes casos tem gerado dúvidas ao redor do mundo. A 
semelhança entre o bom prognóstico, o risco de complicações e de recorrência frente ao uso das 
duas terapias são pontos muito positivos e destaque nos estudos sobre o tema. Neste cenário, é 
orientado ao médico atendente que aja com bom senso e analise cada caso separadamente. 
Pacientes sem comorbidades e que apresentam DANC pela primeira vez parecem ser candidatos 
aptos para o uso da terapia conservadora. O não uso de antibióticos na DANC é benéfico à luta 
contra a resistência bacteriana a antibióticos e parece ser seguro quanto a complicações e 
reincidivas. Todavia, a falta de consenso e de aplicação específica em diretrizes de Sociedades 
médicas ainda gera insegurança e dúvidas em médicos para ser utilizado de forma rotineira na 
prática clínica. 
Palavras-chave:Doença Diverticular do Colo; Diverticulite; Antibacterianos 
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Importância da eficácia da ESF: um relato de caso 
João Antonio Côrtes Vieira1, Larissa Sousa Campos2, André Elias Ribeiro3 

 
 

 
Acolhimento, no contexto da atenção primária em saúde, se refere a uma tecnologia 
organizacional dos serviços de saúde que visa ao acesso universal, à resolubilidade e ao 
atendimento humanizado. O objetivo deste trabalho foi relatar o caso de uma paciente que 
chegou ao Programa de Saúde da Família (PSF) com uma queixa de obesidade e foi 
contemplada em um quadro clínico que ela desconhecia. L.B.C., 30 anos, com obesidade grau 3 
e portadora de síndrome do ovário policístico, referindo história obstétrica de 2 abortamentos 
em 2 gestações, procurou o PSF desejando um encaminhamento para serviço de endocrinologia 
e ginecologia, além de queixar-se de dores abdominais. Colhida a história clínica e feito o 
exame físico, constatou-se que a paciente apresentava ciclo menstrual irregular, referindo última 
menstruação há 3 meses, e histórico de abortamentos não esclarecido que a angustiava 
profundamente, fazendo-a temer uma nova gestação e acreditar que talvez não pudesse ter 
filhos. Feito um teste rápido de gravidez, o resultado foi positivo, e após um momento de 
esclarecimentos e acolhimento, fez-se o pedido de exames laboratoriais de rotina obstétrica, 
além de testes para descartar quadro de síndrome do anticorpo antifosfolipídico (suspeitado pelo 
histórico de abortamentos), prescrição de ácido fólico e sulfato ferroso, e foi feito 
encaminhamento ao obstetra para pré-natal de alto risco e USG transvaginal. Após 5 dias, 
retornou com o resultado dos exames de USG, indicando uma gestação de 34 semanas, 
realizando-se a primeira consulta de pré-natal, orientações dietéticas, e continuou-se aguardando 
o resultado dos exames anteriormente requeridos. No SUS, a ESF como porta de entrada é um 
aspecto fundamental para o seu funcionamento, devendo ser integrativa para atender as 
necessidades mais comuns da população e permitir a correta articulação com outros níveis de 
atenção. Vimos neste caso como uma correta abordagem de um paciente com quadro complexo 
pode ser resolutivo em nível de atenção primária, referindo a outros níveis de atenção apenas o 
necessário. Além disso, observa-se a importância da busca ativa e acompanhamento de cada 
família pela ESF, visto que se a paciente já fosse acompanhada, certamente teria sua gestação 
detectada mais precocemente e esta teria menos riscos. Por fim, esse exemplo mostra a 
importância do acolhimento na primeira consulta. Devido ao histórico de abortamentos, a 
paciente se mostrou muito aflita quando ciente da nova gestação, de modo que um atendimento 
humanizado essencial, dando-lhe segurança, o que também só é possível com um atendimento 
eficaz, integral e de qualidade. 
Palavras-chave:ESF; acolhimento; integralidade 
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Importância das capacitações em Manobras de Ressucitação 
Cardiopulmonar (RCP) nas escolas brasileiras 
Thalis Campos Nascimento1, Pedro Henrique da Conceição da Silva2, Larissa Pereira da Silva3, 
Ruy da Costa Nogueira Alves Junior4, Marco Aurélio dos Santos Silva5 

 
 

As escolas brasileiras não estão preparadas para tomada de medidas de primeiros socorros 
diante de uma parada cardiorrespiratória (PCR). O corpo docente e o técnico-administrativo 
instruído quanto as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) pode aumentar a chance 
de sobrevida de vítimas e em muitos casos evitar o óbito. Entretanto, alunos vítimas de PCR 
certamente estarão próximos de outros alunos, logo é imprescindível que estes sejam instruídos 
e estejam aptos a intervir de forma bem-sucedida diante desses casos com RCP. O objetivo  
deste estudo é revisar na literatura a importância do ensino de RCP em escolas. Esse estudo de 
revisão bibliográfica contou com artigos publicados e indexados nos bancos de dados do 
SciELO. Os descritores utilizados para busca foram: Ressuscitação cardiopulmonar; Educação; 
Suporte básico de vida; Foram encontrados 7 artigos a partir da busca dos descritores do 
SciELO e pubmed de acordo com os critérios de elegibilidade foram selecionados 3 artigos para 
a revisão. 2014 um estudo com o objetivo de avaliar a eficácia de uma intervenção educativa 
sobre Suporte Básico de Vida (SBV) aplicada para alunos de uma escola pública. Os autores 
observaram que a intervenção educativa foi eficaz para aumentar o conhecimento dos alunos, 
preparando-os para prestar socorro as vitimas diante de uma PCR. Em 2016, um estudo 
realizado em Portugal, evidenciaram que formação em SBV, embora recomendada a todos os 
cidadãos, encontrava-se numa fase muito embrionária. O início precoce da mesma nas escolas 
traduz-se em adultos com conhecimentos em situações de RCP. E questionaram o seguinte: a 
partir de que idade se deve iniciar a formação? E observaram que quando iniciada no final do 
primeiro ciclo, apresenta-se como uma opção bastante atrativa e viável, embora não seja 
consensual entre a comunidade científica que as manobras de SBV preconizadas pelo Conselho 
Europeu de Ressuscitação sejam corretamente realizadas. Outro estudo em 2018 com o objetivo 
de avaliar a eficácia de uma intervenção educativa sobre suporte básico de vida, ressaltou a 
necessidade da realização contínua de treinamentos com os estudantes para que se obtenha mais 
cidadãos capacitados em realizar um SBV com qualidade. Com base nesta revisão foi possível 
chegar a conclusão que o ensino de RCP nas escolas não é totalmente desconhecidos, pois 
existem jovens e crianças que sabem identificar um PCR e sabe exercer as manobras de RCP, 
porém o ensino e os treinamentos nas escolas brasileiras ainda está numa fase embrionária como 
em alguns países europeus. 
Palavras-chave:Ressuscitação cardiopulmonar; Educação; Suporte básico de vida 
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Importância do uso de Xuebijing na Sepse: Uma revisão de 
literatura 
João Pedro de Resende Côrtes1, Luciano da Silva Lima2, Larissa Pereira da Silva3, Marco 
Aurélio dos Santos Silva4 

 
 

Sepse é um estado clínico de Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica desencadeada por 
infecção bacteriana, viral, parasitária ou fúngica que cursa com distúrbios hemodinâmicos que 
podem levar ao óbito. Cerca de 18 milhões de pacientes são diagnosticados com sepse no 
mundo por ano e há uma constante busca sobre novas formas eficazes de tratar e combater a 
sepse. A China desenvolveu o Xuebijing (XBJ), uma droga que é usada como coadjuvante ao 
tratamento convencional da sepse. Consiste na combinação de 5 plantas utilizadas na Medicina 
Tradicional Chinesa: Carthamus tinctorius, radix paeoniae rubra, ligusticum wallichii, salvia 
miltiorrhiza e angelica sinensis. Acredita-se que atua combatendo as toxinas produzidas, o 
distúrbio de coagulação e a resposta inflamatória causadas pela sepse. O XBJ está aprovado 
desde 2004 na China como coadjuvante no tratamento da Síndrome de Resposta Inflamatória 
Sistêmica, da Síndrome de Disfunção Múltipla de Órgãos e da sepse. Entretanto, fora da China 
sua importância ainda é questionada. O objetivo do presente estudo é revisar a importância do 
uso de XBJ no tratamento de Sepse. Foram coletados artigos de 2012 a 2018, e descritores 
escolhidos com a estratégia (PICO): P (population) – sepsis; I (intervention) role of xuebijing; C 
(comparison) with/without xuebijing; O (outcome) – treatment. Este estudo faz parte do projeto 
“Proposta de um Time De Resposta Rápida à Sepse para Emergência do Hospital Universitário 
de Vassouras” devidamente registrado na coordenação de pesquisa da Universidade de 
Vassouras e aprovado pelo CEP sob o número de parecer: 2.902.343. Os artigos selecionados 
comparavam o papel da terapia convencional e com XBJ coadjuvante no tratamento da sepse, 
com relação a: mortalidade em 28 dias, mortalidade durante o tratamento, dosagem de proteína 
C reativa (PCR), contagem de células brancas (WBC), procalcitonina (PC) e os escores do 
APACHE II. A meta análise de Shi et al. utilizou dados de 49 estudos clínicos randomizados, 
com 1861 pacientes no grupo controle e 2023 pacientes no grupo do XBJ. Quando comparado 
com a terapia convencional, notou-se que o XBJ reduziu significantemente o escore APACHE 
II, a mortalidade em 28 dias, a PCR, a WBC, a temperatura e a PC. Uma meta análise mais 
recente de Li et al. utilizou 16 estudos randomizados com resultados semelhantes ao de Shi 
porém a mortalidade durante o tratamento foi semelhante entre os dois grupos. Apesar dos bons 
resultados apresentados até o momento, sua utilização e credibilidade ainda é restrita a China e 
serão necessários mais estudos multicêntricos para considerá-lo como uma opção real no 
combate à sepse. 
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Imunização - A importância na desconstrução dos mitos  
populares sobre a vacinação 
Cássio Israel da Silva1, Gabriel Maranduba Littleton Lage2, José Carlos do Nascimento3 

 
 
 

A Imunização dá-se por meio da administração de vacinas, que por sua vez, são produtos 
biológicos que protegem as pessoas de determinadas doenças. As vacinas são constituídas por 
agentes patógenos, como vírus ou bactérias previamente inativos ou mortos, afim de, estimular 
uma resposta fisiológica do corpo no combate às doenças que esses agentes biológicos possam 
causar. No início do Século XX, o governo Criou a campanha de vacinação obrigatória, isso 
devido a um surto de rubéola na cidade do Rio de Janeiro, esse ato desencadeou uma revolta 
popular conhecida como “A Revolta da Vacina”, a partir daí começaram a surgir os mitos sobre 
a vacinação. Hoje cabe à atenção básica desconstruir os mitos criados e apresentar a real 
finalidade da vacina para população ainda mal instruída. Busca-se com esse trabalho apresentar 
as falsas ideias criadas com decorrer dos anos sobre a vacina, e explicar sua real função para 
contribuir com uma melhor educação da população a cerca da temática, objetiva-se também 
apresentar a importância da vacinação desde os primeiros dias de vida da criança até a idade 
adulta. A metodologia de pesquisa constou na revisão de literatura com busca observacional nos 
bancos de dados Scielo, Revista Brasileira de Enfermagem - REBEM, Revista da Rede de 
Enfermagem do Nordeste - REVRENE, Revista Enfermagem Contemporânea, Caderno de 
Saúde Pública do Rio de Janeiro e Revista Bioética. Neste estudo observamos a importância de 
reapresentar a vacina para uma reeducação da população a cerca da vacinação, e auxiliar em 
uma luta mais eficaz contra as doenças virais já existentes e as que surgem, ora por mutação dos 
agentes patógenos já existentes, ora pela descoberta de novos agentes biológicos causadores de 
patologias. 
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Animais peçonhentos são aqueles que possuem glândulas de veneno que se comunicam com 
dentes, ferrões, ou aguilhões, estruturas por onde o veneno é injetado. O objetivo desse trabalho 
é avaliar os indicadores de incidência por acidentes com animais peçonhentos na cidade do Rio 
de Janeiro, Teresópolis e Vassouras, comparando também o tempo entre a picada e o 
atendimento. Utilizou-se dados provenientes do DATASUS (departamento de informática do 
SUS), no período de 2007-2017, de informes epidemiológicos e artigos científicos com as 
palavras chave: animais peçonhentos, epidemiologia e saúde pública. Os acidentes ocorreram 
principalmente nos meses com temperaturas mais elevadas, sendo esses: janeiro e dezembro. 
Também foi avaliado o tempo decorrente entre a picada e o atendimento medico, onde se 
observou que na cidade do Rio de Janeiro apenas 47,5% dos acidentados são atendidos nas 
primeiras três horas, enquanto nas cidades de Teresópolis e Vassouras a maioria (74,6% e 
82,2%, respectivamente) dos atendimentos se dão dentro desse mesmo tempo. Esse estudo teve 
como intuito proporcionar o desenvolvimento de estratégias de prevenção e promoção da saúde, 
bem como auxiliar no processo de vigilância epidemiológica nessas regiões diminuindo sua 
incidência. 
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Influência Midiática nos hábitos alimentares na Infância: 
implicações para o cuidado de Enfermagem 
Ana Beatriz da Silveira1, Jhonatan Ferreira dos Santos2, Thiago Augusto Soares Monteiro da 
Silva3 

 
 

 
A mídia exerce uma influência muito forte na população e principalmente nas crianças que estão 
em processo de desenvolvimento e crescimento psíquico e físico, e por isso as indústrias do 
ramo alimentício investem pesado em publicidade e propaganda de seus produtos alimentares, 
que em sua maioria são pobres em nutrientes e ricos em calorias , sódio e lipídios , que além de 
serem prejudiciais para saúde influem negativamente na construção da atitude e dos hábitos 
alimentares infantis. O objetivo do estudo foi realizar a revisão de literatura sobre a influência 
midiática para os hábitos alimentares na infância. A Metodologia aplicada no estudo foi 
pesquisa em artigos científicos publicados nas bases de dados acadêmicas. Tratando-se de uma 
revisão bibliográfica, pesquisa retrospectiva e documental. Segundo a OMS há 
aproximadamente 124 milhões de crianças obesas no mundo , e no Brasil 9,4 % das meninas e 
12,4 % dos meninos estão acima do peso, e crianças obesas possuem 75 % de chances de serem 
adolescentes obesos e 89 % de chances de serem adultos obesos , esses dados são consequência 
da piora da qualidade da alimentação devido principalmente a defluência da mídia ao consumo 
de alimentos industrializados por meio de propagandas televisivas, e associada a estilos de vida 
sedentários, fatores psicológicos e genéticos ,que contribuem para a incidência da obesidade 
infantil uma disfunção caracterizada pelo excesso de gordura corporal, que colabora para o 
desenvolvimento de doenças como , diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica , doenças 
cardiovasculares e respiratórios, distúrbios do metabolismo de lipídios e alguns tipos de 
canceres, causando impacto negativo no desenvolvimento físico e cognitivo da criança e 
prejuízos na sua qualidade de vida , se tornando um problema de saúde pública. Evidenciou-se 
com o estudo que a mídia exerce forte influência no comportamento alimentar infantil e coopera 
para o aumento da obesidade infantil. Diante disso, é preciso, que os profissionais da 
enfermagem desenvolvam ações para reduzir o consumo desses alimentos por meio da educação 
nutricional em saúde nas comunidades e escola e incentivem a prática de atividades físicas,  
além de fornecerem mais dados ao governo para que regulamentem as propagandas destinadas 
ao público infantil. 
Palavras-chave:mídia; comportamento alimentar; obesidade infantil. 
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Inovação: Seringa Personalizada 
Samantha Késsia Rodrigues da Silva1, Rebecca Christine Vieira Canaan2, Luany Mazoni dos 
Santos3, Thaira Virgínia de Carvalho Silva4, Sebastião Jorge da Cunha Gonçalves5 

 
Objetivo: É alcançar uma cobertura vacinal atingindo a meta recomendada pelo ministério da 
saúde, fazendo com que tenha uma facilidade para vacinar as crianças com as seringas 
personalizadas onde possa tirar o pânico que as crianças tem de tomar a vacina trazendo uma 
qualidade de vida melhor. Justificativa: Segundo o DATASUS o indicador de cobertura vacinal 
representa um importante instrumento para a tomada de decisão nas diferentes esferas de gestão, 
uma vez que somente com coberturas adequadas é possível alcançar o controle e/ou, manter em 
condição de eliminação ou erradicação as doenças imunopreveníveis sob vigilância. Através do 
indicador da cobertura vacinal, vemos que a população vem cada dia apresentando um "trauma" 
pela forma que é acolhida quando vai realizar a vacina. Com isso, aplicando uma  forma 
didática, atraindo a família com mais segurança e quebrando o "tabu" de que a vacina pode ser 
algo apavorante. De acordo com os dados apresentados pelo ministério da Saúde, obtivemos a 
ideia de montar uma seringa personalizada, para que dessa forma possamos conquistar o público 
infantil, e de contra partida, imunizar de forma segura e divertida. Materiais e Método: É um 
estudo experimental e uma pesquisa de campo. Resultados: O resultado esperado desse projeto 
futuramente: Aumento de cobertura vacinal; Atualização da caderneta em dia; Acolhimento a 
família; A arte de brincar e cuidar; Promover a saúde de um jeito diferente; Conclusão: Com o 
fechamento deste projeto a nossa determinação é abranger uma conduta especializada em criar 
um elo com as crianças que serão vacinadas, fazendo com que percam o medo de serem 
imunizadas que facilitam o serviço do profissional de saúde. 
Palavras-chave:Seringa, Saúde, Imunização 
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Insuficiência cardíaca congestiva e hipertensão pulmonar 
secundária a estenose de válvulas pulmonar e aórtica em 
cão:relato de caso 
Rayssa Pimentel Azevedo1, Kamila de Almeida Vicente2, Eduardo Butturini de Carvalho3, 
Mário dos Santos Filho4 

 
 

 
A estenose de válvula pulmonar (EPV) e aórtica (EAo) congênitas estão entre as principais 
causas de Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) em cães jovens. Estas se caracterizam por 
obstrução dinâmica das vias de saída dos ventrículos, podendo ocorrer resistência à saída do 
sangue, aumento da pós-carga e, consequentemente elevação da pressão sistólica dos 
ventriculos. Podem ocorrer alterações no tecido fibroso endocárdico devido à passagem 
dificultada do fluxo sanguíneo, como hipertrofia concêntrica do miocárdio, fibrose do ventrículo 
esquerdo, pontos de necrose miocárdica por congestão na irrigação coronariana e espessamento 
de artérias intramiocárdicas. São observados sinais clínicos de ICC, como letargia, 
esplenomegalia, hepatomegalia, efusão abdominal, edema pulmonar, caquexia, dispnéia e 
síncopes. No exame físico pode-se evidenciar sopro sistólico na ausculta cardíaca de grau 
moderado a alto, pressão arterial sistólica sistêmica reduzida, tempo de preenchimento capilar 
aumentado e mucosas hipocoradas. O diagnóstico é confirmado por meio de 
ecodopplercardiograma, vizualizando-se as alterações morfofuncionais do miocárdio e da 
estrutura do aparato valvar, bem como pela estimativa da pressão das artérias pulmonar e aórtica 
que se encontram aumentadas nesses casos. O tratamento preconizado é a valvuloplastia com 
cateter-balão, realizando-se a dilatação da porção estenosada. Contudo, métodos alternativos 
podem ser indicados, como o tratamento clínico para estabilizar e retardar a progressão da 
doença, especialmente quando a cirurgia não for possível. Neste caso, os betabloqueadores, 
inotrópicos e inodilatadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina e diuréticos são as 
alternativas preconizadas. O prognóstico depende do grau de estenose e da magnitude dos sinais 
clínicos, sendo favorável quando há correção cirúrgica precoce. Nos casos do tratamento 
clinico, o prognóstico dependerá da resposta terapêutica individual de cada paciente. O presente 
trabalho têm por objetivo acompanhar um caso clínico de cão da raça American Bully 
diagnosticado com EPV e EAo, submetido ao tratamento clínico/conservador. Em virtude da 
opção do tutor em não realizar a valvuloplastia, espera-se que o tratamento farmacológico 
possibilite a melhora no quadro clínico do cão e retardo na progressão da doença. 
Palavras-chave:Cardiopatias Congênitas; Tratamento Clinico;Cães. 
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Insuficiência renal crônica secundária à vasculite sistêmica da 
síndrome de wegener associada a glomerulo esclerose segmentar 
e focal: relato de caso 
Jefferson Ferreira de França1, Marise Maleck2 

 
 
 

A insuficiência renal crônica é sempre decorrente de uma lesão renal geralmente com caráter 
progressivo. Os insultos renais intensos causados por doenças autoimunes com vasculites quase 
sempre evoluem com esclerose glomerular. A granulomatose de Wegener é uma vasculite 
necrotizante sistêmica associada a granuloma não caseoso, com lesões em rins, pele e outros 
locais, com envolvimento também do trato respiratório. A própria natureza da vasculite 
sistêmica expõe os pacientes a diversas complicações relacionadas como lesão irreversível dos 
órgãos alvo em consequência da própria doença, ou de seu tratamento. Com efeito, até 85% a 
90% dos pacientes com Granulomatose de Wegener sofrem alguma lesão permanente nos 
órgãos alvo que afeta a adversamente sua qualidade de vida, como a doença renal terminal, 
disfunção pulmonar crônica entre outras. O objetivo deste estudo foi mostrar a importância dos 
diagnósticos diferenciais das entidades causadoras de insuficiência renal crônica que muitas 
vezes podem ser de difícil diagnóstico para o médico generalista. Foi feito levantamento do 
protuário médico de um paciente, 31 anos, portador de Insuficiência Renal Crônica tendo como 
causa base a Vasculite Granulomatosa de Wegner e Glomeruloesclerose Segmentar e Focal. O 
tratamento foi realizado por acompanhamento clínico com dieta de restrição hídrica e sódica, e 
posteriormente realizado hemodiálise. Há 3 anos (desde a sua última internação), o paciente não 
teve mais intercorrências e está em tratamento regular em hemodiálise aguardando transplante 
renal. 
Palavras-chave:Insuficiência Renal Crônica; Granulomatose de Wegener; Glomérulo Esclerose 
Segmentar e Focal. 
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Intoxicação por monóxido de carbono em vítimas de 
queimaduaras: revisão da literatura 
Sofia Carneiro Pinto Costa1, Derek Sousa Gomes2, Jéssica Teles Sousa Gomes3, Carolina Monte 
Santo Burdman Pereira4, Marco Aurélio dos Santos Silva5 

 
 

 
Queimaduras são lesões em tecidos orgânicos cuja origem é diversa e que acometem a pele e 
outros tecidos mais profundos como músculos, tendões, ossos e vias aéreas. Vítimas de 
incêndios em locais fechados e aquelas com grande superfície corporal queimada podem cursar 
com queimaduras de vias aéreas e intoxicação por gases derivados da combustão. Pelo alto risco 
de morte e necessidade de imediato tratamento é fundamental que esta intoxicação seja 
lembrada por aqueles que prestam os primeiros atendimentos, sendo o PEPS peça chave para 
levar este conhecimento aos mesmos. O objetivo deste estudo é revisar sobre intoxicação por 
monóxido de carbono (CO) em vítimas de queimaduras. Pesquisou-se artigos científicos acerca 
do tema nas bases de dados Scielo e PubMed com os descritores “queimaduras”, “vias aéreas”, 
“intoxicação” e “monóxido de carbono” e posterior reunião dos dados mais relevantes. Este 
estudo é vinculado ao PEPS e está devidamente registrado na coordenação de pesquisa da 
Universidade de Vassouras e aprovado pelo CEP sob o parecer 3.208.357. A combustão durante 
um incêndio produz partículas sólidas e gases asfixiantes que reduzem as concentrações de 
oxigênio (O2) no ambiente ou diminuem a captação e transporte do mesmo pelo sistema 
cardiovascular. O CO liga-se com alta afinidade à hemoglobina (Hb) gerando a 
carboxihemoglobina (CXHb), reduzindo a saturação de oxihemoglobina (OXHb) e desviando a 
curva de dissociação da Hb para a esquerda prejudicando a liberação de oxigênio aos tecidos. 
Intoxicação por CO é uma das maiores causas de morte em pacientes vítimas de lesão inalatória. 
Seu diagnóstico é feito pela dosagem de CXHb no sangue que pode ser demorada retardando o 
início do tratamento, devendo-se presumir a intoxicação se há lesão de vias aéreas (LVA). Cursa 
com cefaleia, náuseas, mal-estar, alteração cognitiva, dispneia, angina pectoris, convulsões, 
coma, arritmias e insuficiência cardíaca. A gasometria arterial é fundamental, pois oxímetros de 
pulso não diferenciam CXHb e OXHb mostrando saturação de oxigênio normal nas 
intoxicações. O tratamento inicia-se no local do incidente com a oferta de O2 em FiO2 de 100% 
que reduzem a meia vida da CXHb em seis vezes, além de aumentar a reserva para trocas 
gasosas dissociando CO de seus sítios de ligação. São terapêuticas, ainda, a câmara hiperbárica 
(reduz sequelas neurológicas) e a hiperpnéia isocapnica (promove-se hiperventilação de 
pacientes intubados). Conclui-se que a intoxicação por CO é grave e pode levar ao óbito se não 
tratado de maneira adequada e em tempo oportuno. 
Palavras-chave:queimaduras, vias aéreas, carboxihemoglobina 
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Intoxicação por plantas toxicas em animais de produção– Revisão 
de literatura 
Felipe Mexias de Souza1, Leticia Meirelles Ávila2, Jônathan David Ribas Chagas3, Isabelle 
Abdo de Oliveira Torres4, Erica Cristina Rocha Roier5, Thiago Luiz Pereira Marques6. 

 
 

 
As intoxicações por plantas em animais de produção no Brasil são conhecidas desde que os 
Portugueses introduziram as primeiras cabeças de gado em pastagens naturais da região. As 
perdas econômicas ocasionadas pelas intoxicações por plantas podem ser definidas como diretas 
ou indiretas. As perdas diretas são causadas pelas mortes de animais, diminuição dos índices 
reprodutivos, redução da produtividade e depressão imunológica. As perdas indiretas incluem os 
custos de controlar as plantas tóxicas nas pastagens, as medidas de manejo para evitar as 
intoxicaçõese os gastos associados ao diagnóstico das intoxicações e ao tratamento dos animais 
afetados. O objetivo do presente trabalho é apresentar uma revisão de literatura sobre 
intoxicação por plantas tóxicas em animais de produção buscando aprofundar o conhecimento 
teórico sobre o temae alertar os profissionais da área sobre tal problema. Para a confecção do 
estudo foram utilizados artigos publicados nas plataformas digitais Pubmed e Scielo utilizando 
as palavras-chave intoxicação, plantas tóxicas e animais de produção. Na pesquisa pode-se 
observar que no Brasil, o número de plantas conhecidas como tóxicas para ruminantes e equinos 
aumenta constantemente. Atualmente são descritas pelo menos 88 espécies tóxicas, pertencentes 
a 50 gêneros.Apesar do grande número de espécies tóxicas, as identificadas como causadoras de 
perdas econômicas importantes são relativamente poucas. Consideram que as plantas que 
causam “morte súbita” são responsáveis por aproximadamente 60% de todas as perdas causadas 
por plantas tóxicas no país. Dentre estas, a Palicourea marcgravii, conhecida como “erva do 
rato”, é a planta tóxica mais importante do Brasil. Outras plantas importantes causadoras de 
"morte súbita" são Arrabidaea bilabiata, Arrabidaea japurensis na região Norte e Mascagnia 
rigida na região Nordeste.Senecio spp e Ateleia glaziovianasão de importância na região sul, 
Cestrum laevigatum na região sudeste e Brachiaria spp em todo o País principalmente no Centro 
Oeste. Na região Nordeste as mais importantes são a Mascagnia rígida, Thiloa glaucocarpa, para 
bovinos, e Mimosa tenuiflora, principalmente para caprinos e ovinos. O diagnóstico das 
intoxicações por plantas é realizado pelo conhecimento da ocorrência de plantas tóxicas na 
região, das doenças causadas por elas, os sinais clínicos e a sua evolução. Na maioria das 
intoxicações por plantas não se conhecem tratamentos específicos, devendo ser realizados 
tratamentos sintomáticos.Como medida de controle, após a suspeita de intoxicação por planta, 
retira-se os animais do local onde está ocorrendo a doença. 
Palavras-chave:Intoxicação; plantas tóxicas; animais de produção 
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Introdução precoce da Azatioprina no tratamento da 
Granulomatose com poliangeíte devido à intolerância à 
Ciclofosfamida: relato de caso 
Letícia da Silva Aguiar1 

 
 
 

A Granulomatose com poliangeíte (vasculite associada a anticorpos anti-citoplasma de 
neutrófilos) é uma doença autoimune de origem desconhecida que causa inflamação 
multissistêmica em pequenos vasos. Muitos pacientes apresentam pródromos gripais e sintomas 
inespecíficos como febre, polimialgias, poliartralgias, exantema, cefaleias, mal-estar, anorexia e 
perda de peso não intencional. No entanto, os sinais e sintomas clássicos dessa vasculite 
sistêmica consistem no acometimento do trato respiratório superior, inferior e glomerulonefrite, 
evoluindo para falência renal. Apesar de ser uma enfermidade pouco comum, seu diagnóstico 
precoce e tratamento agressivo são indispensáveis para evitar o desenvolvimento rápido da 
doença e o surgimento de sequelas permanentes, o que justifica a apresentação deste relato de 
caso. Desta forma, o presente estudo objetiva relatar o caso de um paciente de 84 anos que, após 
alguns meses de investigação, recebeu o diagnóstico de Granulomatose com poliangeíte já com 
importante grau de hialinização renal e comprometimento geral. Após 90 dias de tratamento 
imu-nossupressor com Ciclofosfamida foi necessário a substituição da mesma pela Azatioprina 
devido ao severo comprometimento do paciente e a intoxicação originada pelo tratamento 
inicial, apesar da normalização dos marcadores da função renal. Com base na conduta adotada, 
pode-se concluir que mesmo diante de um tratamento padronizado e considerado de primeira 
linha para a Granulomatose com poliangeíte, deve-se ter o conhecimento sobre a toxicidade e 
efeitos colaterais de tais drogas, acompanhar e discernir a respeito dos benefícios ou malefícios 
do tratamento convencional para cada paciente e, se necessário, usar a segunda linha terapêutica 
que se mostrou eficaz e menos tóxica na fase de manutenção da remissão da doença. 
Palavras-chave:Granulomatose com poliangeíte; Ciclofosfamida; Azatioprina. 
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Queimaduras de vias aéreas são causadas pela inalação de fumaça e ar aquecido que provocam 
reação inflamatória nas mesmas com perda de parte ou todo o seu epitélio. Pela alta mortalidade 
esse tipo de lesão não deve ser esquecido e o conhecimento acerca de suas características e 
terapêuticas precisa ser divulgado por projetos como o PEPS cujo foco é o ensino dos primeiros 
socorros às vítimas de incidentes que ameaçam a vida. O objetivo deste estudo é revisar sobre o 
uso e indicações da intubação orotraqueal (IOT) nestas vítimas. Pesquisou-se de artigos 
científicos acerca do tema nas bases de dados PubMed e Scielo com o uso dos descritores 
“queimaduras” e “vias aéreas” com posterior reunião dos dados mais relevantes. Este estudo é 
vinculado ao PEPS e está devidamente registrado na coordenação de pesquisa da Universidade 
de Vassouras e aprovado pelo CEP sob o parecer 3.208.357. Sem dúvida um dos maiores 
desafios no atendimento a vítimas de queimaduras é saber se houve realmente lesão das vias 
aéreas (LVA), tendo sido usados como preditores presença de roncos, sibilos, escarro com 
fuligem, queimadura de face e vibrissas nasais, sem que nenhum apresentasse grande acurácia 
para este diagnóstico, a exemplo da queimadura de face a qual em 70% dos casos não se associa 
à queimadura em vias aéreas. A broncoscopia é citada na literatura como melhor forma de 
confirmar tal diagnóstico, entretanto aquela não é factível em um cenário de resgate, fazendo 
com que a avaliação da necessidade da IOT baseie-se na clínica e na experiência profissional da 
equipe assistente. Cita-se na literatura como indicações da IOT cianose, depressão respiratória, 
secreção com obstrução laríngea, espessamento da região nasolabial, queimadura de toda a 
circunferência do pescoço, contudo essas manifestações assim como dispneia e hipoxemia 
podem estar ausentes no momento do atendimento inicial dificultando a decisão quanto à 
conduta. Pelo risco de perder-se o momento oportuno da IOT a maioria dos profissionais 
procede a mesma ainda que na dúvida da existência de LVA, pois a sua não realização expõe o 
paciente à necessidade de procedimentos mais invasivos como a cricotireoidostomia ou mesmo 
ao óbito. Destaca-se aqui que IOT não é livre de danos e aumenta risco de infecções, torna 
imperativa ventilação mecânica a qual encarece o custo da assistência médica e aumenta o 
número de dias de internação. Conclui-se que são necessárias maiores pesquisas acerca das 
indicações de IOT com busca por preditores clínicos mais confiáveis, melhorando a assistência, 
reduzindo mortalidade e custos. 
Palavras-chave:queimaduras, vias aéreas, intubação 
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Investigação Microbiológica: O estetoscópio como vetor de 
microorganismos patogênicos? 
Rayssa Fernanda da Silva Moreira Dias1, Mônica de Almeida Carreiro2, Bárbara Cruz Tavares 
de Macedo Fernandes3 

 
 

 
O desenvolvimento das infecções relacionadas à assistência a saúde (IRA’s), podem ser 
vinculadas ao desencadeamento de falhas ocorridas durante o processo do cuidar, sendo 
apresentadas através de técnicas assépticas de maneira incorreta ou até mesmo da não realização 
da assepsia e antissepsia por profissionais de saúde, sugerindo assim, contaminação de 
superfícies e equipamentos, proporcionando a disseminação e transferência de microorganismos 
patogênicos para diversas áreas do ambiente hospitalar, possibilitando também a contaminação 
cruzada entre pacientes. Atrelados a isso, o presente estudo busca identificar a contaminação 
microbiana de estetoscópios utilizados pelos profissionais e acadêmicos da área da saúde, 
enfatizando os patógenos Stapylococcus aureus e avaliar a eficácia dos produtos utilizados para 
a desinfecção dos estetoscópios antes e depois da assepsia. Trata-se de um estudo quantitativo 
descritivo, a ser realizado na Clínica Médica do Hospital Universitário de Vassouras, e será 
enviado ao CEP. Serão avaliados os estetoscópios de acadêmicos e profissionais da área da 
saúde, atuantes nesse setor. As amostras coletadas serão realizadas em triplicatas e ocorrerão 
antes e depois da realização da assepsia. A análise do material ocorrerá através do uso de swabs 
ésteres que serão acondicionados para meio de transporte até o laboratório de microbiologia da 
Universidade de Vassouras, onde serão acondicionados na geladeira até o momento da análise, 
posteriormente serão colocados em placas de petri contendo ágar manitol estéril. A semeadura 
ocorrerá pelo método de deslizamento em zigzag, as placas serão acondicionadas em estufa a 
37º C por 24 a 48 horas para o crescimento da cultura até o momento da leitura, sendo todas 
lidas no mesmo momento por contagem de unidades formadoras de colônias (ufc). Após a 
coleta das amostras e realização das análises, almeja-se que sejam encontradas ufc na superfície 
dos estetoscópios, buscando comprovar que o mesmo pode ser considerado como vetor para 
ocorrência de contaminação cruzada. Anseia-se que após a realização da técnica asséptica 
estabelecida pelo padrão ouro com álcool a 70% a proliferação de microorganismos patogênicos 
decresça, proporcionando menos risco de ocorrência de IRA’s. Visa-se com esse estudo 
possibilitar a reflexão dos profissionais e acadêmicos da área da saúde quanto ao uso dos 
estetoscópios e evidenciar a disseminação de cargas microbianas para outros ambientes e 
despertá-los sobre a biossegurança, almejando, sobretudo a preservação da saúde e qualidade da 
assistência. 
Palavras-chave:Infecção Hospitalar; Enfermagem; Estetoscópio. 
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Leiomioma uterino na gravidez: relato de caso. 
Lara Nogueira Silva1, Kelly Paiva Guimarães Silveira2 

 
 

 
Os leiomiomas são considerados os tumores ginecológicos benignos mais comuns, atin-gindo 
20-40% das mulheres em idade fértil. Por esse motivo, existe a possibilidade de crescimento do 
leiomioma devido à hipertrofia do miométrio. Apesar da evidência de-monstrar que os fatores 
primordiais na influência do comportamento dos leiomiomas ute-rinos na gravidez são a 
concentração de estrogénios, progesterona, a gonadotrofina coriónica (hCG) e o aporte 
sanguíneo, não é possível prever o comportamento dos leiomiomas na gestação. No primeiro 
trimestre, há a possibilidade de hemorragia genital e aborta-mento espontâneo por modificação 
da receptividade do endométrio ao embrião, princi-palmente no caso dos submucosos. Em 
sequência, no segundo e terceiro trimestres, há maior incidência de parto prematuro, de 
deslocamento prematuro de placenta, apresenta-ção fetal anomal e crescimento fetal 
prejudicado. Desta forma o objetivo é apresentar um caso de uma mulher de 33 anos de idade, 
com quadro de parto prematuro de 27 semanas de gestação em decorrência de um mioma 
uterino submucoso/intramural de grandes di-mensões, que culminou em parto prematuro, 
descolamento prematuro de placenta e cho-que hipovolêmico. Este relato enfatiza a importância 
de um pré natal eficaz, com profis-sional competente, para avaliar os riscos e saber conduzir e 
encaminhar uma gestante de alto risco no momento certo para evitar o risco de morte fetal e 
materna. 
Palavras-chave:leiomioma uterino; pré-natal; parto prematuro. 
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Leite de Natural de Côco: Uma Alternativa para Alimentação de 
Bebês. 
Jéssica Cristina de Sousa Gorito1, Rayssa Fernanda da Silva Moreira Dias2, Ione Reis da Silva3, 
Arianne Cardozo Bueno4, Thamires da Rosa Machado5, Alessandra da Silva Souza6. 

 
 

 
A amamentação é o estágio de maior importância entre a mãe e o bebê, com vantagens 
cientificamente comprovadas de bem estar, geração de vínculo e nutrição adequada para o 
crescimento saudável da criança. O presente estudo visa demonstrar como o leite natural de 
côco pode ser utilizado como uma alternativa de suplementação sustentável para alimentação de 
bebês, além de proporcionar as mães uma opção mais saudável e barata. O estudo foi realizado 
através de uma revisão literária pelas bases de dados PubMed, SciELO e BVS, onde foi feita 
uma análise em cima da porcentagem de ácido láurico presente no leite materno e no leite 
natural de côco que pode ser ofertado aos bebês como forma de suplementação sustentável e 
saudável para manutenção dos níveis elevados de monolaurina. O ácido láurico possui a 
capacidade de aumentar o sistema imunológico pela ativação da liberação de interleucina 2, que 
faz a medula óssea fabricar mais células brancas de defesa. Além disso, age como anti- 
inflamatórios pela inibição da síntese local de prostaglandinas e interleucina 6 que são 
substâncias pró-inflamatórias presentes em quadros reumáticos, artrites e inflamações 
musculares. Quando o ácido láurico chega aos nossos intestinos ele é quebrado pela enzima 
lípase e se transforma na benéfica monolaurina. Após as análises verificou-se que as 
porcentagens de ácido láurico encontradas no leite materno e no leite natural de côco foram de 
certa forma equivalentes, sendo apresentado no leite natural de côco um maior índice dessa 
substância, podendo contribuir fortemente para o sistema imunológico da criança, além de 
suplementar uma série de vitaminas, formando um adulto saudável. 
Palavras-chave:Enfermagem; Amamentação; Leite de Côco. 
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Lesões Musculares X Doença Periodontal 
Amanda Bittencourt1, Ana Paula Grimiao Queiroz2 

 
 
 
 
 

A doença periodontal (DP), quando não tratada adequadamente, pode causar complicações 
sistêmicas. A infecção pode migrar para outros sítios do organismo, comprometendo 
articulações e retardando o restabelecimento de lesões musculares. A periodontite leva a perda 
dos tecidos de sustentação e inibe o reparo tecidual, tendo uma influência direta no 
comprometimento das articulações. O objetivo deste estudo é mostrar através de pesquisas 
encontradas na literatura que a saúde não pode ser dividida ou individualizada e que doenças 
bucais, como a periodontite, interferem na saúde sistêmica pela liberação contínua de diversos 
mediadores químicos. Trata-se de uma revisão literária que utilizou como base de dados o 
Scielo e o Pubmed, tendo como palavras-chave: periodontite, lesão muscular, atletas. Foram 
selecionados artigos nos idiomas português e inglês, publicados entre 2005 e 2018. Os estudos 
mostraram que a periodontite pode deslocar microrganismos patogênicos inseridos num nicho 
oral para outros sítios do sistema humano, implementando um quadro crônico da doença. 
Consequentemente, altas doses plasmáticas de mediadores químicos originados de uma 
inflamação crônica com o suporte de uma periodontite, pode interferir no início, na evolução e 
progressão de uma doença sistêmica, comprometendo a performance do atleta. E, ainda, 
colaborar para o desenvolvimento de aterosclerose. As inflamações agudas alteram o fluxo 
circulatório de locais com processo inflamatório periférico e regiões degeneradas do tendão. 
Trabalhos científicos ratificam que tratamento locais de inflamações como tendinite, 
epicondilite ou quaisquer outras infecções agudas, com algias e com sensibilidade não serão 
curados enquanto o fator primário não for abortado. Em suma, pesquisas evidenciam que a 
periodontite gera lesão tecidual mediada por neutrófilos, e estes, quando estimulados pela 
infecção crônica produzirão quantidades elevadas de células inflamatórias sem núcleo definido, 
não maduros, ainda jovens, o que acarretará lesão ou até destruição tecidual, além de modificar 
o processo de reparo das fibras musculares. A melhor maneira de evitar complicações das lesões 
musculares, o que causa prejuízo na performance dos atletas, é o diagnóstico e tratamento 
precoce das doenças periodontais. 
Palavras-chave:Periodontite; Lesão muscular; Atletas 
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Levantamento dos achados hematológicos e pesquisa do fungo 
Sporothrix spp. em medula óssea de felinos com esporotricose. 
Laura De Rose1, Jônathan David Ribas Chagas2, Bruna de Azevedo Baêta3, Renata Ferreira 
Fernandes de Moraes4 

 
 

 
A esporotricose é uma doença de caráter sistêmico e zoonótico, causada por fungos do 
complexo Sporothrix spp. acometendo várias espécies. A espécie felina é frequentemente a mais 
acometida pelo fungo, tendo relatos mundialmente. Desde o seu primeiro registro, em 1898 nos 
Estados Unidos da América, muitas descobertas têm sido feitas acerca dessa doença. Este 
trabalho teve como objetivo avaliar as alterações hematológicas encontradas e a prevalência do 
fungo da esporotricose na medula óssea de felinos acometidos. O estudo foi aprovado pelo 
comitê de ética no uso de animais (CEUA) sob o nº 026/2019. Os animais pesquisados tiveram 
origem do Centro de Controle de Zoonose da cidade de Volta Redonda/RJ. Foram utilizados 7 
animais de sexo e idades variados, com diagnóstico clínico e laboratorial positivo para a 
enfermidade. O sangue total foi coletado num volume de 3 ml por venopunção da veia jugular e 
acondicionado em tubo sem anticoagulante e tubo com EDTA. Após, as amostras foram 
encaminhadas para o laboratório de análises clínicas da Universidade de Vassouras para 
realização de hemograma. A punção de medula óssea foi realizada no úmero com agulha calibre 
1,5 mm em animal recém eutanasiado. Dos 7 animais com esporotricose, 4 (57,14%) após a 
realização do hemograma completo, apresentaram alterações na série vermelha e/ou branca. As 
principais alterações observadas foram anemia e leucocitose por neutrofilia. A contagem de 
proteínas plasmáticas totais (PPT) revelou valores acima do fisiológico, caracterizando uma 
desidratação em 71,42% dos felinos. Estudos realizados demonstraram que as principais 
alterações encontradas são leucocitose e anemia, devido ao processo infeccioso e inflamatório 
exsudativo. Não foram observadas formas leveduriformes do fungo na medula óssea dos 
animais estudados, porém já foi observada a presença de células leveduriformes deste agente na 
medula óssea de humanos, especialmente naqueles que são imunocomprometidos com doenças 
graves como AIDS. Os achados indicam uma maior gravidade da doença, alertando para o 
comprometimento do estado físico do animal, e um número maior de animais é necessário para 
obtenção de resultados mais expressivos, assim como avaliar a celularidade da medula óssea e 
testá-los para o vírus da imunodeficiência felina (FIV) e o vírus da leucemia viral felina 
(FELV). 
Palavras-chave:Esporotricose; felino; medula óssea 
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Levantamento dos Achados Radiográficos Torácicos de Pacientes 
Atendidos no Hospital Veterinário Barreiro da Universidade de 
Vassouras 
Kamila de Almeida Vicente1, Rayssa Pimentel Azevedo2, Mário dos Santos Filho3 

 
 
 

O exame radiográfico é uma importante ferramenta para a clínica médica de pequenos animais, 
pois auxiliam em diagnóstico complementar aos achados clínicos obtidos pelo médico 
veterinário à procura de alterações torácicas, estimando o prognóstico das doenças e detectando 
as principais alterações anatômicas. Sua indicação poderá envolver diversas situações e são 
realizados para analisar diversas afecções e estabelecer possíveis prognósticos. Estes exames  
são de suma importância para a análise das estruturas ósseas, parênquima pulmonar, silhueta 
cardíaca, esôfago, traqueia e ainda os tecidos moles adjacentes a região mediastínica. 
Acompanhado de uma boa avaliação clínica, as radiografias são essenciais para o diagnóstico de 
diferentes enfermidades. Desta forma, o presente estudo têm por objetivo determinar a 
prevalência das alterações anatômicas e afecções em cães e gatos, de acordo com sexo, idade e 
período do ano em que foram realizados. Ao total foram radiografados 89 animais sendo, 8 
gatos e 81 cães com faixa etária variando entre 10 meses a 15 anos, onde sexo e raças também 
foram variadas. O estudo consistirá na obtenção de dados retrospectivos, durante o período de 
12 meses, compreendido entre junho de 2018 a junho de 2019, de pacientes provenientes do 
atendimento de rotina do Hospital Veterinário Barreiro, da Universidade de Vassouras, 
encaminhados para realização de radiografia torácica. Como critérios de inclusão, serão 
utilizados os seguintes parâmetros: animais das espécies canina e felina atendidos no Hospital 
Veterinário, como critérios de exclusão serão os dados cujo laudo seja inconclusivo ou possa ter 
sido realizado externamente, retirando-se a possibilidade de interpretação subjetiva quando feita 
por mais de um avaliador. O aparelho utilizado para o processamento das imagens será da marca 
CRX - 100mA. As projeções preconizadas serão latero-lateral direita e esquerda e ventro-dorsal 
e/ou dorso-ventral. A revelação das imagens ocorrera por meio de técnica manual em câmara 
escura, em filme radiográfico próprio. Os achados destes exames serão compilados em planilha 
Excel® e os dados demográficos obtidos a partir dos prontuários médicos serão tabelados e 
realizada estatística descritiva com auxílio do programa BioEstat©. Espera-se que após o 
estudo, seja identificada maior incidência de doenças como broncopatias nas épocas mais 
úmidas do ano e cardiopatias nas demais épocas, como também uma maior prevalência de 
animais de meia idade a idosos, pela cronicidade das doenças que requerem investigação 
complementar, bem como maior número de fêmeas comparadas aos machos. 
Palavras-chave:Padrões radiográficos; caninos; felinos. 
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Linfoma de hodgkin: Revisão de literatura 
Carolina Teixeira1, Thaynara dos Santos Tavares2, Tiago de Oliveira Boechat3 

 
 

 
Linfomas são neoplasias malignas hematológicas, que disseminam-se para os tecidos linfoides 
com predileção para linfonodos cervicais, supraclaviculares, axilares e mediastinais  
ocasionando o desenvolvimento de massas tumorais. A tríade clássica, é composta por: febre (≥ 
38°c) persistente, sudorese noturna e perda ponderal inexplicável > 10% 6 meses antes do 
diagnóstico. Sintomas associados são: tosse, prurido, astenia e linfonodomegalia indolor. O 
diagnóstico histopatológico divide este grupo em Linfoma de Hodgkin (LH) na presença da 
célula de Reed-Sternberg e Linfoma Não-Hodgkin (LNH) na ausência desta. No Brasil, em 
2018 a incidência de LH foi de 1.480 em homens e 1.050 em mulheres; enquanto a de LNH foi 
de 5.370 em homens e 4.810 em mulheres. A apresentação do LH é bimodal aos 20 e 50 anos. O 
objetivo desta revisão é copilar as atualizações acerca do estadiamento e tratamento do LH. 
Estudo observacional, transversal, descritivo, buscou-se na base de dados do Scielo, PubMed e 
Medline; filtro temporal de 2010 à 2019 e descritores:linfoma de Hodgkin e estadiamento. O 
estadiamento de Lugano, classifica o LH quanto a ausência (A) ou presença (B) dos sintomas 
clássicos e em: Estágio I:envolvimento de um único linfonodo ou estrutura linfoide; Estágio 
II:envolvimento de duas ou mais regiões linfonodais ou estruturas do linfonodo do mesmo lado 
do diafragma; Estágio III:envolvimento de regiões de linfonodos ou estruturas linfoides dos dois 
lados do diafragma; Estágio IV:envolvimento difuso de um ou mais órgãos ou tecidos 
extranodais. O estudo imuno-histoquímico diferencia os subtipos clássicos do LH em graus 
evolutivos de prognóstico: (1) Predomínio linfocitário (2) Esclerose nodular (3) Celularidade 
mista (4) Depressão linfocitária. Com o avanço das pesquisas a radioterapia deixou de ser a 
primeira linha de tratamento e a quimioterapia passou a ser a pedra angular, porém não é isenta 
de riscos e esses estão relacionados as classes de medicamentos usados. O protocolo ABVD 
(adriamicina, bleomicina, vinblastina e dacarbazina) parece ser o mais indicado para LH 
clássico em estágio inicial6. Enquanto o esquema BEACOPP (bleomicina, etoposídeo, 
adriamicina, ciclofosfamida, vincristina (Oncovin), procarbazina, prednisona) para estágios 
tardios. LH é uma neoplasia curável em 90% dos pacientes com diagnóstico e tratamento 
precoce. Contudo é essencial o acompanhamento oncohematológico para equilibrar o controle 
da doença com a resposta orgânica do paciente ao tratamento e detectar qualquer indício de 
toxicidade ou doença desencadeada pelos quimioterápicos precoce ou tardiamente. 
Palavras-chave:Quimioterapia; Linfonodos; Estadiamento. 
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Lúpus Eritematoso Sistêmico Tardio associado à Síndrome de 
Evans: Relato de caso 
João Pedro de Souza Siqueira1, Alexandre Mitsuo Mituiassu2, Luiza Helena Guimarães 
Rodrigues3, Aline Campos Santos Silva4, Alex Pereira Ramos5, Alexandre Mitsuo Mituiassu6 

 
 

 
O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) consiste em uma enfermidade autoimune sobre o tecido 
conjuntivo, a qual desencadeia um processo inflamatório crônico, multissistêmico, resultando 
em manifestações clínicas diversificadas. Dados epidemiológicos revelam destaque para 
mulheres em idade fértil e pequena parcela com início tardio, acima de 50 anos, correspondendo 
em 3 a 26%, com predominância também no sexo feminino. Nesses casos, a evolução é 
considerada insidiosa e branda, com melhor prognóstico. A Síndrome de Evans (SE) é uma 
doença hematológica rara, caracterizada pela manifestação de Anemia Hemolítica Autoimune 
associada à Trombocitopenia Imune, podendo ser um evento primário ou secundário a doenças 
autoimunes, em destaque LES. Devido a rara associação entre LES tardio e SE, o trabalho visa 
destacar os desafios impostos neste diagnóstico. Paciente, 74 anos, feminino, caucasiano, 
hipertenso, com Infecção do Trato Urinário persistente há 6 meses associada à poliartralgia 
inespecífica, compareceu ao Pronto Socorro, com auxílio de familiares, devido a anúria há 3 
dias, inapetência, vômitos e mialgia com duração de 7 dias. Exame físico demonstra paciente 
hipocorada e hipohidratada, com presença de Alopécia, lesões hipercrômicas confluentes e 
difusas em tronco e membros inferiores. Evoluiu com queda do estado geral, sendo admitida na 
Unidade de Terapia Intensiva, sendo evidenciado Eritema Malar, lesões ulcerosas e 
máculovioláceas orais, lesões purpúricas discretas em porção cervical, supraclavicular direita e 
membros superiores e dor abdominal difusa. Foram solicitados exames complementares que 
constataram Anemia Hemolítica associada a Trombocitopenia significativa, evidenciando SE, 
como a presença de LES, refletindo no diagnóstico de LES de início tardio associado à SE. Foi 
instituído tratamento com Prednisona e Hidroxicloroquina, obtendo alta hospitalar após 35 dias 
de internação. O paciente descrito preenche 8 dos 11 critérios desenvolvidos pela American 
College of Reumathology (ACR), evidenciando título anormal de Anticorpo Antinuclear  
(FAN), além de alterações renais, hematológicas, entre outros. Nota-se que devido a baixa 
prevalência em pacientes acima de 50 anos, com concomitante aparecimento paulatino dos 
sinais e sintomas característicos, pode haver atraso para efetuar o diagnóstico. Vale frisar 
também a associação com SE, tendo em vista as manifestações clínicas, dados  da 
Hematoscopia, como também o Teste Antiglobulina Direta positivo e elevados valores de 
Desidrogenase Láctica. 
Palavras-chave:Lúpus Tardio; Evans; Autoimune. 
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Macroprolactinoma: um achado na Estratégia Saúde da Família 
por acadêmicos de medicina e a sua abordagem clínica- relato de 
caso 
Gabriela Aquino Gomes1, Frederico Antonio Rabelo2, Mariana Antunes Silva3, Helen Oliveira 
Chaves4, Priscila dos Santos Mageste5, Larissa Sousa Campos6 

 
A síndrome hiperprolactinêmica é a alteração endócrina mais comum do eixo hipotalâmico- 
hipofisário com predominância no sexo feminino e incidência de 1 a 10% na população geral. 
Manifesta-se com disfunção gonadal, galactorreia, infertilidade, alteração do campo visual e 
cefaleia.Uma das principais causas de hiperprolactinemia são os tumores hipofisários secretores 
de prolactina. Para o diagnóstico, uma vez confirmada a hiperprolactinemia, sua etiologia deve 
ser investigada. O tratamento clínico com medicamentos é a primeira opção. O tratamento 
cirúrgico deve ser reservado para os casos em que não há resposta ao tratamento clínico. Esse 
estudo tem por objetivo relatar um achado na Estratéria de Saúde e Família (ESF). As 
informações contidas neste trabalho foram obtidas por meio de revisão de prontuário, entrevista 
com o paciente e revisão de literatura. M.C.V.D., branca, 37 anos,virgem, procurou atendimento 
ambulatorial na ESF com queixa de cefaléia temporal direita e quadros de crise convulsiva 
tônico-clônica generalizada. Durante a anamnese, a paciente relatou amenorreia há 09 meses, 
associada à galactorreia.Os exames laboratoriais e de imagem apresentaram:aumento dos níveis 
de prolactina (1048 ng/mL), beta-HCG negativo e USG pélvico sem alterações.Foi solicitado o 
exame eletroencefalograma que não houve alterações, a tomografia computadorizada de crânio 
evidenciou uma formação expansiva intra-selar. Realizou ressonância magnética da região selar 
que mostrou uma formação nodular, medindo 1,3 x 1,4 x 1,2 cm, hipocaptante ao contraste, 
evidenciando compressão à direita da hipófise, diagnosticado como macroprolactinoma. 
Prolactinomas são os tumores hipofisários secretores mais comuns (até 60% dos casos) e 
predominam no sexo feminino. Podem ser classificados em microprolactinomas (< 1cm) e 
macroprolactinomas ( ≥ 1cm), na prática clínica os microprolactinomas são mais prevalentes e 
ambos ocorrem mais frequentemente no sexo feminino. Em pacientes assintomáticos com MAC 
não tratados, o risco de crescimento significativo é muito pequeno (supostamente < 5%). As 
atuais opções terapêuticas para os prolactinomas incluem cirurgia, radioterapia e farmacoterapia 
com agonistas dopaminérgicos, como a cabergolina. Com isso,sabendo que a ESF é a porta de 
entrada dos pacientes ao sistema de saúde, o intuito desse relato de caso é destacar a  
importância do médico da ESF ao realizar a coleta de uma história detalhada e minuciosa. O 
prolactinoma, depois de diagnosticado, é na maioria das vezes simples de tratar, pois a primeira 
linha terapêutica é medicamentosa, requerendo pouca ou nenhuma intervenção cirúrgica. 
Palavras-chave:Medicina da Família; Endocrionologia; Macroprolactinoma 
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Manifestações da Candidíase oral em paciente HIV positivo 
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A candidíase oral é uma infecção causada pela grande quantidade de fungo Candida albicans na 
boca, que causa infecção, comumente, em bebês, por consequência à sua imunidade ainda  
pouco desenvolvida, ou em adultos com o sistema imunológico baixo devido a gripes, doenças 
crônicas ou HIV, por exemplo. Essa doença pode estar associada à infecção pelo Vírus da 
Imunodeficiência Humana (HIV), caracterizada por quatro subtipos clínicos como: eritematosa; 
pseudomembranosa; hiperplásica e queilite angular. Os sintomas mais frequentes da candidíase 
oral é o aparecimento de placas esbranquiçadas e aveludadas na membrana mucosa da boca e da 
língua. Se o material esbranquiçado for retirado por meio de raspagem, a base pode ficar 
avermelhada (eritematosa) com pontos de sangramento. Nos indivíduos imunodeprimidos a 
infecção pode cobrir a maior parte da superfície da boca e da língua. Também, pode se propagar 
para o esôfago e produzir esofagite por cândida, trazendo como consequência, a dificuldade e 
dor para engolir. Com isso, o objetivo desse estudo foi verificar na literatura as manifestações  
da candidíase oral em pacientes portadores de HIV. O diagnóstico e tratamento da infecção 
bucal por Candida é importante para o controle do paciente HIV positivo. Além disso, a 
candidíase oral tem uma grande variedade de tratamentos que têm sido estudados até aos dias 
atuais. Estudos concluem que há prevalência de candidíase pseudomembranosa como lesão 
associada à Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS), em faixa etária dos 31 aos 40 
anos, sendo a maior forma de contágio por via sexual. Os tratamentos da Candidíase incluem 
uma higiene oral adequada, terapêutica tópica e sistêmica, e a terapia fotodinâmica também é 
uma opção. 
Palavras-chave:candidíase oral; manifestações orais; pacientes HIV positivo 
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A sífilis é uma infecção bacteriana crônica causada pelo Treponema Pallidum. As principais 
vias de transmissão envolvem as relações sexuais desprotegidas bem como a transmissão 
vertical (da mãe para o feto). Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 12 milhões de 
pessoas no mundo são atingidas todo ano. É uma doença com manifestações clínicas variadas e 
a boca é um local comum de acometimento nos seus diferentes estágios clínicos. Este trabalho 
se trata de uma revisão de literatura com o objetivo de relatar as manifestações orais da sífilis 
assim como destacar sua importância no diagnóstico da doença. Para tanto, foram realizadas 
pesquisa e seleção de artigos nas bases de dados PubMed e Scielo, aplicando-se a associação 
dos descritores “sífilis” e “boca” para artigos em português, e os termos “syphilis” e “mouth” 
para artigos em inglês. A sífilis é classificada em três estágios, além da sífilis congênita. O 
estágio primário pode se manifestar em aproximadamente 90 dias após a exposição e ter uma 
remissão espontaneamente dentro de 2 a 8 semanas. Caracteriza-se pelo cancro que se 
desenvolve no local de exposição. O estágio secundário ocorre entre 2 e 12 semanas após a 
exposição inicial. Essa fase é resultante da disseminação hematológica e linfática da infecção, 
caracterizada por áreas maculopapulares vermelhas, placas mucosas, úlceras e múltiplas lesões 
papilares (condiloma lata) na boca. O estágio terciário ou tardio da sífilis pode se manifestar em 
3 anos ou mais após a exposição. Nesse estágio, a boca pode ser acometida pela goma (lesão 
endurecida, nodular ou ulcerada) e pela glossite luética (atrofia difusa e perda das papilas do 
dorso lingual). Na sífilis congênita, alterações dentárias compõem a tríade de Hutchinson, 
juntamente com ceratite ocular e surdez causada pelo comprometimento do oitavo par de nervos 
cranianos. Apesar da existência de exames laboratoriais para o diagnóstico da sífilis, as lesões 
observadas impactam diretamente no tratamento da infecção, pois é através das lesões que se 
identifica a fase da doença. Portanto, as manifestações orais da sífilis precisam ser reconhecidas 
pelos profissionais de saúde, particularmente, os cirurgiões dentistas. Os dentistas podem ser os 
primeiros a detectar lesões dessa infecção e, assim, encaminhar os indivíduos infectados para 
tratamento em fases iniciais. Tal fato reduziria possíveis morbidades causadas pela infecção e a 
possibilidade de contágios de mais pessoas. Consequentemente, a qualidade de vida do paciente 
e a prevenção e o controle da doença são afetados positivamente. 
Palavras-chave: sífilis; manifestação oral; exame clínico 
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A sazonalidade no Brasil proporciona a propagação de epidemias que se caracterizam pelo 
evento específico a uma época do ano ou clima. Segundo o Ministério da Saúde a influenza é 
uma infecção respiratória e atua de forma acentuada em estações climáticas mais frias. A 
Organização Mundial de Saúde retrata as epidemias anuais, resultando em 1 bilhão de casos de 
Influenza no mundo e aproximadamente 250.000 a 500.000 mortes. A gripe representa fatores 
de risco em adultos mais velhos, crianças muito pequenas, mulheres grávidas e pessoas com 
condições médicas crônicas. Após a análise global dos dados acima, vírus e seu período 
interepidêmico, ressalta-se a magnitude de acometimento do mesmo e as ações preventivas. 
Tendo em vista a imunização ao vírus como maior instrumento de prevenção a influenza, 
realizou-se um levantamento epidemiológico no município de Vassouras sobre a cobertura 
vacinal da influenza. O presente estudo tem por objetivo salientar a relevância da imunização ao 
vírus da Influenza H1NI e H3N2. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa. Foram 
utilizados os dados do Sistemas de Informação em Saúde. Por conseguinte, a atuação efetiva da 
Secretária Municipal de Saúde aglutinada ao Curso de Enfermagem da Universidade de 
Vassouras retrata-se de forma categórica em cobertura vacinal nos anos de 2017 à 2019. 
Segundo os dados consolidados do SI-PNI o Município de Vassouras nos anos 2017, 2018 e 
2019 excedeu a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Sendo assim, de forma cronológica 
alcançou 99,58%, 97,14% e 105,16%. Conforme os dados acima demostra-se o cenário da 
Saúde Pública no Município de Vassouras em prevenção ao vírus da Influenza por meio da 
Imunização eficaz. Em conclusão, destaca-se a suma importância da campanha vacinal e 
educação em saúde para população. Sendo assim, o enfermeiro atua disseminando a orientação 
vacinal e realizando a prevenção por meio da vacinação do grupo de risco como crianças, 
idosos, gestantes e portadores de doença crônica, e ao público não prioritário estabelecido pelo 
Ministério da Saúde realizando orientação de medidas profiláticas contra o vírus da influenza. 
Palavras-chave:Influenza; Cobertura vacinal; Enfermagem. 
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A prevenção é um recurso imprescindível para diminuir o número de acidentes e mortes 
relacionados às queimaduras, assim como o compartilhamento de informações sobre seus 
fatores de risco. Queimaduras são lesões causadas pelo calor, que pode ser originado por fontes 
de natureza térmica, energética e química, entre outras. Lesão térmica é um acometimento de 
alta prevalência no Brasil. Queimaduras representam um problema de saúde pública, visto que 
são poucos os cuidados voltados especificamente para essa área. Faz-se necessário portanto, 
atualizar profissionais de saúde sobre o tema, a partir de seu conhecimento prévio. Realizou-se 
pesquisa nas Unidades de Saúde da Família por meio da aplicação de questionário sobre 
prevenção de queimaduras domésticas, com o intuito de verificar o conhecimento dos 
profissionais das unidades básicas de saúde (UBS) do município (Aprovação pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade de Vassouras-Parecer nº2,277,421,de 15/09/2017). Os 
resultados nortearam elaboração dos materiais educativos sobre Prevenção de Queimaduras 
Domésticas: Cartilha e jogo da memória, recursos otimizadores das práticas de educação em 
saúde. O primeiro tem por objetivo contribuir tanto para a capacitação dos profissionais das 
UBS quanto constituir-se em estratégia educativa útil à abordagem do tema queimaduras. Já o 
segundo, um produto lúdico, representa ferramenta capaz de dinamizar a realização de 
atividades de educação em saúde voltadas para o público infanto-juvenil. Há tempos a utilização 
de materiais educativos é prática usual no processo de trabalho dos profissionais de saúde. Desta 
forma, manuais de cuidado em saúde, folhetos e cartilhas são capazes de facilitar o alcance dos 
objetivos propostos das atividades de educação em saúde. Atende-se destarte, a importância 
entre a interação do Mestrado Profissional em Ciências Aplicadas em Saúde da Universidade de 
Vassouras e a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vassouras , juntamente com a 
aderência das equipes das UBS do município de vassouras, que tornou possível a realização da 
pesquisa científica com geração de produtos socialmente úteis e academicamente relevantes,  
que podem impactar positivamente na qualidade de vida da população do Município de 
Vassouras. 
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A Miastenia Gravis (MG) é caracterizada por uma doença autoimune que altera a transmissão 
nervo músculo, decorrente da deficiência, bloqueio e destruição de receptores de acetilcolina na 
junção neuromuscular. A doença apresenta-se como fraqueza muscular esquelética, indolor, 
flutuante, que agrava com movimentos repetidos e melhora com o repouso. Os sintomas variam 
de dia para dia ou mesmo de hora para hora e pioram tipicamente ao final do dia. O 
acometimento de músculos bulbares e faciais é característico no início da doença, ocorrendo 
ptose palpebral, muitas vezes assimétrica, diplopia, voz anasalada, disártrica e distônica, 
dificuldade em deglutir e sorriso inexpressivo. 
A prevalência da MG aumentou nas últimas décadas, segundo a Organização Mundial da Saúde 
de 10 mil indivíduos, 3 a 5 são afetados por MG e por ser uma doença crônica necessita de 
diagnóstico rápido e precoce para agilizar o início do tratamento, por isso a importância do 
relato em questão. O objetivo do presente trabalho é trazer informações sobre a MG, perfil 
clínico do miastênico, principais sintomas, diagnóstico, classificação, tratamento e recuperação 
do doente, para tentar auxiliar e ajudar os pacientes a entenderem melhor sobre sua enfermidade 
e para os profissionais de saúde estarem mais bem preparados para lidar com doenças raras 
como a MG. O relato de caso é sobre um paciente de 58 anos, que iniciou quadro de ptose 
palpebral e diplopia e através da investigação com anamnese, exame neurológico e exames 
complementares foi diagnosticado miastenia gravis, com sintomas típicos da doença. Conclui-se 
então, que a MG apesar de ser uma doença rara e que não tem cura, o diagnóstico precoce e o 
tratamento correto com controle dos sintomas, interferem positivamente na qualidade de vida do 
doente e no seu prognóstico. 
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A sedação caracteriza-se por depressão do nível de consciência, que pode variar desde um 
estado de tranquilidade com consciência preservada até a inconsciência. Um agente sedativo 
ideal deve ter efeito imediato, sedação somente durante o procedimento, rápida recuperação da 
consciência, eficácia comprovada e mínimos efeitos colaterais. Neste contexto, o midazolam 
surge como uma importante droga na anestesiologia, com papel destacado na sedação pré, intra 
e pós-operatória, sendo utilizado tanto na consciente quanto na profunda para a indução e 
manutenção da anestesia. O objetivo do estudo é analisar o mecanismo de ação, os aspectos 
farmacológicos e clínicos, doses, principais utilizações e comparação com outros sedativos, com 
o intuito assim, de agregar ainda mais conhecimento acerca desta temática. Foi realizada buscas 
nas bases científicas: Scielo, Pubmed e Lilacs, sendo selecionados 13 artigos. Também foi 
realizada uma busca em teses de monografias, livros, protocolos e diretrizes e informações 
disponibilizadas por fabricantes do medicamento. O mecanismo de ação decorre da sua 
interação com sítios específicos de ligação para os benzodiazepínicos em estruturas do sistema 
nervoso central (SNC), como o sistema límbico. Ao se ligarem aos receptores, facilitam a ação 
do ácido gama-aminobutírico (GABA), que é um neurotransmissor inibitório do SNC. Isto 
acaba gerando um efeito depressor da resposta simpática por induzir a abertura dos canais de 
cloreto da membrana dos neurônios. O influxo aumentado desse ânion para dentro das células 
resulta na diminuição da propagação de impulsos excitatórios, ocorrendo então, uma 
hiperpolarização neuronal, produzindo assim, os seus efeitos Avaliando as possibilidades de 
utilização da medicação, destaca-se o fato do Midazolam ser atualmente a droga mais utilizada 
como medicação pré-anestésica, usada para facilitar a interação do cirurgião com o paciente no 
ato operatório e tornar o ambiente mais tranquilo para a realização do procedimento. É 
igualmente importante para a sedação em pequenos procedimentos que associados ou não a 
analgésicos, induz um estado que permite ao paciente tolerar atos desagradáveis e dolorosos. 
Essa medicação também é comumente prescrita em UTI para o conforto e sedação do paciente. 
Conclui-se que o Midazolam é um benzodiazepínico com propriedades hipnóticas, sedativas e 
relaxantes, que possui rápida absorção, ação e eliminação. Apesar dos cuidados que devem ser 
abordados pelos médicos no que tange dose, idade, comorbidades, peso, interações 
medicamentosas, sedação desejada e vias de administração, o midazolam é considerado eficaz, 
benéfico e seguro. 
Palavras-chave:midazolam, sedação consciente, pré-anestésico. 
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Mioma uterino de crescimento rápido: relato de caso. 
Andressa Luy Kajishima1, Osvaldo Aranda2 

 

 
Miomas são os tumores mais comuns em mulheres, com ocorrência estimada em 20% a 40% 
durante a idade reprodutiva. São tumores hormônio dependentes e benignos, se apresentando 
clinicamente de maneira diversificada, podendo ser desde assintomáticos até cursar com  
anemia, dismenorreia intensa e abdome agudo obstrutivo. Por ser uma patologia frequentemente 
acompanhada nos centros de saúde pelo impacto negativo na saúde da mulher se faz necessário 
melhor elucidação das características e manifestações do mioma, principalmente se levando em 
consideração a patogênese e um contexto de Sistema Único de Saúde brasileira. Este trabalho 
tem como objetivo a descrição de um relato de caso sobre mioma uterino com crescimento 
rápido em mulher de 51 anos, G2P2A0, que compareceu à unidade de emergência com dor 
pélvica e lombar incapacitante, e constipação há 2 dias. Exame ultrassonográfico descreveu 
útero aumentado de volume medindo 18,7 cm x 11,5 cm x 14,5 cm. (volume total: 1620 cc) e 
diagnóstico compatível com fibromioma, sendo a paciente encaminhada ao serviço de cirurgia 
para histerectomia com anexectomia bilateral. O caso transcorreu sem complicações, mas se 
torna claro a necessidade de acompanhamento mais estrito da população feminino pela saúde 
pública, uma vez que a patologia se manifestou de forma intensa num curto tempo, e pode, na 
maioria das vezes ter um desfecho positivo. 
Palavras-chave: mioma; mioma de crescimento rápido; leiomioma 

 
 

Agradecimentos:Gostaria de agradecer ao meu Orientador Osvaldo Aranda, por ter acreditado em minha capacidade acadêmica. 
Agradeço à instituição de ensino Universidade de Vassouras por disponibilizar e facilitar o meu aprendizado e me mostrar as 
responsabilidades quanto ser humano e a ética como acadêmica de medicina. Aproveito também para agradecer ao Hospital 
Universitario de Vassouras por me promover estrutura e apoio com excelentes profissionais sempre dispostos a ensinar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afiliação dos Autores: 
1. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
2. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Mucocele de Apêndice Vermiforme: Relato de Caso. 
Bruna Ribeiro Belarmino1, Lívia Liberata Barbosa Bandeira2, Lucas Gomes Diniz3, Fernanda 
Figueira Feijo4, Aline Trovão Queiroz5, Márcio Alexandre Terra Passos6. 

 
 

 
Mucocele é considerada uma rara lesão do apêndice que caracteriza-se pela dilatação do lúmen 
com acúmulo de muco. Apresenta-se em 0,2-0,4% das apendicectomias e há predominância em 
mulheres. A mucocele de apêndice não apresenta sintomas específicos, variando de doença 
assintomática a sintomatologia semelhante a apendicite, dificultando o diagnóstico pré- 
operatório. O presente estudo tem o objetivo de descrever o manejo e diagnóstico raro de 
mucocele de apêndice em uma paciente assintomática. MLC, 57 anos, sexo feminino, em 2018 
realizou exame de ressonância nuclear magnética (RNM) de rotina no acompanhamento pós 
operatório de tratamento cirúrgico de adenocarcinoma uterino que evidenciou o achado de 
apêndice cecal espessado, sugestivo diagnóstico de mucocele. Em 2019 foi realizado  nova 
RNM com laudo semelhante ao anterior, quando a paciente mesmo assintomática procurou este 
serviço de cirurgia geral. Optou-se pela realização de laparotomia exploratória eletiva, realizada 
através de incisão mediana infra-umbilical, notando-se apêndice vermiforme aumentado de 
volume, endurecido, sem sinais de ruptura. Foi realizada apendicectomia e ressecção de todo 
mesoapêndice. A paciente evoluiu bem no pós-operatório, sem complicações cirúrgicas. A 
mucocele é associada com diferentes prognósticos segundo sua histologia, a simples e benignas 
tem evolução insidiosa e raramente são perfuradas; já a maligna tem rápida evolução sendo mais 
comum a perfuração do órgão. Em geral, o uso de ultrassonografia pélvica e tomografia 
computadorizada é comumente descrito com baixa capacidade diagnóstica no pré-operatório 
mesmo em paciente sintomática. Ainda que dificultoso, o diagnóstico precoce da mucocele 
contribui para a redução de complicações espontâneas ou intraoperatórias, como o 
pseudomixoma peritoneal ,que é o rompimento de conteúdo mucinoso da forma neoplásica 
mucinosa de potencial malignidade. Existem diversos relatos na literatura da associação de 
tumores sincrônicos a mucocele de apêndice, sendo os mais prevalentes de cólon e ovário, a 
paciente deste caso apresentava história prévia de câncer de tireoide e se encontrava em 
seguimento radiológico de câncer de endométrio. O tratamento de escolha da Mucocele é 
exclusivamente cirúrgico, onde apendicectomia simples é escolhida em pacientes com sinais de 
mucocele benigna, e hemicolectomia se houver malignidade. No caso descrito, optou-se pela 
apendicectomia simples devido a presença de lesão restrita ao apêndice. Nesses casos o 
diagnóstico precoce pré operatório associado a cirurgia tem um excelente prognóstico a longo 
prazo. 
Palavras-chave:Mucocele;apêndice;apendicectomia 
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Mucormicose rinocerebral associada a trombose de seio 
cavernoso: Relato de caso 
Nina Feital Montezzi1, Ana Beatriz Pereira Nogueira da Gama2, Bruno Barbosa Cardoso dos 
Santos3 

 
 

 
Mucormicose rinocerebral é uma infecção fúngica rara e invasiva que acomete principalmente 
indivíduos imunodeprimidos. É comum vir acompanhada com quadro de cetoacidose diabética  
e apresenta letalidade de aproximadamente 50% dos casos. Ocorre infecção da cavidade nasal e 
seios da face, podendo evoluir para áreas de necroses, fístulas, acometimento orbital e cerebral. 
A infecção pode disseminar pra o sistema nervoso central através do ápice orbitário, pela placa 
cribiforme ou causar trombose nas artérias do SNC. É considerada uma emergência médica. 
Uma possível complicação intracraniana é a trombose de seio cavernoso, que cursa om queixas 
de cefaleia, dor retro-orbitária, edema periorbitário, proptose, diplopia e diminuição da acuidade 
visual.O presente trabalho visa relatar um caso raro e discutir sobre hipóteses diagnósticas, 
novos tratamentos e evolução da doença. É relatado um caso de um paciente imunocompetente 
de 62 anos, hipertenso, diabético em uso de insulina e metformina, internado no setor de clínica 
médica do HUV entre 02/03/19 a 03/05/19. Apresentou quadro de rinossinusite e otite 
associadas a ptose, proptose, edema palpebral, anisocoria, escotomas cintilantes e paralisia de 
nervos óculomotor, troclear e abducente. Apresentava também dor em pontadas em hemiface 
esquerda e úlcera em palato superior. Na tomografia computadorizada foi visualizadoa 
velamento de seio maxilar e nas células etmoidais esquerdos. O histopatológico da lesão de 
palato mostrou úlcera crônica, sem sinais de malignidade. Ao exame oftalmológico, sem lesões 
de fundo de olho. Como tratamento foi feito Anfotericina B, Vancomicina e Cefepime. 
Necessitou de hemodiálise temporária devido a injuria renal aguda, reajustando as doses dos 
medicamentos com a sua função renal, mas apresentou boa evolução, regredindo os sintomas 
neurológicos. Foi submetido a uma sinusoidectomia dia 26/05/19 para desbridamento cirúrgico, 
sem intercorrências. Encontra-se em acompanhamento ambulatorial em boas condições de 
saúde. A mucormicose é um quadro subdiagnosticado no brasil, apesar da sua gravidade. Em 
todo paciente diabético ou imunocomprometido com quadro de sinusite crônica ou invasiva, 
deve-se pensar nessa hipótese diagnóstica, visto sua evolução rápida com altos índices de 
mortalidade (50%). 
Palavras-chave:Mucormicose; Sinusite; Paralisia Supranuclear Progressiva 
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Neurocardiologia: Visão integrada da conexão cérebro-coração 
Raimundo Marcial de Brito Neto1, Gabriel de Lima Machado da Fonseca2, Carla Maria 
Nogueira Cavalheiro3, Paula Pitta de Resende Cortes4, Ivana Picone Borges de Aragão5 

 
 

 
Existem redes complexas de controle reflexo entre o coração e o cérebro, incluindo gânglios 
cardíacos e intratorácicos, medula espinhal, tronco cerebral e núcleo central. A literatura atual 
indica uma estreita ligação entre a função cardíaca e o sistema nervoso, estabelecendo o mais 
novo ramo da ciência, que se refere às ações conjuntas e fisiológicas dos sistemas nervoso e 
cardiovascular, denominado: neurocardiologia. Pretendeu-se apresentar essa nova área médica e 
evidenciar a importância da relação entre o cérebro e o coração na ciência atual. Foram 
utilizados os descritores “Sistemas Cardiovascular e Nervoso”, “Neurocardiologia” e suas 
respectivas traduções para o inglês e espanhol. As plataformas utilizadas para coletas dos 
artigos: LILACS, PUBMED, e SCIELO. Os critérios de inclusão determinados foram: artigos 
dos últimos dez anos, em estudos que tratam da interação desses dois sistemas. Nos últimos 
anos, há evidências crescentes sobre a interação cérebro-coração com importantes implicações 
potenciais para o tratamento de doenças cardiovasculares. Por exemplo, acidentes 
cerebrovasculares (AVCs) e ataques isquêmicos transitórios (AITs) são frequentemente 
causados por arritmias cardíacas e/ou insuficiência cardíaca congestiva. Por outro lado, a 
disfunção cerebrovascular pode levar a distúrbios eletrocardiográficos e distúrbios do ritmo 
cardíaco e pressão arterial. Assim, abordagens terapêuticas em neurocardiologia residem tanto 
no tratamento inovador quanto na aplicação de ideias médicas científicas integrativas que levam 
em consideração distúrbios degenerativos e vasculares crônicos simultâneos e interações de 
vários tratamentos medicamentosos e não medicamentosos. Nesse sentido, a estimulação vagal, 
o treinamento físico e a neuroestimulação elétrica tornaram-se opções interessantes no 
tratamento da angina de peito, insuficiência cardíaca e hipertensão. Vários grupos de pacientes 
(sofrimento psíquico, fibrilação atrial, insuficiência cardíaca) podem se beneficiar quando os 
mecanismos apropriados de inter-relação entre o sistema nervoso, cérebro e coração se tornam 
elucidados. Quando essas relações são mais bem compreendidas, medidas terapêuticas mais 
apropriadas podem ser tomadas para beneficiar pacientes com doenças cardiovasculares e 
cerebrovasculares, contribuindo para o embasamento da neurocardiologia como ciência 
promissora. 
Palavras-chave:Controle reflexo; Neurocardiologia; Sistemas cardiovascular e nervoso; 
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Nível de Contaminação das mãos de Enfermeiros pré e pós 
higienização em Centro Cirúrgico 
Lizianne Campos Cardoso de Andrade1, Gabriel Porto Soares2 

 
 
 

Objetiva este estudo, avaliar o grau de contaminação após higienização das mãos de 
profissionais Enfermeiros dentro do centro cirúrgico do Hospital Universitário de Vassouras 
(HUV). Comparando os níveis de contaminação pré e pós a lavagem das mãos. Citar quais as 
espécies das bactérias mais frequentes em cada um. Recomendar medidas de prevenção e 
controle para reduzir a contaminação após higienização das mãos, assim como, discutir os 
passos de higienização das mãos. O presente estudo é do tipo transversal, observacional e 
analítico, para avaliação da prevalência de contaminação bacteriana. Após higienização das 
mãos com o objetivo de antissepsia cirúrgica, foi solicitado aos profissionais Enfermeiros que 
fosse realizada a impressão da palma das mãos, interdigital e unhas em Swab. A placa então foi 
colocada em estufa para verificar o crescimento bacteriano sendo realizado o primeiro exame da 
placa após 24 horas e o segundo exame após 48 horas. Após este período de tempo, as placas 
nas quais não houve crescimento bacteriano, foram consideradas negativas.Foram coletadas 10, 
amostras dos profissionais. Todas as amostras coletadas obedeceram a técnica adequada. O 
resultado se apresentou heterogêneo. E em todos os profissionais analisados houve proliferação, 
mesmo após a lavagem das mãos. Porém na maioria dos casos, ela foi reduzida. Foi identificado 
um único microorganismo o staphylococcus coagulase negativo (SCN). Os resultados indicam  
a necessidade de se investir em programas de treinamento visando assim , motivar a adesão da 
lavagem de mãos entre os profissionais. O conhecimento sobre a lavagem das mãos foi 
considerado importante por todos, mas no entanto, na prática ela não é utilizada ou quando o é, 
não ocorre de forma adequada assim como a adesão de medidas de biossegurança que possam 
prevenir e controlar a disseminação de micro-organismos dentro dos hospitais. Higienização das 
mãos, um simples ato que pode fazer a diferença. 
Palavras-chave:antissepsia; centros cirúrgicos; contaminação 
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O eixo cérebro-coração na síndrome de Takotsubo 
Gabriel de Lima Machado da Fonseca1, Raimundo Marcial de Brito Neto2, Carla Maria 
Nogueira Cavalheiro3, Paula Pitta de Resende Cortes4, Ivana Picone Borges de Aragão5 

 
 

 
As doenças cardiovasculares estão tradicionalmente relacionadas a fatores de risco bem 
conhecidos, como dislipidemia , tabagismo, hipertensão e diabetes . Mais recentemente, o 
estresse, a ansiedade e a depressão foram propostos como fatores de risco para doenças 
cardiovasculares, incluindo insuficiência cardíaca, doença isquêmica, hipertensão e arritmias. 
Nesse sentido, a síndrome de Takotsubo (STT) pode ser considerada um exemplo da íntima rede 
da neurocardiologia. Objetivou-se demonstrar a relação entre o cérebro e o coração através da 
síndrome de Takotsubo. É estudo descritivo e exploratório. Para a realização da pesquisa, foram 
utilizados os descritores “Takotsubo”, “Cardiomiopatia”, “neurocardiologia” e suas respectivas 
traduções para o inglês e espanhol. As plataformas utilizadas para coletas dos artigos e 
fundamentação teórica foram: LILACS, PUBMED, e SCIELO. Os critérios de inclusão 
determinados foram: artigos dos últimos quatro anos, em estudos que tratam da miocardiopatia 
induzida por estresse. Os critérios de exclusão são: artigos que não obedeçam aos critérios de 
inclusão, bem como teses e dissertações. Após filtrar por meio dos critérios de exclusão e de 
inclusão, foram selecionados cinco artigos. Esses artigos trazem evidências epidemiológicas 
mostrando que episódios de depressão e fatores da personalidade, como hostilidade e ansiedade, 
estão associadas com risco aumentado de síndromes coronarianas agudas e morte súbita, como 
ocorre na miocardiopatia de Takotsubo. Caracterizada por disfunção aguda do ventrículo 
esquerdo consequente à intoxicação adrenergica do miocárdio, esta síndrome é, muitas vezes, 
desencadeada por estresse emocional ou físico e tem, como uma das principais etiologias, uma 
ativação grave do sistema nervoso simpático com liberação de catecolamina causada por um 
sistema límbico disfuncional. Assim, é provável que esse conhecimento seja relevante para o 
desenvolvimento de melhores estratégias para o tratamento de pacientes em uma perspectiva 
holística. 
Palavras-chave:Doenças cardiovasculares; Síndrome de Takotsubo; Neurocardiologia 
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O enfermeiro e a morte do recém-nascido 
Ana Paula de Souza Ribeiro1, Marilei de Melo Tavares2, Tayná Costa de Medeiros3, Bruno 
Azevedo da Silva4, Jannaina Sther Leite Godinho5 

 
 

 
A convivência com as situações de terminalidade faz parte do cotidiano dos profissionais de 
Enfermagem, mais especificamente dos que atuam em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal 
(UTINs). A morte é um evento biológico natural e inevitável da vida humana. Ao mesmo 
tempo, provoca reações e sentimentos variados em todas as pessoas. No cenário das instituições 
hospitalares, a morte se encontra presente de maneira mais constante. Entender como o 
profissional de enfermagem lida com a morte do RN e como acontece o acolhimento à família. 
Trata-se de uma pesquisa de campo qualitativa descritiva. A pesquisa será realizada com a 
equipe de enfermagem do Setor de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal em uma Unidade 
Hospitalar do Estado do Rio de Janeiro. Com participação da equipe técnica de enfermagem e 
enfermeiros que atuam na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, que aceitarem a participar da 
pesquisa, assinando o termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) conforme a resolução 
nº466, de Dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. A pesquisa será submetida ao 
Comitê de Ética e Pesquisa da instituição em que será realizada conforme a resolução n° 
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde – MS, que regulamenta as normas de Pesquisa 
envolvendo Seres Humanos. Com o tratamento dos dados a partir da leitura dos mesmos com 
base no referencial da Saúde da Criança. Os dados serão coletados mediante entrevista 
semiestruturada. Está prevista a utilização de um roteiro de perguntas abertas , durante o registro 
seu nome não será utilizado, constará apenas o pseudônimo. Após a coleta de dados, os mesmos 
serão transcritos de forma íntegra e elencados por categorias com análise de conteúdo pelo 
método de Bardin. Em relação aos resultados espera-se identificar como o profissional de 
enfermagem atua mediante a morte do RN e como acontece o processo de acolhimento à 
família. Em síntese, torna-se passo fundamental compreender o impacto que a morte do recém- 
nascido causa na vida do enfermeiro. Identificando apoio emocional prestado pela enfermagem 
às famílias dos RN após o óbito e registar as experiências vividas pelos enfermeiros que 
passaram por esse processo. 
Palavras-chave:enfermagem, morte, recém-nascido. 
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A população brasileira com o passar dos anos vem sofrendo alterações na expectativa de vida, 
ocorrendo uma transição na pirâmide etária com um aumento na comunidade acima de 65 anos, 
ou seja, as pessoas estão vivendo mais. Junto a isso, algumas doenças tem se destacado nesse 
cenário, com um aumento nas suas taxas de prevalência, as quais são chamadas de doenças 
crônicas não transmissíveis (DCNT). Nesse contexto, as mais comuns são Hipertensão Arterial 
Sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus tipo 2 (DM). Essas, segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), são as responsáveis por boa parte dos óbitos em muitos países devido as suas 
complicações. Tendo em vista estas modificações, objetiva-se ressaltar a importância de ações 
que promovam a saúde e previnem as doenças, sobretudo, com a liderança da enfermagem. Para 
este trabalho, realizou-se uma revisão integrativa da literatura, consultando a base de dados 
SCIELO, utilizando-se dos descritores: enfermagem and doenças crônicas. Foram incluídos 2 
artigos publicados no ano de 2015 e 2019. Também se utilizou da interpretação de uma cartilha 
governamental, que aborda sobre a estratégia para o cuidado da pessoa com doença crônica. 
Dado o exposto, sabe-se que a enfermagem está diretamente ligada à população, seja  em 
atenção primária seja hospitalar. Diante disso, observa-se a necessidade do enfermeiro em 
compreender a hodierna panorâmica nacional de expectativa de vida e como as doenças  
crônicas se comportam nesta perspectiva. Isso porque com este entendimento haverá o pleno 
exercício da enfermagem nas diferentes instâncias da saúde com o objetivo de prevenir o 
aparecimento de novos casos, além de auxiliar na diminuição de possíveis complicações 
oriundas destas doenças. Portanto, observa-se a necessidade de ações em saúde, principalmente, 
em atenção primária, as quais ofereçam suporte à população de risco. Desse modo, através da 
prevenção primária e da atuação do enfermeiro, a população poderá envelhecer de uma forma 
em que o bem-estar será primado, minimizando e controlando os riscos para o aparecimento das 
DCNT. 
Palavras-chave:Enfermagem; Saúde Pública; Doenças Crônicas 
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O impacto da profilaxia pré-exposição ao HIV nos grupos 
vulneráveis: revisão integrativa. 
Dandara Monteiro de Souza1, Sebastião Jorge da Cunha Gonçalves2 

 
 
 

No cenário atual, tendo como base o perfil crônico dos portadores de HIV, surge recentemente 
uma nova ferramenta de controle em grupos vulneráveis a Profilaxia Pré-Exposição ao HIV 
(Prep). O regime escolhido baseia-se no coformulado disoproxil fumarato de tenofovir com 
emtricitabina, devendo ser administrado uma vez ao dia enquanto persistir o risco de infecção 
pelo HIV. O objetivo do estudo em tela foi analisar nas bases de dados o impacto do uso de  
Prep no cenário contemporâneo a estes grupos, compilando artigos por meio de revisão 
integrativa.Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que utilizou critérios de inclusão: 
publicações em português, inglês e espanhol, disponíveis gratuitamente nas bases de dados da 
PUBMED em textos completos no período de 2012 a 2018. A busca resultou em 1883 
publicações, sendo selecionadas 46 publicações científicas internacionais que foram 
categorizadas de acordo com os objetivos e critérios do estudo.Os artigos analisados enfatizam o 
tempo de ação para manutenção do limiar profilático para o uso da Prep e os efeitos colaterais 
concomitantes a população vulnerável. É citada a toxicidade renal e surgimento de efeitos 
adversos leves como náuseas e vômitos em metanálises de impacto mundial. Além disso, outra 
categoria analisada foi o aumento de comportamento de risco associada à alta incidência de 
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) por parte da população vulnerável usuária da Prep 
quando comparadas em grupos controle em estudos multicêntricos. Mediante ao exposto, nota- 
se que o uso da Prep como estratégia de controle de disseminação do HIV apresenta riscos e 
benefícios no que tange aos grupos vulneráveis. Enfatiza-se, que apesar de ser uma estratégia de 
controle, os limitantes seriam o aumento de infecções sexualmente transmissíveis e aumento da 
multirresistência viral. Ainda, ressalta-se que pelo curto tempo de disponibilidade no acesso, 
visto que esta modalidade de profilaxia é recente, há necessidade de maior produção científica 
com metanálises e estudos multicêntricos de longo prazo. 
Palavras-chave:HIV; Profilaxia Pré-exposição; Saúde Pública 
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INTRODUÇÃO: No cenário atual, tendo como base o perfil crônico dos portadores de HIV, 
surge recentemente uma nova ferramenta de controle em grupos vulneráveis a Profilaxia Pré- 
Exposição ao HIV ( PreP) . O regime escolhido baseia-se no co-formulado disoproxil fumarato 
de tenofovir com emtricitabina, devendo ser administrado uma vez ao dia enquanto persistir o 
risco de infecção pelo HIV .OBJETIVO: analisar nas bases de dados o impacto do uso de PrEP 
no cenário contemporâneo a estes grupos, compilando artigos por meio de revisão integrativa. 
MATERIAIS E MÉTODOS: trata-se de uma revisão integrativa da literatura que utilizou como 
critérios de inclusão: publicações em português, inglês e espanhol, disponíveis gratuitamente 
nas bases de dados da PUBMED em textos completos no período de 2012 a 2018. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: A busca resultou em 1883 publicações, sendo selecionados  
46 publicações científicas internacionais que atendiam aos objetivos e critérios do estudo. Os 
artigos analisados enfatizam o tempo de ação para manutenção do limiar profilático para o uso 
da Prep e os efeitos colaterais concomitante a população vulnerável . É citada a toxicidade renal 
e surgimento de efeitos adversos leves como náuseas e vômitos em metanálises de impacto 
mundial . Além disso, outra categoria analisada foi o aumento de comportamento de risco 
associada à alta incidência de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) por parte da 
população vulnerável usuária da Prep quando comparadas em grupos controle em estudos 
multicêntricos. CONCLUSÃO: Nota-se que o uso da Prep como estratégia de controle de 
disseminação do HIV apresenta riscos e benefícios no que tange aos grupos vulneráveis. 
Enfatiza-se, que apesar de ser uma estratégia de controle, os limitantes seriam o aumento de 
infecções sexualmente transmissíveis e aumento de multirresistência viral. Ainda, ressalta-se 
que pelo curto tempo de disponibilidade e acesso , visto que esta modalidade de profilaxia é 
recente ,há a necessidade de maior produção científica com metanálises e estudos multicêntricos 
a longo prazo. 
Palavras-chave:HIV;Profilaxia Pré-exposição;Saúde Pública 
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Ana Caroline Hessab dos Santos4, Michele Mariana Vieira Ferreira Santos5 

 
 

 
A concepção de loucura passou por transformações ao longo dos tempos. Desta forma, foi vista 
e tratada de diferentes maneiras dentro de sua trajetória histórica, recebendo inúmeras 
interpretações, até ser considerada um problema social. Cabe aqui salientarmos, que esta visão 
produz reflexos até a atualidade, uma vez que o doente mental era colocado em um lugar de 
exclusão social, representando pessoas improdutivas ao Capitalismo, associadas à pobreza. Por 
conseguinte, como forma de tratamento houve a criação dos hospitais psiquiátricos, que 
tratavam estes indivíduos sobre a ótica biomédica e individualizante. Esse trabalho tem como 
objetivo demonstrar a efetividade de tratamentos destinados aos pacientes psiquiátricos, a partir 
da Reforma Psiquiátrica, sendo exercidos de forma humanitária, criativa e que promovam a 
liberdade de ação dos mesmos em sociedade. Neste contexto, dentro do cenário brasileiro 
permeado por transtornos nos âmbitos econômico e ambiental, a partir de revisão bibliográfica e 
relato de experiência de oficinas que utilizam materiais reciclados oferecidas nos CAPS, 
abordaremos de que forma o paciente psiquiátrico, pode atuar na sociedade de forma ativa e 
sustentável. Em sua vivência neste espaço, os usuários participam de diversas oficinas. Nesse 
contexto, trataremos das oficinas de artesanato e culinária nas quais são utilizados os mais 
variados tipos de materiais recicláveis. Nelas, são produzidos desde vasos de plantas, tendo 
como matéria prima caixas de leite e papelão, até doces cristalizados feitos com cascas de 
laranja. Na medida em que se abre possibilidade para a construção da laboratividade do 
participante destas oficinas e também se proporciona reflexões relativas à sustentabilidade, o 
paciente psiquiátrico estabelece uma relação de cidadania e autonomia, desmistificando a ideia 
anterior de incapacidade, irracionalidade e impossibilidade de convivência social. A partir disso, 
assume-se a riqueza da diversidade em todos os âmbitos da sociedade e da capacidade de 
construirmos, através de ações criativas, uma sociedade que se desenvolva sem exclusões e 
degradação do ambiente. Conclui-se que o psicólogo deve ter sua atuação destinada a 
potencializar a ação e as construções destes indivíduos, de forma libertadora e transformadora. 
Tal atuação se revela um dos grandes desafios da Psicologia Comunitária ao longo dos anos, 
contudo é de suma importância que estes profissionais estejam compromissados em fortalecer 
políticas públicas voltadas para a emancipação destes sujeitos. 
Palavras-chave:Sustentabilidade; Inclusão; Sociedade. 
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O papel do enfermeiro no contexto da promoção em saúde de 
pacientes obesos e diabéticos: uma revisão de literatura 
Jéssica de Faria Barbosa1, Larissa Alexsandra da Silva Neto Trajano2 

 
 
 

A Diabetes Mellitus (DM) do tipo 2 protagoniza o cenário da problemática em saúde pública 
mundial independente do grau de desenvolvimento do país. Segundo a Sociedade Brasileira de 
Diabetes o Brasil ocupa o 4° lugar entre 10 países com o maior número de indivíduos  
portadores de diabetes. A Organização Mundial de Saúde afirma que o sobrepeso e a obesidade 
constituem fatores de risco maior para muitas doenças crônicas, tais como diabetes e doenças 
cardiovasculares. A obesidade e a DM estão diretamente ligadas ao estilo de vida, déficit do 
autocuidado humano e seus fatores condicionantes. Conforme o Ministério da Saúde o maior 
instrumento de prevenção e controle ao DM são exercícios físicos regulares, controle do 
tabagismo, controle da pressão arterial e investigação da hereditariedade da DM. O objetivo 
deste estudo foi revisar como a enfermagem pode atuar na promoção em saúde para os pacientes 
obesos e diabéticos. Foi realizada uma revisão de literatura a partir de artigos das bases de dados 
SciElo e Google Acadêmico, utilizando os descritores diabetes mellitus, obesidade e 
cardiopatias. Foram incluídos artigos publicados entre os anos 2016 e 2019, no idioma 
português e inglês. A prevenção de doenças cardiovasculares baseia-se principalmente no 
controle e prevenção dos principais fatores de risco modificáveis. O enfermeiro deve atuar neste 
contexto como observador, analisando a população a que presta atendimento e observando os 
níveis de exposição aos fatores de risco modificáveis para doenças cardiovasculares através da 
consulta de enfermagem. A consulta de enfermagem deve ser um espaço de análise de histórico 
clínico e identificação de déficit do autocuidado para que posteriormente possa ser realizado o 
planejamento e elaboração de cuidados. Além disso, grupos de emagrecimento e controle de 
tabagismo podem proporcionar a conscientização para redução dos fatores de risco modificáveis 
desses pacientes com maior risco de desenvolver cardiopatias, além de ser uma ação preventiva 
para a obesidade, a DM e a hipertensão. Em conclusão, o profissional de enfermagem deve 
conhecer a população em que está inserido, a prevalência de DM e obesidade e atuar na 
prevenção de doenças cardíacas a partir da promoção do autocuidado humano decorrente de 
uma atuação efetiva do enfermeiro a nível assistencial de atenção primária em Unidades de 
Estratégia de Saúde da Família. 
Palavras-chave:Obesidade; Diabetes Mellitus; Doenças cardiovasculares. 
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O processo de redesignação sexual: desafios e obstáculos 
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O presente artigo investiga o processo de redesignação sexual, destacando os seus riscos, as 
problemáticas acerca do preconceito enfrentado pelos transgêneros e o desinteresse existente na 
comunidade médica. Tem como objetivo analisar os diferentes procedimentos utilizados por 
homens e mulheres transexuais durante o curso de sua transição. Usou como base para a revisão 
literária artigos disponíveis online nas plataformas como Scielo e PubMED de modo a realizar 
uma pesquisa de característica exploratória e qualitativa. Foi observado no estudo que as 
alterações dos caracteres secundários são fundamentadas principalmente pelo uso dos fármacos 
como estrógeno, progesterona e pelos bloqueadores de testosterona na transição da mulher 
transexual, e pelo uso de testosterona feito pelos homens transexuais. O objetivo da terapêutica  
é buscar equiparar o nível hormonal do paciente ao nível biológico do sexo por ele escolhido. A 
análise mostrou que durante o processo de transição do homem transexual alguns dos principais 
riscos são o câncer de mama, de endométrio e câncer dos ovários, além de verificar-se a 
prevalência de pólipos endometriais nos indivíduos não mastectomizados e histerectomizados, 
ressaltando dessa forma a importância do acompanhamento e monitorização por médicos 
durante o tratamento. O homem transexual também está exposto a um maior risco 
cardiovascular pelo uso da testosterona. Isso se justifica pela diminuição da sensibilidade à 
insulina e do nível sérico de HDL, assim como pela elevação do triglicerídeo. Já na 
transformação da mulher transexual os efeitos adversos gerados pela terapia mais preocupantes 
são o risco da formação de trombos, que se eleva 20x em comparação aos níveis anteriores ao 
uso dos hormônios e o crescimento acelerado de prolactinomas. O número destas com  
depressão também é maior do que em relação à população em geral. Juntamente estão presentes 
riscos de infarto agudo do miocárdio, embolia pulmonar e acidentes vasculares cerebrais que se 
somam ao aumento de peso, astenia, irritabilidade, enxaquecas, distúrbios vertiginosos e 
retenção de líquido. É válido ressaltar que tais efeitos gerados para ambas transformações 
dependem de fatores de predisposição e do estilo de vida destes pacientes. Dessa forma conclui- 
se que estes diferentes procedimentos e tratamentos feitos no processo de redesignação sexual 
apesar de apresentarem riscos se mostraram eficazes e satisfatórios. Com isso, oferta-se maior 
qualidade de vida para esses indivíduos, reduzindo o sofrimento causado pela não aceitação do 
sexo biológico e assim tendo impacto significativo na saúde desses pacientes. 
Palavras-chave:Transexualismo; Terapêutica; Risco 
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O Reiki nas práticas de cuidado e restauração da Saúde.. 
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Introdução: Considerado um dos métodos de cura mais antigos de que a humanidade tem 
conhecimento, o Reiki se caracteriza pela imposição das mãos visando o restabelecimento o 
equilíbrio do corpo - físico, mental e espiritual. Auxilia no tratamento de enfermidades agudas e 
crônicas, sendo implementada como uma prática complementar no âmbito da saúde. Objetivo: 
Descrever os efeitos da prática do Reiki no cuidado e na restauração da saúde e os benefícios do 
uso desse método. Metodologia: O presente estudo consiste em pesquisa bibliográfica, 
qualitativa de caráter descritivo a partir de artigos completos publicados no período dos últimos 
10 anos (2009-2019). A partir das seguintes bases de dados: LILACS, BVS e Scielo. Utilizou-se 
os seguintes descritores: Enfermagem; Reiki; Restauração; Cuidado. A seleção do material deu- 
se a partir de análise criteriosa, relacionados com a utilização do Reiki como prática 
complementar da saúde, nos idiomas português, inglês e espanhol. Análise com base no 
referencial de práticas complementares do cuidado. Resultado: Os resultados preliminares do 
Reiki na restauração e no cuidado apontam que essa prática complementar vem demonstrando 
benefícios de sua aplicação com o restabelecimento da saúde de várias patologias. Conclusão: 
Concretiza-se que o Reiki é uma das práticas complementares que ajuda o ser a restabelecer sua 
saúde demonstraram ser um método barato, simples e sem terapias invasivas, que corrobora  
com os profissionais da Enfermagem para uma visão mais holística. 
Palavras-chave:Reiki ; restauração;cuidado . 
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O metilfenidato é um estimulante do sistema nervoso central, atuando na atividade mental ao 
estimular receptores alfa e beta-adrenérgicos diretamente e indiretamente levar a liberação de 
dopamina e noradrenalina. Apesar de autorizado apenas para transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade e narcolepsia por risco de abuso e dependência, é utilizado sem prescrição entre 
outras razões para melhorar o desempenho cognitivo acadêmico, comum no curso de Medicina. 
Este estudo observacional e quantitativo objetiva identificar a frequência do uso do 
metilfenidato entre os Estudantes de medicina da Universidade de Vassouras, correlacionar seu 
uso com período, idade e sexo do usuário. Além de identificar se os usuários sentem que seu 
objetivo é alcançado e se notam a presença de efeitos colaterais. Para isso, aplicou-se um 
questionário acerca do Metilfenidato, seu mecanismo de ação, sua utilização, resultados do uso  
e efeitos colaterais aos acadêmicos com mais de 18 anos que aceitaram assinar o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, tabelando-os, quantificando e os comparando. Tal pesquisa 
alcançou 389 alunos entre o 1° e o 11° períodos, 96% afirmou ao menos terem ouvido sobre a 
droga, já 37,5% afirmou conhecer seu mecanismo de ação. 182 acadêmicos confessaram a 
utilização sendo 47,2% desses sem a prescrição médica, tal grupo majoritariamente composto 
por indivíduos do sexo masculino (58,13%) com idade média de 24,4 anos, ocupando 
principalmente o 11° (55%) e 9° períodos (43%). 93% relata aumento da concentração com o 
uso e apenas 43% refere algum efeito colateral − taquicardia (78,4%) e ansiedade (54,1%). 
Mesmo assim, mais da metade continua utilizando a droga. Ao comparar com um estudo da 
Universidade Federal da Bahia, verificou-se que o consumo ilícito de metilfenidato entre os 
universitários é de 1,5-31%, indicando que o percentual do atual estudo se encontra acima do 
esperado. Alguns estudos mostraram que parece melhorar o desempenho em novas tarefas e 
daquelas baseadas na atenção e reduz a latência do planejamento em tarefas mais complexas, 
como o relatado pelo grupo estudado. Conclui-se que apesar do conhecimento amplo sobre a 
existência do Metilfenidato, poucos acadêmicos conhecem seu mecanismo de ação e que quase 
metade dos entrevistados já utilizaram a substância, principalmente o internato. Por vezes, de 
forma ilícita e apesar dos efeitos colaterais apresentados e da recomendação de que seu  
consumo poder levar à dependência. Demonstrando que é preciso uma conscientização dos 
riscos e outros estudos para entender os porquês desse uso. 
Palavras-chave:Metilfenidato; acadêmicos; medicina 
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Obstrução intestinal por fitobezoar: Relato de caso 
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A incidência de obstrução por bezoar representa de 2-3% das etiologias obstrutivas de abdome 
agudo, sendo considerada rara (5%) no intestino delgado. O estudo tem como objetivo relatar a 
abordagem e manejo de uma paciente com apresentação pouco característica de abdome agudo 
obstrutivo e sem fatores predisponentes para diagnóstico de fitobezoar. Paciente M.E.S.C, 
feminina, 57 anos, deu entrada no HUV com parada de eliminação de flatos e fezes há 3 dias, 
abdome distendido, doloroso à palpação difusa, com dor à descompressão súbita, sem demais 
alterações. Os exames auxiliares mostraram leucocitose, PCR elevada, uremia, aumento de 
creatinina sérica e níveis hidroaéreos com distensão de alças intestinais. O diagnóstico  
definitivo foi dado durante laparotomia com enterotomia de intestino delgado com a presença de 
massa móvel de material fibroso compatível com casca de laranja a 70 cm do ceco. Foi enviada 
para a UTI após hipotensão e insuficiência renal aguda e monitorada até o sexto dia com alta 
hospitalar. O fitobezoar é um subtipo raro de bezoar caracterizado como uma massa compacta 
de fibras de celulose, geralmente originado de frutas cítricas e sementes. Apenas 1,14% dos 
casos ocorre em pacientes sem fatores predisponentes, sendo comumente associado a alterações 
anatômicas e dietéticas. As manifestações clínicas tendem a ser pouco expressiva, por isso é 
necessário alto nível de suspeita pré-operatória, já que a maioria dos casos é diagnosticado 
durante a cirurgia. O uso de ultrassom abdominal como método de auxílio diagnóstico tem se 
apresentado como uma alternativa eficiente em 88-93% dos casos, sendo significante quando 
comparado a um exame de alto custo como a tomografia computadorizada. O tratamento de 
primeira escolha é cirúrgico e pode ser feito através da fragmentação manual do fitobezoar em 
direção ao ceco ou enterotomia. O presente caso apresentou quadro inespecífico com a hipótese 
diagnóstica de abdome agudo inflamatório por apendicite aguda na emergência. Realizou 
laparotomia exploradora com enterotomia. Portanto, tratando-se de um diagnóstico raro, o 
exame clínico aliado ao exame complementar resultam no grau de suspeição necessário para a 
conduta e tratamento adequados, independente da sintomatologia e fatores predisponentes. A 
laparotomia auxilia tanto na remoção quanto na exclusão de outros sítios concomitantes de 
fitobezoar. A monitorização desses pacientes no pós-operatório torna-se importante devido à 
grande associação com falência múltipla dos órgãos. 
Palavras-chave:Fitobezoar; Abdome agudo; Laparotomia 
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Obstrução nasolacrimal congênita:relato de experiência de 
acadêmicos de medicina frente a um achado na ESF - relato de 
caso 
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A obstrução nasolacrimal congênita (ONLC) é a anormalidade mais comum do aparelho 
lacrimal da criança. No Brasil, a incidência de ONLC é de 2,7% sendo raras as complicações 
cursando em grande parte, com resolução espontânea até um ano de idade, em  
aproximadamente 95% das crianças. A causa mais freqüente é a imperfuração da membrana ao 
nível da válvula de Hasner. O presente estudo tem por objetivo relatar um achado na Estratégia 
de Saúde e Família (ESF). As informações contidas neste trabalho foram obtidas por meio de 
revisão de prontuário, entrevista com responsável legal do paciente, registro fotográfico e 
revisão de literatura. Lactente, sexo masculino, quatro meses, nascido a termo com 37 semanas, 
relação entre peso e idade gestacional adequada (AIG), residente de Vassouras – RJ, é trazido 
pela mãe à ESF com o relato de que o filho apresentou saída de secreção mucopurulenta em 
olho direito associada à epífora. Negava febre, rubor, cianose, dispneia e alteração alimentar. 
Levantada a hipótese diagnóstica de ONLC, foi orientado a mãe o início de massagem 
compressiva circular local (massagem de Criegler) e encaminhamento ao oftalmologista 
pediátrico. No atendimento com oftalmologista, foi observado que se tratava de ONLC, 
realizada orientação de permanecer a massagem, iniciar lavagem com soro fisiológico 0,9% e 
uso de colírio antibiótico. Após quatro semanas, o paciente já apresentava melhora do quadro. 
Dentre as alterações congênitas que ocorrem na via lacrimal excretora, a obstrução nasolacrimal 
congênita é a mais comum, responsável por aproximadamente 90% das obstruções existentes. 
Segundo a literatura, em crianças com Síndrome de Down tem-se observado uma maior 
prevalência de ONLC. O diagnóstico da obstrução é clínico, podendo estar associado a exames 
complementares para confirmação, como a dacriocistografia ou dacriocintilografia. Sinais e 
sintomas como epífora, secreção, dacriocistite e dacriocistocele podem estar presentes. A 
conduta é expectante nos primeiros meses, a massagem de Criegler auxilia a canalização e em 
casos de infecção recomenda-se o uso de colírio antibiótico à base de trobamicina, gentamicina 
ou floxacina. Caso a clínica persista após 8 a 12 meses indica-se a sondagem lacrimal, com 
intubação ou não por silicone ou dacriocistoplastia. O prognóstico é excelente na maioria dos 
casos e a família deve ser orientada em relação ao tempo de evolução do processo de 
canalização lacrimal que pode demorar alguns meses para se completar. Isso se justifica por 
permitir o início precoce de um tratamento simples, que é uma conduta expectante associada a 
massagem de Criegler. 
Palavras-chave: Obstrução nasolacrimal, congênito, saúde da família 
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A interação com os fatores desencadeantes para o transtorno psicótico é essencial na prevenção 
de novos episódios de surto. Muitas vezes, observa-se grande dificuldade por parte da família 
em atribuir mecanismos de convívio no que diz respeito ao relacionamento interpessoal com 
portador do transtorno. Sendo um desafio, cuidar ou conviver com o indivíduo portador do 
transtorno psicótico, como atitudes e falas inadequadas que contribuem para a piora do quadro 
clínico. O estudo tem por objetivo discutir o processor de orientação em saúde relacionados ao 
convívio familiar com pacientes com transtorno psicótico. A metodologia do estudo é do tipo 
exploratória com abordagem qualitativa, tendo por cenário o CAPS de Vassouras. Os 
participantes do estudo são 10 famílias que acompanham os usuários em Saúde Mental. Com 
utilização de entrevista com questões relacionadas ao tema. A coleta de dados realizada pelo 
acadêmico de enfermagem. Procedimentos éticos - em respeito aos aspectos éticos da pesquisa, 
o projeto foi submetido ao Comitê de Ética na Pesquisa da Universidade de Vassouras, tendo  
em vista o atendimento à Resolução no 510/16, sobre pesquisa envolvendo seres humanos, 
CAAE: 15684619.4.0000.5290. Sendo aprovado com parecer número 3.433.127. Ademais, foi 
obtida autorização prévia para utilização do campo da pesquisa na Secretaria Municipal de 
Saúde de Vassouras, RJ. Participação na pesquisa a partir da assinatura do termo de 
consentimento livre e esclarecido - TCLE. Com tratamento dos dados por meio da leitura 
analítica dos dados com base no referencial da Análise do Conteúdo de Bardin e da Política de 
Saúde Mental. Quanto aos resultados, o estudo apresenta-se em fase de coleta de dados, espera- 
se conhecer as orientações proporcionadas pelos profissionais do CAPS direcionada a família 
para lidar com os transtornos decorrentes do transtorno psicótico. Por fim, sistematizar ações de 
orientações em saúde sobre como lidar com transtornos psicóticos direcionados a família 
paciente é passo fundamental para favorece a relação entre profissional, usuário e família no 
CAPS. 
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Orientações à enfermagem acerca do protagonismo da gestante. 
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Estudos confirmaram que uma em cada quatro mulheres no Brasil sofreu algum tipo de 
violência obstétrica. O termo Violência Obstétrica, segundo o Ministério da Saúde, pode ser 
usado pelas mulheres para se referirem a tratamentos, abusos e maus tratos ocorridos no parto. 
Com isso entendemos que os enfermeiros no pré-natal podem auxiliar no preparo e passar 
orientações acerca dos procedimentos básicos e tipos de parto, para evitar situações 
consideradas inadequadas no atendimento e melhorar a experiência e qualidade da assistência a 
gestante no puerpério. A pesquisa tencionou proporcionar maior visibilidade às discussões 
acerca da violência no momento do parto e aplicar boas práticas de enfermagem obstétrica para 
o auxílio e empoderamento das gestantes na decisão do parto ideal. Tratou-se de uma revisão 
integrativa da literatura através da consulta das bases de dados LILACS e SCIELO, utilizando 
os descritores; violência obstétrica and parto humanizado and saúde da mulher. Foram incluídos 
artigos publicados entre 2014 e 2018, nos idiomas português e inglês. Associado a isso, 
recorreu-se da literatura e interpretação de cartilhas acadêmicas e governamentais que discutem 
basicamente acerca da violência durante o parto e os direitos da gestante. De acordo com as 
revisões de literatura, foram identificadas as seguintes situações que geram desconforto na hora 
do parto: a prática de tricotomia, episiotomia desnecessária e cesária eletiva, ou seja, 
procedimentos danosos que causam transtornos às mulheres principalmente no pós-parto. Com 
isso, a enfermagem pode atuar como mediadora nas orientações as gestantes sobre os 
procedimentos e também sobre os tipos de parto existentes nos programas de saúde. 
Promovendo orientações durante o pré-natal e conhecimento de agravantes na gestação, são 
medidas que estimulam o protagonismo da gestante assistindo para que ela atue no processo do 
pré-parto, parto e puerpério. Conclui-se com o estudo que a necessidade de capacitação para os 
enfermeiros, com o objetivo de transmitir conhecimento, confiança e conforto para as gestantes 
em um momento onde estão mais vulneráveis. As práticas de enfermagem nas questões de 
humanização são grandes aliados para auxiliar as parturientes, tornando-as protagonistas pelo 
conhecimento acerca do momento do parto. 
Palavras-chave:violência obstétrica; parto humanizado; saúde da mulher 
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da Silva6 

 
 

 
A Enfermagem é a base do cuidado humano, que percorre todo o ciclo vital, do nascimento à 
morte. Entretanto, o processo de morrer ainda é uma questão difícil a ser compreendida por 
muitos profissionais de saúde e pessoas em geral, como parte do processo natural da vida. Com 
o avanço da tecnologia e Ciência, cada vez mais a assistência em saúde tem sido voltada a 
postergar a morte, indicando que muitos pacientes em fase terminal são submetidos a 
tratamentos que, na maioria das vezes, não são efetivos e acabam por prolongar e/ou atenuar o 
sofrimento dos indivíduos. (BASTOS et al., 2017). É com base nisso, que estudos voltados à 
aplicação dos cuidados paliativos, a Ortotanásia tem sido avaliada, sendo um conjunto de 
cuidados bioéticos, um olhar terapêutico que objetiva oferecer ao paciente, seja este em fase 
terminal ou no fim da vida ou que por algum motivo necessite desse cuidado específico, um 
maior conforto e compreensão da morte como um processo natural, vivido com dignidade. 
(SANTANA et al., 2013). Os objetivos deste trabalho é abordar a Ortotanásia no contexto dos 
cuidados paliativos em Enfermagem e analisar os desafios dessa prática na assistência a 
pacientes em fase terminal da doença. Estudo de abordagem qualitativa com revisão de  
literatura de artigos acerca da temática abordada, provenientes das bases de dados SciELO e 
LILACS, utilizando os descritores Enfermagem, Ortotanásia e Cuidados Paliativos, sendo um 
total de 4 artigos. Atualmente, também chamada de morte serena ou morte natural e tranquila, é 
discutida frequentemente no contexto dos cuidados paliativos, visto que é um meio de resgatar a 
dignidade humana e proporcionar ao doente e família, o enfrentamento da morte como um 
processo natural para ambos. Assim, a ortotanásia é fundamental em cuidados paliativos, pois 
proporciona outra visão em relação ao processo de morrer. Conforme análise dos artigos 
utilizados, os desafios dos cuidados de enfermagem em ortotanásia envolve principalmente a 
complexidade do conceito, pois muitos profissionais da enfermagem não o dominam, sendo 
difícil a realização de cuidados nesta área. A prática dos profissionais de enfermagem que 
vivenciam as experiências da morte se mostra, na maioria das vezes, inadequadas, deixando de 
efetuar o cuidado paliativo de forma humanizada e holística para o paciente terminal. Neste 
estudo observou-se que ainda há dificuldades em relação a ortotanásia, sendo necessário 
competência e habilidade ao lidar com essas situações. 
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Nossa sociedade passou por diversas mudanças ao longo do tempo e está em constante processo 
de transformação, que impactam nas relações amorosas. Os modelos românticos vêm sendo 
desdobrados, conforme as próprias exigências históricas, assim como os modelos de 
subjetivação. O trabalho tem por objetivo, discutir sobre o modo como homens e mulheres 
enxergam o casamento na atualidade e como o descumprimento das expectativas investidas no 
relacionamento podem acarretar em separação e, quase sempre, em um recasamento. A 
metodologia utilizada para abordar o assunto foi a revisão de literatura especializada, apoiada 
nas perspectivas da subjetividade contemporânea. Os materiais de consulta foram artigos 
publicados e indexados nas bases de dados: PePSIC, Scielo e Google Acadêmico. Para a 
pesquisa foram utilizadas as Palavras-chave: Relações amorosas; Contemporaneidade; Novos 
arranjos conjugais. A partir dos nossos primeiros estudos e análise do assunto, podemos 
compreender que as transformações sociais afetaram diretamente a maneira como os indivíduos 
se relacionam. Se por um lado a liberdade de escolha do parceiro e o fim da obrigatoriedade do 
casamento de ser “eterno” contribuíram para que houvesse maior “facilidade” em promover 
relacionamentos, propiciando uma construção diferente da visão de homens e mulheres a 
respeito da vida a dois; por outro lado, nas relações amorosas da contemporaneidade, observa-se 
uma luta pelas gratificações individuais e, quando os resultados não são satisfatórios, 
desinveste-se no relacionamento, abrindo espaço para a separação, viabilizando a possibilidade 
de fazer novas escolhas e recasamentos. 
Palavras-chave:Relações amorosas; Contemporaneidade; Transformações sociais 
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Costa3, Renata Fernandes Ferreira4, Eduardo Butturini de Carvalho5 

 
 

 
Os anti-inflamatórios não-esteroidais (AINE’s) são fármacos amplamente utilizados na no 
tratamento de cães e gatos, atenuando os sintomas da inflamação – dor, calor, rubor e edema. A 
reação inflamatória é uma resposta de proteção localizada ou generalizada do organismo a um 
agente ou lesão considerado nocivo pelo mesmo, porém, muitas vezes é necessário intervir para 
atenuá-la. Ao bloquear principalmente as enzimas cicloxigenases, os AINE’s reduzem a 
formação de mediadores inflamatórios, como as prostaglandinas. Devido aos possíveis efeitos 
indesejados causados (principalmente distúrbios gastrintestinais e renais), o médico veterinário 
deve tomar as devidas precauções com a prescrição e o acompanhamento do tratamento com 
esses fármacos, levando em conta características individuais do paciente. Pouco se sabe a 
respeito dos hábitos de prescrição desses fármacos por parte de médicos veterinários no Brasil, 
sendo esta informação imprescindível para a formulação de políticas educacionais que visem 
estimular as boas práticas na prescrição de AINE’s. Assim sendo, o presente estudo (aprovado 
pelo CEP) tem como objetivo avaliar os padrões de prescrição de AINE’s por médicos 
veterinários atuantes na clínica médica de cães e gatos graduados entre 2010 e 2019 na 
faculdade de medicina veterinária da Universidade de Vassouras. Um questionário digital 
(Google Forms®) será enviado eletronicamente para uma lista com os nomes e contatos de 
médicos veterinários egressos do curso de graduação em Medicina Veterinária da Universidade 
de Vassouras entre 2010 e 2019. O questionário será respondido de forma anônima e abordará: 
formação profissional (tempo e grau de formação – especialização, mestrado e doutorado), 
tempo de atuação na clínica de pequenos animais, tipo(s) de local em que trabalha (atendimento 
domiciliar, consultório, clínica, hospital ou instituição de ensino), fonte de informações para a 
prescrição (internet, livros, artigos, bulários e outras), hábito de pesar o animal antes da 
prescrição, uso de associações de fármacos, critério para seleção do fármaco, fatores que o 
levam e escolher um medicamento em detrimento de outro (apresentação comercial, preço, 
acessibilidade, etc). Realizar-se-á a análise da estatística descritiva e das diferenças entre os 
padrões de prescrição por tempo de formação e de atuação profissional, grau máximo de 
instrução e tipo de local em que trabalha. Os resultados serão analisados de acordo com as 
recomendações da literatura acerca da prescrição desses fármacos essenciais na rotina da clínica 
médica de pequenos animais. 
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Pâncreas Divisum. Uma anomalia congênita associada à 
pancreatite aguda: Relato de caso 
Rayana Moreira Saloio1, Fernanda Santiago2, Mariane Barros Ribeiro Campos3, Welton Tavares 
de Farias4 

 
 

Introdução: O Pâncreas Divisum (PD), uma anomalia congênita, decorre da ausência da fusão 
dos ductos ventral e dorsal durante a quinta e sexta semanas de gestação. O PD pode estar 
relacionado com surtos de pancreatite aguda, dor abdominal crônica e, possivelmente, 
pancreatite crônica, sendo estes apresentados na vida adulta.Objetivo: O relato de caso em 
questão teve como objetivo trazer à comunidade científica, que apesar de não ser uma doença 
rara, é uma anomalia pancreática incomum. Além disso, possui muita associação com o quadro 
clínico da pancreatite aguda. Materiais e métodos: Foi realizada consulta ao prontuário, 
observando anamnese, exames laboratoriais e (avaliação tomográfica). Discussão do caso: 
Paciente do sexo feminino, 36 anos, raça branca. Iniciou, em 2017, episódios recorrentes de 
pancreatite aguda, sendo feita uma ressonância magnética, que evidenciou a anomalia de PD. 
Em agosto de 2019, repetiu novo episódio de pancreatite, cursando com fezes amareladas, dor 
abdominal atípica, de caráter ascendente a partir do hipogástrio, em “facada”, constante e de alta 
intensidade acompanhada de plenitude. Realizou por conta própria exames laboratoriais de 
lipase amilase com valores 360 e 540 respectivamente, que evidenciaram valores alterados. Fez 
uso de Tropinal para alívio da dor, modificando-a para intensidade moderada. Diante da 
permanência do quadro, procurou o Hospital Universitário de Vassouras (HUV), sendo admitida 
para internação. Após ser diagnosticada com Pancreatite Aguda foram solicitados exames 
laboratoriais para nova avaliação de lipase e amilase (507 e 413). Além disso, foram prescritos 
sintomáticos, entretanto não havendo melhora da dor, foi pedido tomografia de abdome total 
com contraste e exames de rotina. Paciente encontra-se estável e aguardando novas observações. 
Conclusão: É entendida que para os casos graves de PD é indicada a intervenção cirúrgica 
endoscópica. No entanto, a paciente relatada no caso, até presente momento, foi mantida estável 
com tratamento clínico, sem necessidade de tais intervenções. 
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou em julho de 2009, a pandemia pelo vírus da 
influenza A/H1N1. O estudo visa analisar a fase pandêmica, a constatação de transmissão 
sustentada desse novo vírus no país que resultou em mudanças nas condutas de identificação e 
investigação dos casos de Síndrome Gripal (SG), uma vez que qualquer pessoa apresentando 
sintomas de gripe passou a ser suspeita também de infecção por influenza pandêmica A/H1N1. 
Com isso, o Ministério da Saúde passou a priorizar os casos de Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) e aquelas pessoas que apresentassem fatores de risco para complicação da 
doença para que essas pudessem ser vacinadas. Realizou-se uma revisão da literatura aliada à 
coleta dos dados presentes no DATASUS TABNET de 2015 a 2018, avaliando a quantidade de 
pessoas afetadas com o vírus da influenza. Devido o estabelecimento da pandemia, a 
Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações, fez uma modificação nos grupos 
prioritários para a vacinação. A partir do ano de 2010, a vacinação passou a ser indicada para 
grupos prioritários com maior risco de complicações, visando contribuir para a redução da 
morbimortalidade associada à influenza. Desse modo, foram vacinadas as populações de 60 
anos e mais de idade, trabalhadores de saúde, crianças na faixa etária de seis meses a menos de 
dois anos, gestantes e povos indígenas, alcançando uma cobertura nacional de vacinação acima 
de 80%. Os casos de SRAG hospitalizados confirmados para influenza A/H1N1 2009 acometeu 
faixas etárias mais jovens, com maior incidência nos menores de dois anos em ambos os sexos. 
No país, 2.060 casos de SRAG confirmados para influenza A/H1N1 2009 evoluíram para  
óbitos, sendo a região sudeste a que apresentou o maior número absuluto, 113 em 2010 
prevalecendo na região norte e 21 em 2011 sobressaindo a região sul. Em virtude disso, a 
pandemia causada pelo vírus da influenza A/H1N1 fez com que a vacina para influenza, fosse 
distribuída para um grupo prioritário mais abrangente, conferindo maior proteção a 
complicações associadas à ela. Essa mudança realizada pelo Ministério da Saúde fez com que os 
casos de morbimortalidade diminuíssem. Espera-se que a vivência da pandemia por influenza 
AH1N1 por indivíduos e coletividades tenha sensibilizado a sociedade, incluindo autoridades e 
pesquisadores para a importância de medidas preventivas, assim como para A necessidade de 
investimento em pesquisas e intervenções com o intuito de evitar a recorrência de novos surtos 
da influenza A/H1N1. 
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Investir na formação do cidadão comum como agente transformador da sociedade pode ser o 
ponto de partida para a melhoria da qualidade de vida das comunidades carentes da cidade de 
Vassouras e região. Acreditando nessa possibilidade, o curso de Engenharia de Software da 
Universidade de Vassouras, através de seus alunos e corpo docente, trabalha em uma constante 
busca para desenvolver as competências necessárias para sobrevivência no mundo digital. 
Pensando nos que não têm acesso aos bens e à habilidade requeridos na era digital, o curso de 
Engenharia de Software apresenta o Projeto "Eu, Cidadão Digital" tendo como ponto de partida 
à inclusão digital. Entende-se que essa inclusão é a democratização do acesso a tecnologias da 
informação e do conhecimento, com objetivo de permitir a introdução de todos que participam 
da sociedade na era digital. O objetivo desde projeto é oferecer ao cidadão a oportunidade de 
conhecer, aprender e ser inserido no mundo digital. Para isso, propôs, no semestre de 2019.1, a 
capacitação de duas turmas de informática básica ministrada por alunos do curso, onde 
voluntariamente cederam uma hora e trinta minutos por semana para a realização desta  
atividade no laboratório de Informática e Programação da Universidade de Vassouras. A 
proposta foi inserir e oportunizar os participantes o acesso gratuito e de qualidade a um 
conhecimento tão importante para os dias atuais, a Informática, promovendo assim, a inclusão 
digital destes “novos cidadãos”. O Projeto mostra, desde cedo para os discentes do curso, a 
necessidade de pensar a inclusão digital dos menos favorecidos na Era Digital, oferecendo-os a 
oportunidade de fazerem parte deste "novo mundo" que já é realidade nos dias atuais. Espera-se 
ainda com esse projeto desenvolver nos participantes as habilidades necessárias para que eles 
possam ocupar seu espaço no mundo como cidadãos digitais, ou seja, terem a capacidade 
essencial de manipular o computadores de maneira que consigam atingir os seus objetivos, seja 
para acessar a internet, enviar um e-mail, ou mesmo realizar uma operação básica em um 
computador. 
Palavras-chave:Projeto Social;Inclusão Digital;Engenharia de Software 
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“Coletor solar alternativo, construído a partir de placas de forro de 
PVC, para atender comunidades de baixa renda.” 
Bruna de Oliveira Ataides1, José Thomaz de Carvalho2, José Leandro Casa Nova Almeida3, 
Alex Franco Ferreira4, Debora Machado Pereira5 

 
 

 
A sustentabilidade é uma das maiores questões do século XXI. Analisando omercado energético 
brasileiro, observou-se que apenas no setor residencial foram consumidos 133.904 GWh. O 
chuveiro está presente em 85% das residências na região sul e sudeste, sendo o segundo 
eletrodoméstico que mais consome energia. Frequentemente este consumo é muito elevado para 
as comunidades de baixa renda conseguir arcar com as despesas. Frente a isto, neste trabalho, o 
objetivo foi produzir um coletor solar de baixo custo, com recursos sustentáveis e econômicos, 
baseando-se em outros protótipos para a realização de um estudo e análise da eficiência. E 
fundamentando-se em conceitos já existentes, foi dimensionado e mostrado a sua construção, 
funcionamento, finalidade, vantagem e desvantagem. O Sol gera quantidades absurdas de 
energia, sendo propagada até a terra em forma de radiação e o Brasil é uma das regiões mais 
provenientes disso. No sudeste temse em média de cinco a nove horas por dia de irradiação 
solar. O método utilizado para a circulação da água foi o efeito termossifão, uma forma natural 
da circulação,induzida pela diferença de densidade entre a água fria e a água quente. Para 
aconfecção do coletor foram utilizadas placas feitas de forro de PVC e outrosmateriais de baixo 
custo, para reter o calor da água, o reservatório foi coberto com lã de vidro. Os parâmetros que 
foram postos em análise são a potência transferida ao fluido do trabalho e o rendimento térmico. 
As medições foram feitas no mês de outubro, estação do ano é a primavera, geralmente as 
condições climáticas estão com pouco sol, nublado e chovendo à tarde. Os resultados, se 
comparados a outros trabalhos feitos com equipamentos e métodos equivalentes, foi satisfatório, 
apesar da necessidade de um dia ensolarado e o cobrimento da placa para obter melhor 
eficiência. 
Palavras-chave:coletor solar; energia; radiação. 
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A Bioeconomia na produção de sabão ecológico a partir do óleo 
residual de fritura 
Guilherme Abreu Lima de Souza1, Nilton Peixoto Nelson2, Dulcinéa Peixoto Nelson3, Paulo 
Roberto do Amor Divino4, Sandro Pereira Ribeiro5 

 
 

Um dos aspectos que definem o termo Bioeconomia e sustentabilidade é a reciclagem. A 
produção de sabão ecológico a partir do óleo residual de fritura, é sustentável. Já que 1 litro de 
óleo de cozinha pode poluir cerca de 10.000 litros de água, que é um recurso não renovável e 
imprescindível à vida e ao meio ambiente e sua preservação é responsabilidade de todos.Com os 
objetivos de conscientizar a sociedade, sobre os danos que o lançamento indevido do óleo de 
cozinha pode acarretar no meio ambiente, revelar que existem meios bioeconomicamente 
viáveis de diminuir, se não acabar, com este tipo de poluição, capacitar quanto à coleta de óleo 
de cozinha e sua reversão em sabão, envolver e conscientizar gradativamente a sociedade, 
desenvolveu-se a produção de sabão ecológico a partir do óleo residual de fritura que utiliza 
como materiais fundamentalmente água, óleo de cozinha pós-fritura, etanol, hidróxido de sódio 
(soda cáustica), Becher que é um recipiente, Almofarix e grau pistilo que são basicamente 
recipientes maceradores, os equipamentos de proteção individual (EPI) luvas e máscaras, além 
da essência para tornar mais agradável o odor do sabão que será resultado final do método que é 
bioeconomicamente ideal para sociedade e meio ambiente. A produção é baseada na coleta do 
óleo de fritura e sua prévia filtragem, que já sem resíduos de fritura, são adicionados 40ml no 
Becher, enquanto em outro recipiente Almofarix e Grau Pistilo, é macerado o hidróxido de 
sódio em 10 ml de água. Em seguida para acelerar o processo é adicionado 5ml de etanol que 
serve como catalisador, adicionando também algumas gotas de essência. Faz-se a agitação 
manual destes produtos (óleo, conjunto hidróxido, água, essência e etanol) para misturá-los até a 
formação do sabão, que deve ainda aguardar cerca de 15 dias para ser utilizado, exposto à 
temperatura ambiente para vaporização do Hidróxido de sódio. Sendo assim, com a sociedade 
ciente que a bioeconomia é importantíssima para o meio ambiente e para o desenvolvimento 
sustentável, espera-se um avanço na produção de sabão ecológico a partir do óleo residual de 
fritura e trabalhar neste projeto é bioeconomicamente favorável tanto para a redução do despejo 
do óleo no meio ambiente quanto para produção mais econômica de sabão. 
Palavras-chave:Bioeconomia; Sustentabilidade; Reciclagem. 
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A construção do conhecimento geométrico espacial à luz da teoria 
de Van Hiele 
Andreia Sanches De Oliveira Araújo1, Carlos Vitor de Alencar Carvalho2 

 
 

Esse trabalho foi realizado com alunos da 2ª série do E. M, sobre a construção do pensamento 
geométrico. Tem como objetivo desenvolver o conhecimento geométrico espacial a partir de 
atividades diferenciadas à luz da teoria do modelo do pensamento geométrico de Van Hiele e 
proporcionar, com tais atividades, o desenvolvimento das habilidades da Matriz de Referência 
do Saerjinho e os níveis do modelo de Van Hiele. A fundamentação metodológica foi a 
Engenharia Didática que, a partir dos dados coletados, compara e valida as hipóteses da 
pesquisa. A fundamentação teórica utilizada foi a teoria de Van Hiele. Esse modelo é 
constituído pelo conceito de que o raciocínio dos alunos passa por níveis hierárquicos, em que o 
trabalho do professor, com atividades orientadas, favorece o avanço de um nível de pensamento 
para outro. Esta teoria norteou a pergunta de partida desta pesquisa: “Como o aluno constrói o 
conhecimento geométrico espacial, a partir de atividades pedagógicas que estimulam o pensar 
geometricamente, à luz da Teoria de Van Hiele?”. Foi possível respondê-la durante a fase da 
Experimentação, quando foi visível o desenvolvimento dos alunos, alcançando outros níveis de 
pensamento e desenvolvendo as habilidades necessárias para a realização de tarefas que, antes, 
não conseguiam resolver. Assim, levantou-se a seguinte hipótese: “as atividades pedagógicas 
diferenciadas, usando material manipulável e os projetos propostos pela SEEDUC-RJ 
(Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro), para a melhoria no ensino, 
afetarão positivamente a aprendizagem do aluno?”. Nas etapas da Experimentação, os 
procedimentos metodológicos foram a partir da escolha por materiais didáticos da SEEDUC-RJ. 
Os materiais manipuláveis também vieram com a necessidade de os alunos construírem o 
conceito de poliedros. Esta pesquisa mostrou a importância de observarmos melhor as 
avaliações realizadas pelos alunos. A hipótese da pesquisa foi, gradativamente, validada. A 
Teoria do modelo de Van Hiele proporcionou reconhecer as dificuldades e os obstáculos 
encontrados pelos alunos, a partir dos níveis do pensamento geométrico, proporcionando ao 
professor, compreensão e identificar a evolução cognitiva de cada aluno, independente da série 
em que se encontra. Foi feita uma correlação entre os níveis da Teoria de Van Hiele e as 
habilidades que os alunos devem desenvolver e constatou-se que eles alcançaram tais 
habilidades, com as atividades pedagógicas direcionadas aos níveis em que se encontravam, 
desenvolvendo o conhecimento geométrico e alcançando as habilidades necessárias para 
continuar construindo o conhecimento. 
Palavras-chave:Van Hiele; Engenharia Didática, Pensamento Geométrico, Geometria Espacial 
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queimaduras graves e os cuidados da enfermagem acerca deste 
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Milena Soares de Carvalho1, Daniela Romualdo Jacinto2, Alex Franco Ferreira3 

 
 
 

Sabe-se que os perigos envolvendo os trabalhadores em redes elétricas são muitos e a maioria  
de fácil prevenção, porém o que observa-se é um descaso (podendo ser tanto da empresa quanto 
do empregado) e a não utilização correta dos EPIs e EPCs, que é obrigatório, segundo as 
Normas Regulamentadoras (NR’s). Sendo assim, é importante o enfoque na assistência de 
enfermagem e na prevenção da saúde holística do trabalhador. Dito isto, é importante avaliar os 
cuidados prestados dentro da indústria e onde há valores de voltagens elétricas considerados de 
risco, para manter a qualidade de vida e ter em mente que a falta deles podem gerar acidentes 
que desencadeiam transtornos físicos e psicológicos aos funcionários, incluindo queimaduras 
graves. O objetivo deste estudo é mostrar a importância do enfermeiro dentro de uma unidade  
de queimados com o paciente e com a família do mesmo, focando na assistência através da 
teoria de Neuman, que descreve o modelo de sistematização holística, que se baseia em dois 
componentes principais: o estresse e como o paciente reage a ele, focando também na prevenção 
desses tipos de acidentes. Além disso, é de suma importância citar algumas leis e NRs que 
asseguram o empregado quando não há a entrega de equipamentos adequados para o seu 
desempenho no serviço ou quando há acidentes em redes elétricas que possam gerar 
queimaduras ou algum tipo de sequela, para que haja uma boa recuperação e evolução sem 
preocupações externas, visto que também há leis que asseveram às empresas caso o funcionário 
não obedeça às ordens de segurança da mesma. Para realização deste, realizou-se uma revisão 
integrativa da literatura, consultando as bases de dados Google Acadêmico e Scielo, usando 
descritores: queimaduras, assistência de enfermagem e acidentes com eletricidade e artigos 
relacionados a Teoria de Betty Neuman, além de livros sobre Assistência de Enfermagem. 
Espera-se com esse estudo, poder contribuir para informar sobre os funcionários expostos aos 
riscos da eletricidade e as consequências que envolvem o campo físico e psicológico dos 
mesmos. Conclui-se que, quando o trabalhador está em um campo que o torna propício à 
acidentes de trabalho graves, isso deixa a sua saúde tanto física, quanto mental mais vulnerável, 
causando um maior desgaste do trabalho. Neste contexto, pode-se dizer que a equipe de 
enfermagem que atua nessa área deve conter habilidades, humanidade, competências técnicas e 
conhecimentos científicos, para lidar com esse tipo de acidente, que requer um atendimento 
hábil. 
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A água é de total importância para a fabricação da cerveja, pois a mesma representa a maior 
parte de sua composição. Suas características físico-químicas e microbiológicas interferem 
diretamente no resultado do produto final. Sendo assim, para a produção de cerveja, alguns 
parâmetros devem ser seguidos de acordo com a legislação vigente, que é a mesma para 
potabilidade de água, como por exemplo: não possuir cor, cheiro ou sabor, estar livre de cloro e 
possuir perfil de sais minerais adequados. Portanto o presente trabalho teve como objetivo 
caracterizar a água utilizada para fabricação de cerveja produzida na Cervejaria Escola da 
Universidade de Vassouras. Uma comparação foi efetuada baseada na Portaria de Consolidação 
nº 5 de 28 de setembro de 2017 do Ministério da Saúde, que estabelece padrões da água para 
consumo humano e que atendam aos critérios para o perfil de uma cerveja com características 
sensoriais adequadas. Foram avaliados três pontos de recebimento de água da concessionária 
local dentro da Universidade, são eles: Ponto 1: antes de entrar no reservatório ou caixas d’água; 
Ponto 2: antes do filtro (dentro da cervejaria) e Ponto 3: após o filtro (dentro da cervejaria). As 
análises de cloro e pH foram realizadas através equipamentos digitais e kits visuais de 
alcalinidade total e dureza cálcica. Os resultados das amostras analisadas para alcalinidade total, 
dureza cálcica, pH, cloro livre e total respectivamente foram: para o Ponto 1 (20, 20, 7.3, 3.5 e 
3.7); Ponto 2 (20, 30, 7.2, 0.1 e 0.17) e para o Ponto 3 (20, 20, 7.2, 0.0 e 0.17) Com base nos 
resultados obtidos, pode-se comprovar que água utilizada na Cervejaria Escola é adequada para 
o consumo humano e também para fabricação de cerveja em relação aos parâmetros físico- 
quimicios analisados. É possível certificar que uma das principais características encontradas na 
água foi a leveza da água sendo melhor indicada para a fabricação de cervejas leves, entre elas o 
estilo mais produzido e consumido no mundo, que é Pilsen. 
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O material particulado, como poluente na atmosfera, pode causar danos à saúde dos seres 
humanos. A gravidade desses danos está relacionada principalmente à concentração, o tamanho 
e à composição destas partículas. Quanto menor o tamanho do material particulado, mais 
prejudicial se torna para o sistema respiratório. A composição química das partículas determina 
o tipo de dano que poderá ser causado. As partículas inaláveis tem origem em diversos 
processos, como por exemplo, da combustão nas indústrias, da frota de veículos nos centros 
urbanos, da ressuspensão da poeira de solo e das emissões biogênicas naturais. As partículas 
inaláveis (MP10) são definidas pela Resolução CONAMA 491/18, como partículas de material 
sólido ou líquido suspensas no ar, na forma de poeira, neblina, aerossol, fuligem, entre outros, 
com diâmetro aerodinâmico equivalente de corte de 10 micrômetros. No presente trabalho 
realizou-se a caracterização das partículas inaláveis (MP10), coletadas em campo ao redor de 
uma siderúrgica, localizada na região sul fluminense. A caraterização foi realizada através da 
análise de Espectrofotometria de Absorção Atômica. A amostragem do material particulado foi 
realizada através de amostradores, instalados em 4 pontos no entorno da referida siderúrgica. As 
coletas foram realizadas simultaneamente nos locais de amostragem no período de 01/01/2018 a 
27/12/2018, com duração de 24 horas nos períodos diurnos e noturnos, totalizando 244 amostras 
em cumprimento a exigência do órgão ambiental estadual (INEA - Instituto Estadual do 
Ambiente). Os metais analisados foram cádmio (Cd), cromo (Cr), cobre (Cu), ferro (Fe), 
manganês (Mn), níquel (Ni), chumbo (Pb), vanádio (V) e zinco (Zn). Para os metais analisados, 
observou-se que os metais com as maiores concentrações médias ao longo do ano de 2018, 
foram o zinco e ferro, apresentando valores de 15,315 ± 0,702 mg/m3 e 2,703 ± 0,479 mg/m3, 
respectivamente. Para os demais metais, as concentrações médias foram cádmio e vanádio, 
apresentando valores de 0,011 ± 0,001 mg/m3 e 0,010 ± 0,002 mg/m3, respectivamente. 
Portanto, a caracterização é importante para a avaliação dos possíveis efeitos potenciais das 
partículas em suspensão a saúde humana e ao meio ambiente, assim como para auxiliar uma 
investigação das fontes emissoras do material particulado. 
Palavras-chave:monitoramento; poluição; particulado 
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A disciplina de Poluição Ambiental do Mestrado em Ciências Ambientais da Universidade de 
Vassouras promoveu a contribuição, com parâmetros bio econômicos e sustentáveis, no 
combate à poluição do meio ambiente através da pesquisa científica laboratorial. As pesquisas 
foram iniciadas com embasamento teórico recorrendo as principais referências bibliográficas 
nesse contexto. Então, a primeira etapa foi a da conscientização para ações na substituição dos 
reagentes considerados tóxicos, carcinogênicos e mutagênicos, com o enfoque na cooperação à 
Química Verde, além da redução de custos nos processos. Com as metas detalhadas, foram 
realizadas tarefas práticas que almejaram a produção de biocombustíveis, bioplásticos, produto 
de limpeza e análises de metais poluentes. Todos os procedimentos foram planejados e 
realizados com a meta de redução dos custos, dos impactos ambientais e principalmente na 
vertente da sustentabilidade. Na síntese de produção do biodiesel e sabão a partir do óleo de 
fritura, foi possível aos alunos de mestrado, após instrução técnica científica, a disseminação da 
conduta prática para outros alunos, como exemplo das escolas de ensino médio e fundamental 
que fizeram visita a Universidade de Vassouras. Em um segundo momento, foi estudado os 
problemas oriundos dos plásticos descartáveis, onde foi produzido um bioplástico com o uso da 
glicerina residual do biodiesel. Com essa prática foi permitido conscientizar sobre a importância 
da reciclagem de poluentes plásticos de uso cotidiano, pois com as pesquisas em bioplástico 
pode ser motivado a substituição desses materiais que geram resíduos altamente tóxicos que e 
poluem nossos ambientes. Vale mencionar que foi feito o uso de substâncias naturais, hibisco, 
na composição do plástico biodegradável com o objetivo de fomentar odores e características 
agradáveis ao uso e manuseio do material. Concomitante com as práticas mencionadas, foi 
apresentado formas de análises que não geram impacto ambientais e não são onerosas, tais  
como identificação de chumbo, alumínio e ferro em águas e solo. Enfim, com a disciplina de 
Poluição Ambiental, foi possível realizar estudo, pesquisa e processos práticos que permitiram a 
disseminação de práticas laboratoriais de fácil acesso que estimulem a geração da educação 
ambiental, econômico e sustentável para nossos estudantes. 
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A bacia hidrográfica vista como unidade de gestão é o produto da relação entre as ações 
antrópicas e o modelo de terreno, os quais são formados a partir do tipo de solo, litologia, 
geologia e, ainda, em função do tempo. Para a gestão de uma bacia hidrográfica é de 
fundamental importância compreender os processos físicos-naturais para os quais os dados 
morfométricos são indispensáveis. Neste trabalho foi empregado o Sistema de Informações 
Geográficas - SIG para o mapeamento da rede de drenagem e delimitação da bacia hidrográfica 
do Rio Ubá. Utilizou-se também o mosaico de imagens do Modelo Digital de Elevação, 
proveniente do projeto RJ25 do IBGE, que representam as das características altimétricas da 
superfície, articuladas por folhas segundo o recorte do mapeamento sistemático brasileiro. Após 
o mapeamento da rede de drenagem, foi feita a delimitação automática da bacia hidrográfica 
com o aplicativo TauDEM (Terrain Analysis Using Digital Elevation Models), tendo como 
exutório o ponto de coordenadas 22°14'15.78"S, 43°25'30.84"O. A bacia hidrográfica estudada 
tem área de contribuição medindo 442,63 km², perímetro 174,16 km. A rede de drenagem tem 
um comprimento total de 871,364 Km. Como resultado foi obtido o coeficiente de compacidade 
(Kc) igual 2,32 e densidade de drenagem 1,97 km/km². Com os dados morfométricos obtidos, 
concluis-se que é uma bacia hidrográfica com pouca propensão à enchente e com boa densidade 
de drenagem. 
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No Brasil são geradas 78 milhões de toneladas de resíduos sólidos ao ano, com uma fração 
orgânica superior a 50%. Na Região Sudeste são descartadas diariamente 105.794 toneladas de 
resíduos sólidos urbanos, das quais 27,6%, são armazenadas em locais onde não há 
aproveitamento do seu potencial energético, engendram refugos poluentes, e atraem vetores de 
doenças. A adoção de biodigestores é uma das alternativas sustentáveis para mitigação deste 
problema. Estes, são dispositivos em que a partir da degradação anaeróbia da matéria orgânica 
depositada em seu reator, produzem biogás e fertilizantes. O objetivo deste trabalho é calcular a 
quantidade de biogás obtida através dos resíduos orgânicos descartados por uma residência com 
6 pessoas localizada na cidade de Mangaratiba/RJ, ao serem processados num biodigestor 
residencial de alimentação contínua, avaliando sua possível aplicação na iluminação da 
residência, ou substituição parcial do gás GLP tradicionalmente usado para cozimento de 
alimentos. Tendo como base inicial o levantamento das informações da residência, foram 
adotados dados de trabalhos acadêmicos, informações do Ministério do Meio Ambiente, IBGE, 
Abrelpe, e relatórios de demais órgãos ambientais, sendo estes empregados como memorial de 
cálculo para o estudo. Para 6 pessoas atendidas, o valor total de resíduos gerados é de 5,76 
Kg/dia. A partir deste montante são gerados 0,576 m³/dia de biogás, somando 17,30 m³/mês. 
Considerando que um queimador chama dupla tem taxa média de consumo de biogás de 0,45 
m³/hora, a quantidade de biogás produzida por dia pelo biodigestor disponibilizaria 1,28 horas 
por dia de queima. A equivalência de 1 m³ de biogás é de 0,396 litros de GLP, assim, a 
produção de biogás de 17,30 m³/mês corresponde a 6,85 L/mês de GLP. O biogás produzido 
também pode ser aplicado na iluminação. Tendo em vista que a taxa aproximada de eficiência 
da conversão do biogás em eletricidade é de 25%, e que o poder calorífico inferior do metano é 
de 9,9 KWh/m³ , a produção diária de energia elétrica é de aproximadamente 3,28 KWh, 
totalizando uma produção mensal de 98,48 KWh. Essa disponibilidade permite alimentar 9 
lâmpadas de 15 W cada, 24 horas por dia, durante todo o mês. O projeto mostra-se vantajoso em 
vista do baixo valor do biodigestor e da quantidade de biogás gerada. Obtém-se economia 
financeira tanto na escolha em aplicação para cozimento, quanto na iluminação. Além desses 
ganhos, tem-se também como produto do processo de digestão, fertilizantes. 
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O Procedimento Operacional Padrão (POP) é uma descrição das atividades envolvidas em um 
processo. A proposta deste trabalho consiste na elaboração de um POP para a análise de DBO e 
de DQO de forma a contribuir com o desenvolvimento dos projetos de pesquisa e aulas práticas 
dos cursos de Engenharia Química e do Mestrado Profissional em Ciências Ambientais da 
Universidade de Vassouras. A Demanda Química de Oxigênio (DQO) é definida como a 
quantidade de oxigênio necessária para oxidar quimicamente a matéria orgânica e inorgânica 
oxidável de uma determinada água. Já a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) é um 
indicador indireto que determina a concentração de matéria orgânica biodegradável através da 
demanda de oxigênio realizada por microrganismos. O procedimento será elaborado a partir da 
metodologia do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. O documento 
abordará itens como: passo a passo das soluções a serem preparadas, os cuidados a serem 
seguidos, ilustrações, etc., com a finalidade de minimizar erros operacionais que comprometem 
os resultados, e aumentar a confiabilidade dos dados obtidos. O procedimento facilitará o 
entendimento dos alunos, professores e pesquisadores que desenvolvem pesquisas na área de 
poluição de águas. 
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Para conquistar novos clientes que está cada vez mais difícil, pois com o aumento da 
concorrência nas empresas torna-se quase impossível, por isso o importante é fidelizar o cliente 
enquanto ele está desfrutando dos seus serviços dentro da empresa. A fidelização do cliente é 
uma ligação entre valores e satisfação do cliente. A pesquisa tem como objetivo fortalecer o 
comércio local criando recursos para a fidelização de clientes, para isso se faz necessário que as 
empresas possam proporcionar aos clientes o máximo de satisfação em relação às suas 
expectativas, desde com a aquisição de algum produto ou serviço (SHETH; MITTAL; 
NEWMAN, 2001). Conhecer o que os consumidores desejam e como tomam suas decisões 
sobre a compra e a utilização de produtos é fundamental para que as organizações tenham êxito 
em seu mercado. A pesquisa é bibliográfica, de caráter descritivo, realizada durante 20 dias, de 
27 de julho a 16 de agosto de 2019. Viu-se a necessidade da aplicação de um questionário, de 
perguntas com respostas fechadas, onde 20 pessoas responderam, para se entender melhor suas 
necessidades e desejos, estudando sobre satisfação quanto aos serviços adquiridos. Foram 
realizadas 10 perguntas fechadas, respondidas pelos clientes, com o foco em satisfação, 
necessidades, média de consumo e benefícios, onde se pode notar o grau de satisfação dos 
clientes e assim concluir que os clientes da empresa apesar de estarem satisfeitos com os 
serviços prestados, sentem a necessidade de um envolvimento maior e direto com a  
organização, pois não encontram vantagens em utilizar somente o produto daquela empresa em 
questão. Portanto notou-se que para conquistar clientes, e consequentemente fidelizá-los, é 
necessário primeiramente conhecer seus gostos, seus desejos e suas expectativas, ou seja, um 
entendimento mais profundo de suas necessidades. 
Palavras-chave:Fidelizacao Clientes Relacionamento 

 
 

Agradecimentos:Universidade de Vassouras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afiliação dos Autores: 
1. Discente - Pós-Graduação (Lato sensu)Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil. 
2. Discente - Pós-Graduação (Lato sensu)Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil. 
3. Discente - Pós-Graduação (Lato sensu)Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil. 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

GEG Vassouras: fazeres docentes mediados pela tecnologia 
Anrafel Fernandes Pereira1, Maria Fernanda Caravana de C. M. Ricci2, Paulo Tong3, Carlos 
Vitor de Alencar Carvalho4, Adiel Queiroz Ricci5 

 
 

O GEG, sigla em inglês para Google Educator Group ou, no português, Grupo Educador 
Google, é uma iniciativa da empresa de tecnologia Google para apoiar o desenvolvimento de 
comunidades locais de profissionais da educação como oportunidade de se atualizarem e 
desenvolverem competências e habilidades alinhadas a Educação 4.0. Trata-se de um grupo 
independente da gigante de tecnologia Google, mas com o apoio da empresa na utilização de 
suas tecnologias e ferramentas para serem aplicadas em sala de aula e ajudar os educadores a 
repensarem a educação por meio da tecnologia. Tendo como lema “Aprender, compartilhar, 
inspirar e capacitar”, os eventos do GEG tem formatos, assuntos, estilos e durações diferentes. 
Alguns podem ser formais, com foco em networking, presenciais ou totalmente on-line, por 
meio do Google+, por exemplo. Cada grupo é organizado por um voluntário local (Líder do 
GEG). Alinhado ao propósito do grupo, no início de 2019, o GEG Vassouras foi criado na 
Universidade. O objetivo foi reunir educadores interessados em aprender um pouco mais sobre 
tecnologia e compartilhar seus conhecimentos e experiências de utilização de recursos 
tecnológicos em suas atividades práticas em sala de aula. Para isso, o grupo se reúne propondo 
atividades que sejam de interesse desses profissionais como oportunidade de melhorar e 
aprimorar as suas práticas docentes. O grupo tem liberdade de trabalhar com qualquer tipo de 
produto tecnológico, não sendo necessário utilizar apenas ferramentas da Google. Em um dos 
encontros realizados pelo grupo, o assunto de Jogos na Educação foi abordado. Cada professor 
presente pôde compartilhar sobre a temática e sobre como aplica e aborda o assunto em suas 
práticas em sala de aula. Nessa atividade, ainda, foi realizada uma capacitação na ferramenta 
Kahoot como oportunidade de utilizar elementos de jogos nas atividades de educação. 
Iniciativas como essa colaboram para um melhor relacionamento e compartilhamento de 
experiências entre os docentes da instituição, alinhando, também, os objetivos de promover uma 
educação de qualidade e caminhar para a concretização da Educação 4.0 na Universidade. 
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A poluição atmosférica está se tornando cada vez mais presente na população e, também, nas 
discussões inerentes aos impactos ambientais. Os grandes causadores da poluição atmosférica 
são os materiais particulados, compreendidos em partículas totais em suspensão, partículas 
inaláveis grossas e finas que são emitidas pelas indústrias ou pelo tráfego de veículos. Segundo 
a OMS (Organização Mundial da Saúde), a poluição atmosférica mata 7 milhões de pessoas no 
mundo por ano. Em decorrência desse fator, a resolução que rege os parâmetros atmosféricos, 
CONAMA 491/18, atribui que poluente atmosférico é qualquer forma de matéria em 
quantidade, concentração, tempo ou outras características, que tornem ou possam tornar o ar 
impróprio ou nocivo à saúde, sendo inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à 
fauna e flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade ou às atividades normais 
da comunidade; tendo as empresas responsáveis quantificar e controlar a emissão de materiais 
particulados. Tendo em vista os fatores ambientais e a qualidade de vida, o trabalho tem como 
objetivo analisar quantitativamente e qualitativamente os metais presentes nas amostras de 
partículas. Foram analisadas as Partículas Totais em Suspensão (PTS) que são definidas como 
partículas de material sólido ou líquidas suspensas no ar, na forma de poeira, neblina, aerossol, 
fuligem, entre outros, conforme resolução citada anteriormente. A coleta das partículas ocorreu 
através de um amostrador de grande volume para partículas maiores que 10 µm, conhecido 
como AGV-PTS ou HiVol, instalado em determinados pontos em uma cidade da região Sul 
Fluminense, onde existe a maior incidência materiais particulados no ar. O monitoramento foi 
realizado semanalmente no período de 24 horas durante o ano de 2018, cumprindo o calendário 
do órgão ambiental INEA (Instituto Estadual do Ambiente). O método de análise utilizado foi a 
espectrofotometria por absorção atômica para determinação de metais na amostra; sendo os 
principais metais analisados: cálcio, sódio, potássio, manganês, ferro, zinco, selênio, cádmio, 
chumbo e cobre. Observou-se que os metais que apresentaram as maiores concentrações médias 
ao longo do ano foram o ferro e o zinco com os valores de 9,45 ± 8,15 (mg/m³) e 14,38 ± 13,31 
(mg/m³) respectivamente. Em menores concentrações foram identificados o composto vanádio 
0,01 ± 0,004 (mg/m³). 
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Inseridos no binômio Bioeconomia e sustentabilidade, a reciclagem e reaproveitamento 
contribuem no combate à poluição do Meio Ambiente. A presente pesquisa, cujo título é o uso 
da glicerina oriunda da síntese do biodiesel para a produção de bioplástico" tem por escopo, 
minimizar impactos ambientais, reduzindo a utilização de materiais plásticos, inadequadamente 
descartados, impondo-se que polímeros menos impactantes sejam revisados na literatura. Tais 
alternativas constitui em dever para fabricantes e consumidores. Derivados do petróleo, os 
plásticos convencionais não se degradam em menos de cem anos contribuindo, diretamente, na 
poluição do Meio Ambiente. Impulsionados pelo auto custo do petróleo e crescente consciência 
ecológica, o mundo se tornou tendencioso à necessidade de se produzir materiais 
biodegradáveis. Cediço que o bioplástico pode substituir substancias poluidoras de nossos 
ambientes, às quais geram resíduos altamente tóxicos. Já o amido modificado é o resultado 
obtido em processos físico-químicos realizados nos trabalhos, com destruição de sua estrutura 
semicristalina, em solução, cujo 3g de amido de milho foram diluídos em 100 ml de água 
destilada. Em seguida são adicionados 0,9 g de glicerina oriunda da síntese do biodiesel a partir 
do óleo de fritura, sob agitação por 5 minutos. Por fim a suspensão é seca em estufa com o uso 
de baixa temperatura, 35º por 24h. Nesse trabalho foi também adicionado como corante e 
essência, o Hibisco. Esta solução se tornou homogênea e viscosa em forma de polímero. O 
processo de produção desse bioplástico se deu com sucesso, pois, além de melhorar a qualidade 
- aparência, homogeneidade e flexibilidade - tornou possível e com facilidade incorporar este 
amido termoplástico ao protótipo. Submetido a forçada ruptura, por processos físicos, após a 
produção, este produto, sob efeitos naturais se funde e passa a ser denominado amido 
termoplástico, não agredindo o Maio Ambiente. Na grade curricular das disciplinas pertinentes, 
lecionadas na Universidade de Vassouras, inclusive Ciências Ambientais, tornou-se possível 
concretizar estudos e pesquisas, disseminando, cada vez mais, a praticidade educacional neste 
âmbito abrangendo, nas diversas vertentes, os aspectos econômico, social e sustentável 
objetivando um Meio Ambiente mais equilibrado, menos impactante e, consequentemente, 
melhor, para as gerações presentes e futuras. 
Palavras-chave:Bioplástico; Bioeconomia; Sustentabilidade. 
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O curso de Engenharia de Software é novo na Universidade de Vassouras, tendo sua primeira 
turma iniciado em 2019.1. Pensando em propor um curso diferente e inovador, uma disciplina 
voltada para o desenvolvimento prático de projetos relacionados a empreendedorismo e 
inovação foi implantada, chamada de Laboratório de Empreendedorismo e Inovação, presente 
em todos os períodos do curso. Tudo isso, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento da 
capacidade empreendedora na área de Engenharia. Além disso, tem-se como propósito nessa 
disciplina trabalhar o desenvolvimento de competências e habilidades empreendedoras através 
do desenvolvimento de projetos práticos, apresentação de pitches, desing thinking entre outros. 
Para isso, um desafio é proposto para os alunos logo no início de forma que eles têm todo o 
restante do semestre para desenvolvê-lo, trabalhando assim o desenvolvimento dessas 
habilidades e competências empreendedoras. No semestre de 2019.1, o desafio proposto estava 
relacionado ao desenvolvimento de um Web Site, englobando todos os conceitos abordados 
durante o período na disciplina de Programação Web, para o CAENG – Centro Acadêmico das 
Engenharias da Universidade de Vassouras. Para isso, um pitch inicial realizado pelos diretores 
da CAENG foi apresentado para a turma. Depois disso, os discentes foram divididos em nove 
equipes. Durante todo o período foram desenvolvidas oficinas práticas de design sprint, de 
ideação, mentorias, entre outras atividades, realizadas por professores e profissionais do 
mercado, convidados para esse fim. No final da disciplina, em um dia estabelecido, os discentes 
realizaram a apresentação dos seus projetos para uma banca de jurados em forma de pitch de até 
5 minutos. Estiveram presentes nessa banca professores do curso, professores convidados e a 
equipe de diretores do CAENG. Feedbacks foram devolvidos para as equipes, e três grupos 
premiados no final. O primeiro lugar teve a oportunidade de colocar seu projeto em prática com 
o apoio do CAENG, tornando-se o site oficial do Centro Acadêmico da Universidade de 
Vassouras. 
Palavras-chave:Empreendedorismo;Inovação;Engenharia de Software 
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No corrente ano, o texto de Sigmund Freud "Das Unheimlich" faz 100 anos. Encontramos na 
data uma oportunidade de pensar um lugar possível de sustentação da ética da psicanálise na 
Universidade, a partir de nossa experiência de estágio no Serviço Escola de Psicologia. Nosso 
objetivo é utilizar o estudo do texto em questão para colocar em evidência o estranho familiar 
que o trato com o inconsciente desperta. Para tanto, utilizaremos as obras de Freud e alguns 
escritos de Lacan para cercarmos teoricamente nossa questão. Entendemos que a noção de 
“estranho familiar”, experiência princeps do trato com o inconsciente, serve como indicativo de 
conteúdos recalcados importantíssimos e como farol para a condução do tratamento em 
psicanálise. Como resultado obtivemos a transmissão da ética psicanalítica, pelo contato do 
texto a partir das questões que suscitou e as discussões acerca do fazer da psicanálise que daí 
partiram. 
Palavras-chave:Estranho, Psicanálise, Universidade 
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A causa de si: o sentido da aprendizagem à luz de Spinoza 
Vitoria Santana dos Santos1, Luther King de Andrade Santana2 

 
 

 
O termo a causa de si foi gerado por Spinoza (2011) para caracterizar o ser livre. Para ele 
(2011), somos livres quando somos a causa ativa de nossos afetos. Por meio desta definição, 
sentiu-se a necessidade de pensar em uma educação livre diante do cenário educacional nos dias 
atuais, em que o aluno possa ser a causa ativa de sua aprendizagem. Spinoza (2011) acreditava 
no poder do conhecimento dos afetos para o alcance da liberdade, pois é através dos afetos que  
o ser se desenvolve, conhece suas emoções, o que lhe é útil e o que aumenta sua potência. “O 
corpo humano pode ser afetado de muitas maneiras, pelas quais sua potência de agir é 
aumentada ou diminuída [...].” (Spinoza, 2011, p.99). Nesta direção, a capacidade de aumentar e 
diminuir a potência dos alunos também é do professor, então é valoroso que o mesmo cause 
encontros alegres aos alunos. A educação livre engloba o desenvolvimento da mente e do  
corpo. Spinoza (2011), demonstra o corpo e mente sendo potencializados como unidade em que 
um corpo ativo torna uma mente ativa, nesta perspectiva, além da função de causar bons 
encontros aos alunos, é necessário possibilitar que o desejo de aprender parta do educando, pois 
o desejo é interno, exige um esforço para atingir a contemplação do conhecimento, este esforço 
Spinoza (2011) qualifica de conatus. Destaca-se que a criança ainda não é capaz de movimentar 
o corpo para escolher a felicidade e age desenfreadamente, pois de acordo com Spinoza (2011), 
a mesma ainda não possui até então a consciência de si, de Deus e das coisas. Ao contrário, 
aquele que movimenta o corpo positivamente, possui ampla consciência de si, de Deus e das 
coisas, menos sofre dos afetos ruins, o qual fruirá do verdadeiro prazer de viver. Desta forma, a 
passividade da criança é natural, portanto, ou a escola transformará o estado passional para o 
racional, ou continuará movendo-a no caminho das paixões. Este artigo tem como objetivo geral 
analisar a filosofia de Spinoza para identificar uma educação para servidão, para liberdade e a 
compreensão do sentido da aprendizagem. Identifica-se através da pesquisa que uma educação 
para servidão acontece quando o aluno depende das causas externas para ser guiado. A  
educação para liberdade sucede à medida que o mesmo chega ao ultimo gênero de 
conhecimento, o intuitivo, onde é independente, obtêm o conhecimento verdadeiro de si e do 
mundo. O sentido da aprendizagem dá-se quando o educando é a causa ativa de sua 
aprendizagem para assim vivenciar afetações alegres no convívio escolar. 
Palavras-chave:Spinoza; Educação; Liberdade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afiliação dos Autores: 
1. Discente - GraduaçãoUniversidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil. 
2. DocenteUniversidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil. 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

A contribuição da neurociência na aprendizagem dos alunos com 
deficiência intelectual 
Letícia Gabriela da Silva Oliveira1, Suely Cristina de Souza Fernandes Crahim2 

 
 
 

Discute-se, com frequência, que no meio escolar é preciso desenvolver inúmeras habilidades e 
estratégias que contribuam para que o processo de ensino-aprendizagem seja prazeroso e 
exitoso. Contudo, há diversas singularidades nas salas de aula quem fazem com que o 
andamento das práticas careça de olhares mais sensíveis. A deficiência intelectual pode ser um 
bom exemplo disso. Entendida como limitação significativa nas funções intelectuais e 
comportamentais, os alunos que a têm necessitam de tempo e metodologias ainda mais 
diferenciadas, a fim de que seja concretizado o efetivo conhecimento. Dessa forma, como 
instrumento de auxílio, a neurociência aplicada à aprendizagem pode favorecer tanto na 
compreensão dos aspectos cerebrais, quanto nas formas particulares de cada indivíduo aprender. 
A partir disso, há margens de amparo aos profissionais que poderão atuar de forma consciente e 
específica com o grupo em questão. Expor os aportes que a neurociência pode trazer no que 
tange a aprendizagem de discentes com deficiência intelectual é o principal objetivo desse 
estudo. Será realizada uma pesquisa bibliográfica e dentre os autores destacamos Vygostky, 
Ramon M. Consenza, Marlene Cabral de Souza e Claudia Gomes. É inegável, portanto, que o 
aluno com deficiência intelectual será capaz de se inteirar nas situações escolares se houver 
sentido e ligações com sua vivência. Compreender como o cérebro aprende, impacta, 
diretamente, nas atividades que serão aplicadas, além de estimular as sinapses. De acordo com 
os pressupostos da Neurociência, o desenvolvimento e aprendizagem de pessoas com 
deficiência intelectual são possíveis, com práticas pedagógicas e estimulações concretas, uma 
vez que existem déficits de memória, atenção e concentração. Os elementos científicos, além de 
subsidiarem os quesitos da carência intelectual, ajudam os docentes a se imergir no 
conhecimento, adquirindo postura de importância no processo de processo de mediação, ação 
esta que deve ser contemplada com base na compreensão das particularidades e potencialidades 
desses alunos. Essa pesquisa, ainda em fase inicial, através dos estudos da Neurociência, tem a 
pretensão de investigar novas formas de aprender, respeitando a subjetividade dos alunos com 
deficiência intelectual. 
Palavras-chave:Neurociência; Aprendizagem; Deficiência Intelectual. 
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A história do município de Miguel Pereira-RJ e o contexto 
educacional brasileiro vigente na década de implementação do 
primeiro ginásio na localidade (1950-1970) 
Fernanda Lopes Rêgo Soares1, Angelo Ferreira Monteiro2 

 
 

Esta proposta de trabalho de pesquisa busca levantar a história do município de Miguel Pereira- 
RJ, suas respectivas denominações ao longo das décadas e os fatos decisivos que influenciaram 
seu desenvolvimento educacional e social, e visa investigar o contexto educacional brasileiro 
vigente no período de 1950 a 1970, contribuindo para a História da Educação da Região Centro- 
Sul Fluminense. Para isto, descreveremos o contexto histórico educacional do país, com recorte 
espacial para o município de Miguel Pereira entre as décadas de 1950-1970, período esse 
marcado por um movimento educacional nacional, que motivou a implementação do primeiro 
Ginásio na localidade e que contribuiu para o seu desenvolvimento educacional local. 
Utilizaremos como materiais e métodos, livros e artigos que tratem da temática da história do 
município de Miguel Pereira e da história da Região, assim como a análise da legislação 
educacional da época mencionada. Tendo como base teórica principal do trabalho, autores como 
Muniz (1983) e Deister (2003) que retratam a história do município de Miguel Pereira, 
principais marcos de seu desenvolvimento educacional e social para descrever o movimento de 
implementação do primeiroginásio na cidade. Monteiro (2012) que trata da história da origem 
do povoado de Vassouras, visto que a história do município de Miguel Pereira está diretamente 
ligada a abertura do Caminho Novo das Minas; e Nunes (2000); Piletti e Piletti (1997) que 
apresentam a análise histórica da legislaçãoeducacional vigente no país. Nesta perspectiva esse 
trabalho contribuirá com a História da Educação da Região Centro-Sul Fluminense, despertando 
o interesse para novas pesquisas. 
Palavras-chave:Educação; Miguel Pereira-RJ; Região Centro-Sul Fluminense. 
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A avaliação psicológica é uma das funções de maior relevância dentre as atividades 
desempenhadas pelo psicólogo, seu objetivo é estudar e identificar fenômenos psíquicos através 
do levantamento prévio de hipóteses que poderão ou não ser confirmadas, sendo o psicólogo o 
único profissional autorizado a desempenhar essa atividade. Durante esse processo, é preciso 
uma série de considerações éticas que visam sua neutralidade, tendo como prioridade a 
preservação da integridade do avaliado. Dados levantados nos mostram que é preciso refletir 
desde a construção dos instrumentos, até os métodos e técnicas utilizadas, para que este seja 
coerente com o contexto onde será aplicada. O psicólogo ao utilizar os testes avaliará a 
importância da sua adaptação, os contextos sociais e econômicos de onde serão manipulados, 
mantendo assim, sua fidedignidade. O estudo de revisão da literatura especializada em avaliação 
psicológica, objetiva compreender como o psicólogo deve colocar em análise grupos que não 
atendem as normas, para que estes não sejam discriminados, ocorrendo uma indissociabilidade 
ética no seu exercício profissional. Desta forma, ao realizar uma avaliação deve-se atentar sobre 
os efeitos dos resultados para o sujeito e seu meio, pensar sobre o processo de desenvolvimento 
desse indivíduo, sua singularidade e construções sociais, não sendo somente regimental, mas 
atendendo a todos os modos de viver, buscando uma desarticulação do sistema de julgamento 
diante do que é normativo. Tendo em vista os aspectos apresentados, faz-se importante 
considerar que esses princípios quando bem utilizados contribuem, não apenas, para melhorar a 
vida de uma pessoa, mas também de uma sociedade, através de uma intervenção adequada que 
possibilite uma melhor qualidade de vida. 
Palavras-chave:avaliação psicológica; ética; integridade 
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A importância de construir um elo entre a matemática ensinada na 
escola e o cotidiano do aluno.. 
Mônica Tavares de Oliveira Souza1, Marcia Fonseca Soutello Moreira Raymundo2 

 
 
 

O presente trabalho tem o intuito de analisar o atual ensino da Matemática e constatar a 
importância da sua aplicabilidade no dia a dia do educando, dissertando teoricamente sobre 
processos e métodos de ensino da Matemática, a metodologia atual, o papel do professor neste 
processo de ensino e aprendizagem, as dificuldades nesse processo, o motivo de aprender, o 
motivo de aprender Matemática, culminando com a abordagem sobre a Matemática do 
Cotidiano. A partir de um aprofundamento teórico com base em leituras de livros, artigos e 
monografias da área, podemos dizer que um dos caminhos que se apresenta é a utilização de 
metodologias de ensino significativo e estimulante que desenvolva as estruturas conceituais do 
conhecimento matemático. Também fica claro que muitos educandos se encontram 
desmotivados, por isso, se faz necessário levantar questões como o que é ensinado e o que é 
aprendido. Este trabalho monográfico está sendo desenvolvido a partir de estudo bibliográfico e 
expõe-se alguns métodos que possam auxiliar ao professor a capacitar o educando e despertar 
nele as habilidades cognitivas para o “fazer pensar”. O trabalho irá oferecer possíveis 
metodologias/estratégias de ensino e atividades aplicáveis nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental que envolva a Matemática contextualizada do dia a dia. Neste sentido, se faz 
necessário propor a aplicação de técnicas diferenciadas, tornando o processo de ensino- 
aprendizagem dinâmico, significativo e concreto. A Matemática é uma disciplina muito temida  
e desprezada por grande parte da sociedade, embora esteja presente na vida das pessoas sem ser 
percebida, permitindo ao aluno compreender o mundo em que vive. A dificuldade dos alunos 
em assimilar conceitos matemáticos, na maioria das vezes, dá-se, pela falta de contextualização 
e aplicação dos conteúdos, pois muitas vezes esta disciplina não é trabalhada de forma com que 
faça o aluno ter uma relação com o cotidiano. Provavelmente se os conteúdos matemáticos 
fossem ensinados de forma a estabelecer um contexto claro, levando ao aluno a uma 
aprendizagem com significado, haveria concepções e condições bem diferentes das atuais. 
Analisando o trabalho como um todo percebe-se que o ensino escolar, em sua grande maioria,  
se apresenta como uma realidade à parte dos acontecimentos da atualidade. Em determinadas 
ocasiões, em função do estreitamento desta realidade, são citadas situações do cotidiano, porém 
de forma superficial e sem estabelecer relações que possibilitem significar. 
Palavras-chave:Educação Matemática. Cotidiano. Ensino 
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A importância do uso dos recursos didático- pedagógicos para o 
processo de aprendizagem nos primeiros anos do ensino 
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Ana Marcia Lisboa de Oliveira Moreira1, Maria Luiza Delgado de Medeiros2 

 
 
 

A utilização dos diversos tipos de recursos didático- pedagógicos nos primeiros anos do ensino 
fundamental pode trazer benefícios significativos no processo de ensino e aprendizagem, 
facilitando a compreensão, o processo de leitura, escrita e operações lógico-matemáticas. Há 
vários tipos de recursos para diferentes objetivos e públicos. Seja para alunos ditos "normais" ou 
para educação especial, o uso de estratégias pedagógicas como ferramenta de ensino pelo 
professor, torna o ambiente escolar mais prazeroso, enriquecedor e dinâmico. O presente 
trabalho tem por objetivo destacar a importância do uso de diversos recursos didático- 
pedagógicos no processo de aprendizagem dos alunos nos anos iniciais no ensino fundamental, 
relatar as diferentes atividades que o docente pode utilizar em suas aulas, o papel do professor 
na elaboração dos materiais e a aplicação das diversas formas de recursos. O método utilizado 
para a composição deste trabalho foi a pesquisa com base em levantamentos bibliográficos. 
Após leitura das obras e observação de algumas aulas com emprego de ações pedagógicas 
específicas, ficou claro a importância dessa ferramenta no processo de ensino/aprendizagem. O 
estudo busca enfocar a importância de diversificar os instrumentos pedagógicos nos primeiros 
anos do ensino fundamental, pois são ferramentas de suma importância no ensino moderno para 
garantir maior entendimento, eficiência, compreensão e dinamização dos conteúdos das aulas, 
visto que muitos alunos apresentam dificuldade em assimilar certas matérias apenas com 
métodos tradicionais como livros didáticos, quadro e giz. A adoção e implementação dos 
recursos didáticos nas aulas facilita o processo de ensino sendo fundamental em um ambiente 
com educação ampla e de qualidade. A compreensão dos conteúdos pelos alunos, 
principalmente daqueles com dificuldade de aprendizagem ou inclusos, se torna bem maior com 
o emprego dos meios didáticos como ferramentas facilitadoras das aulas. O papel do professor 
como facilitador deve ser de tentar cada vez mais utilizá-los, criando os seus próprios ou 
utilizando os já existentes na escola, focando na individualidade de cada aluno e na certeza de 
que é possível 
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A inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais 
na rede regular de ensino 
Katieli Tavares de Souza1, Suely Cristina de Souza Fernandes Crahim2 

 
 
 

A inclusão de alunos com Necessidades Educacionais Especiais – NEE é de grande relevância 
nas unidades de ensino. A história da educação inclusiva teve início no Brasil na década de 70 
ainda no período imperial quando as escolas passam a oferecer serviços aos alunos com NEE, 
desde que os mesmos pudessem se apropriar do plano de ensino da instituição. Logo surgem 
duas instituições de suma importância na educação inclusiva, em 1854, o Imperial Instituto dos 
meninos cegos, após o Instituto Benjamin Constant, em 1857. Desde então a inclusão vem 
ganhando espaço, com a criação e implementação de leis e Políticas Públicas que beneficiam o 
acesso à educação inclusiva. Em 1988, o Brasil dá um importante passo em direção a Educação 
Inclusiva, com a promulgação da Constituição Federal, que estabelece e implementa diretrizes 
de Políticas de Inclusão Social, que garante o pleno desenvolvimento da pessoa e define a 
educação como direito para todos. A partir da promulgação de leis nacionais e internacionais 
que amparam e defendem os direitos humanos e de pessoas com necessidades especiais, leva-se 
a discussão, princípios e políticas públicas advindas da legislação vigente a respeito da inclusão 
escolar e social. Diante dessas conquistas, as demandas aumentaram e as escolas passaram a 
receber um maior número de alunos de inclusão, tendo em vista que esses alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais devem ter sua matrícula garantida na rede regular de 
ensino, assim definido na Constituição Federal de 1988, que define a “educação para todos”, e 
na Declaração de Salamanca e suas Linhas de Ação. Documento de grande importância que 
justifica a proposta para uma educação inclusiva e social, mesmo com as dificuldades que as 
escolas enfrentam ou não. A presente pesquisa tem como objetivo discutir e aprimorar 
conhecimentos na perspectiva educação inclusiva na rede regular de ensino, com a contribuição 
Legislação e das Políticas Públicas para educação inclusiva e nos estudos coerentes a serem 
aplicados nas unidades de ensino aos alunos com Necessidades Educacionais Especiais, e 
finalmente discutir a relação da família com a escola, através do profissional selecionado em 
realizar a atividade de mediação escolar. Os dados serão coletados em bibliografias de acordo 
com a legislação e estudiosos que com suas pesquisas contribuem tanto para educação inclusiva 
quanto para outros níveis e modalidades de educação. Esse estudo ainda está em âmbito inicial. 
O campo da educação inclusiva é vasto e depende de amplo projeto de pesquisa, desde a coleta 
de informações, estudos, realização do projeto de pesquisa e conclusão. 
Palavras-chave:Educação Inclusiva; Políticas Públicas; Ensino 
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A Irmandade de Nossa Senhora da Conceição da freguesia de 
Vassouras e a imprensa local no século XIX 
Angelo Ferreira Monteiro1,2,3 

 
 
 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar a atuação da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição 
de Vassouras no século XIX através das notícias dos Jornais "O Município e O Vassourense". A 
metodologia utilizada será através do levantamento das matérias publicadas na imprensa local 
sobre esta instituição e textos científicos referentes ao uso desta fonte histórica. Nelson Werneck 
Sodré foi o pioneiro em 1966 na escrita da história da imprensa no Brasil e Luca (2005) 
descreve que desde a década de 70 do século XX havia um anseio pela escrita da história da 
imprensa, no entanto sem o uso desta fonte, até então vista com certa desconfiança. Cruz e 
Peixoto (2007), afirma que "nestas últimas décadas perdemos definitivamente a inocência e 
incorporamos a perspectiva de que todo documento, e não só a imprensa, é também  
monumento, remetendo ao campo de subjetividade e da intencionalidade com o qual devemos 
lidar." Lapuente (2015) assinala que esta desconfiança contrasta com a postura dos historiadores 
franceses que utilizavam esta fonte como documento histórico. No nosso caso, percebemos que 
a imprensa local de Vassouras no século XIX, no momento do seu surgimento com o Jornal O 
Município publicava com certa regularidade, notícias sobre as atividades religiosas da 
Irmandade e da Freguesia, como por exemplo as comissões para a realização da Semana Santa e 
a Festa da Padroeira, além de textos sobre os personalidades locais civis e eclesiásticas, na 
maioria dos casos em datas de aniversário ou no momento da morte, com editoriais longos de 
até uma página, uma vez que estes hebdomadários tinham apenas 04 páginas. No período do 
Jornal o Vassourense, a partir de 1882, encontramos também conflitos de opinião entre a 
autoridade eclesiástica e os jornalistas. Esta parte da pesquisa ainda está em fase de organização 
e análise textual das publicações. 
Palavras-chave:Imprensa; Século XIX; Vale do Paraíba Fluminense 
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A reimplantação da disciplina Educação Moral e Cívica em 
Vassouras/RJ no século XXI - Revisão de literatura 
Daniele Macario de Araujo Marcolino Ferreira1, Alice Pinheiro Torres2, Vanessa de Avila 
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A pesquisa propõe analisar a reimplantação da disciplina Educação Moral e Cívica (EMC), 
como obrigatoriedade no município de Vassouras – RJ. Dentro do contexto histórico, a criação 
da disciplina ocorreu no governo Getúlio Vargas durante o Estado Novo (1937-1945) pelo 
Decreto-Lei nº 2.072/40 e resgatado pelo general Costa e Silva em 1969, durante a ditadura 
militar (BRASIL, 1969). A metodologia utilizada será revisão de literatura com o uso de textos 
científicos e legislação pertinente a temática. Para Silva e Bartholo (2017) foi uma tentativa de 
enquadrar o comportamento das pessoas dentro de um padrão social, “homens tidos como 
cristãos e obedientes, sobretudo patriotas preparados para a vida cívica.” A introdução desta 
disciplina tinha "caráter obrigatório e como prática educativa, nas escolas de todos os graus e 
modalidades, dos sistemas de ensino no País; defendendo o princípio democrático, o 
fortalecimento da nação, o culto a pátria e seus símbolos (BRASIL, 1969). A lei 5.692/71, em 
seu artigo 7° relata sobre moral e cívica, educação física, programa de saúde e educação artística 
nos 1° e 2 ° graus (BRASIL, 1971). A disciplina deixou a base curricular em 1993, quando o 
presidente Itamar Franco revogou o decreto (BRASIL, 1993). Retornando ao Município de 
Vassouras-RJ sob a lei nº. 3.063 de 28 de fevereiro de 2019, que fica obrigada a inclusão na 
matriz curricular do Ensino Fundamental das redes de ensino público e privado do município 
(CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, 2019). Segundo Abreu 
(2006), a Educação Moral e Cívica deveria ter um professor específico, no caso de Estudos 
Sociais, pesquisadores da época defendiam a ideia de cursos de graduação de curta duração para 
a formação desse docente e outros defendiam que se capacitasse os professores formados em 
História e Geografia. Esse impasse quanto a formação causava tensão em relação a aplicação 
dos conteúdos aplicados na EMC e também em relação a autonomia do docente. Do ponto de 
vista de Silva e Bartholo (2017), fica claro que o ensino da EMC atende ou dá prosseguimento a 
ideologias já conhecidas pela cultura política do país. Esta proposta de trabalho está no início da 
pesquisa e neste momento buscamos levantar literatura e legislação pertinentes à temática para 
desenvolvimento do trabalho de conclusão do curso. 
Palavras-chave:Educação Moral e Cívica; Vassouras-RJ; Século XXI 
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A relevância da creche no desenvolvimento infantil 
Adriana Aparecida Saraiva Generozo1, Marinéa da Silva Figueira Rodrigues2 

 
 

 
O presente estudo tem por objetivo investigar a relevância da creche no processo de formação 
da criança, visto que a instituição tem por finalidade o seu desenvolvimento integral, além de 
exercer duas funções primordiais, na faixa etária de 0 a 3 anos e onze meses, de cuidar e educar, 
complementando a ação da família. A metodologia será desenvolvida através de uma pesquisa 
qualitativa, numa abordagem histórico-cultural, através de entrevistas com professores da 
Educação Infantil (Pré-escola) em quatro escolas da rede pública municipal de Vassouras. No 
atual cenário da nossa sociedade, com a crescente inserção da mulher no mercado de trabalho e 
as modificações na estrutura familiar, a creche cada vez mais tem sido procurada pelas famílias 
como ambiente de educação e cuidado das crianças, tornando-se indispensável na sociedade. 
Pesquisas constataram, principalmente na Literatura Norte-americana, sobre a relação da 
Educação Infantil e o desenvolvimento, que as crianças analisadas aos 15 e 54 meses que 
frequentavam a creche, apresentavam um desenvolvimento cognitivo mais favorável do que 
seus pares que ficavam somente em casa (MELHUISH, 2013). Tendo em vista que os primeiros 
três anos são marcantes para a formação da inteligência da criança, e os mais importantes para o 
seu desenvolvimento subsequente, e que as famílias nem sempre podem contar com parentes 
próximos e babás, constata-se que as creches assumem um papel fundamental em nossa 
sociedade e que cada vez mais cresce a procura por esse tipo de serviço. Com a Lei 9394/96 
(BRASIL, 1996), a creche tem uma nova concepção, passa a ser considerada a primeira etapa da 
Educação Básica, e tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos 
físico, psicológico, intelectual e social, rompendo com o caráter unicamente assistencial que 
predominava e assumindo uma proposta pedagógica. Rizzo (2006) afirma que a creche 
atualmente é um ambiente especialmente criado para oferecer condições ótimas que propiciem e 
estimulem o desenvolvimento integral e harmonioso da criança nos seus primeiros anos de vida. 
Espera-se, com esta pesquisa, averiguar, através das entrevistas, se realmente as crianças que 
frequentam a creche apresentam um desenvolvimento significativo em relação às crianças 
oriundas do lar ao ingressarem na Pré-Escola. 
Palavras-chave:Criança; Creche; Desenvolvimento. 
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A sombra da educação: o pensamento educacional de Severino 
Sombra e a influência de Teilhard de Chardin 
Paloma Nogueira dos Santos da Silva1, Jainara Martins Nascimento2, Wellington Rubem Gomes 
Vitorino3, Thalita Emiliano Cassiano da Silva4, Angelo Ferreira Monteiro5 

 
 

 
Este trabalho busca refletir e analisar as influências do pensamento educacional de Severino 
Sombra de Albuquerque, fundador da Universidade de Vassouras, mantida pela Fundação 
Educacional Severino Sombra – FUSVE, anteriormente denominada até 1975, Fundação 
Universitária Sul Fluminense. (MOURA, 2010) Em 1976 foi dado entrada no Conselho Federal 
de Educação, no pedido de reconhecimento da Universidade Severino Sombra (a partir de 2018, 
Universidade de Vassouras), o qual se concretizou somente em 1997 por força de um Decreto 
Ministerial. (MOURA, 2010) A metodologia aplicada será a de revisão de literatura sobre a 
temática com obras do próprio fundador da instituição e de influências recebidas da 
Universidade de Coimbra, da admiração pelo Presidente dos Estados Unidos - John Kennedy, 
com destaque para o pensador jesuíta Teilhard Chardin, além de textos científicos sobre a 
educação superior no século XX. Segundo MOURA (2010) Severino Sombra fundou a 
Sociedade Brasileira de Teilhard de Chardin que tinha o propósito de estudar e difundir o 
pensamento Teilhardeano. Moura (2010), ao citar Severino Sombra, este define Teilhard como 
“uma ponte entre a nova Ciência e o velho Humanismo, além de possuir a mesma linha de 
raciocínio, seu parecer religioso e teológico. Para tanto, ministrou sete cursos sobre a obra do 
intelectual francês.” (MOURA, 2010) Passando a dedicar-se às atividades educacionais, 
Severino Sombra tornou-se o grande impulsionador da educação superior na cidade de 
Vassouras, interior da Região Centro-Sul Fluminense, ideal que ganhou força por conta da 
influência da Universidade de Coimbra. (SOMBRA, 1995) Unindo os princípios de Teilhard 
sobre a humanização moderna e a aplicação de recursos iguais ou semelhantes aos quais a 
Universidade de Coimbra utilizava, Severino Sombra de Albuquerque realizou seu sonho em 
proporcionar à mocidade brasileira do interior e que buscava o interior para estudar, o 
conhecimento justo e recursos para uma melhor vida. Este trabalho é uma proposta de pesquisa 
que ainda está em fase de desenvolvimento. 
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Abordagem de Vigostki: Pensamento e fala no desenvolvimento 
humano infantil 
Andreza Oliveira da Silva1, Matheus Mesquita Silvanio2 

 
 
 

Para Vigotski, o pensamento deixa de ser biológico, diferenciando o homem dos outros animais. 
A pesquisa tem por objetivo analisar as contribuições do psicólogo na compreensão sobre a 
relação entre o pensamento e a linguagem no desenvolvimento, onde a relação do pensamento e 
a fala é o núcleo de sua teoria da consciência, feita por revisão bibliográfica. As teses anteriores 
variavam: uma plena identificação e fusão do pensamento com a fala e por outro lado, para a 
plena separação e dissociação entre eles. Com isso, perdem-se as propriedades da totalidade, já 
que esta não é a simples soma de processos isolados. Vigotski via o pensamento e a fala como 
um todo, a unidade será o significado da palavra. No percurso da filogênese, percebe-se que o 
pensamento e a linguagem têm diferentes raízes genéticas e desenvolvem-se por linhas 
diferentes e independentes, na ontogênese, percebem-se algumas semelhanças no início do 
desenvolvimento da criança, mas que a partir da inserção na cultura e nas relações sociais, tem o 
seu desenvolvimento alterado. Num determinado momento, as linhas do pensamento e da 
linguagem se cruzam e dão origem ao pensamento verbal e à fala intelectual, em uma unidade, a 
fala passa a organizar o pensamento e o pensamento a planejar a fala. Ao apropriar-se da 
linguagem, a criança possibilita alcançar novas formas do desenvolvimento humano. A função 
primária da fala é comunicar, é originariamente social. No desenvolvimento da criança, a 
linguagem passa a ter duas funções: comunicativa e egocêntrica. Embora ambas tenham uma 
aparência social, são diferentemente dirigidas, uma vez que a fala comunicativa é dirigida ao 
outro e a fala egocêntrica é dirigida a si mesmo. A fala egocêntrica é transitória entre a 
linguagem exterior e a interior, fazendo mediação do social para o individual, a fala egocêntrica 
é uma linguagem para si, assim como a interior, mas ainda com aspectos da linguagem social. A 
linguagem internalizada dá origem ao pensamento verbal e passa a assumir para a criança outras 
funções, como a de generalização. Uma palavra nunca se refere a um objeto isolado, portanto, o 
significado é produzido nas relações sociais e passa a ser operado através dos signos. Vemos, 
então, que as palavras não são simplesmente inventadas, mas surgem num processo de 
desenvolvimento relacionadas a uma imagem e dão origem a novas palavras segundo as leis do 
desenvolvimento psicológico. Com isso, Vigotski esclarece a criança reproduz o uso do signo, 
para somente depois compreender seus mecanismos e dominá-los. A palavra cumpre o papel de 
distinguir e dessa forma analisa o mundo. 
Palavras-chave:desenvolvimento infantil; pensamento e fala; Vigotski 
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Abuso sexual na infância e a relação com atos de violência na 
posteridade 
Ana Carolina Costa da roza1, Beatriz Barbosa de Assis2, Guilherme Delgado Mendes da Silva3, 
Davi Bernardo Santos de Paula4 

 
 

 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera o abuso sexual como um fenômeno de  
maus tratos na infância e na adolescência. Foi realizado um levantamento estatístico no Brasil, 
mostrando que o maior número de vítimas de abuso sexual são crianças e adolescentes do sexo 
feminino (80%). E, em 75% dos casos relatados, o abusador era o pai ou padrasto. Objetivo 
deste trabalho é demonstrar a relação do abuso de crianças e adolescentes e manifestações de 
comportamentos violentos na vida adulta. A criança e o adolescente, quando vítimas, sofrem 
profundamente com medo, culpa e remorso porque, geralmente, quem pratica o abuso, é uma 
pessoa que ela ama, não podendo assim entender o que está acontecendo. Os problemas que os 
adultos enfrentam pelos maus-tratos sofridos na infância são diversos, além do sofrimento e 
prejuízos ocorridos. No abuso sexual as vítimas sofrem consequências como sentimento de 
culpa, depressão, sentimento de estar marcado para o resto da vida, falta de amor próprio, 
dificuldade em manter relações saudáveis com outras pessoas, tendências ao abuso sexual, 
comportamento autodestrutivo, impotência, frigidez e toda a gama de traumas. O efeito do 
abuso infantil pode manifestar-se de várias formas, em qualquer idade segundo podendo 
manifestar também como ansiedade, pensamentos suicidas, estresse pós-traumático e depressão; 
podendo expressar-se externamente como agressão, impulsividade, delinquência, hiperatividade 
e abuso de substâncias. Embora a modernidade e a globalização tenham contribuído para uma 
mudança nas atitudes morais e nos enfoques dados à sexualidade e às questões ligadas ao sexo, 
ainda hoje, esse assunto é uma questão polêmica. O assunto gera muitas fantasias, superstições, 
constrangimento, preconceitos, vergonha, repressão, ignorância, tabus e falsos moralismos. 
Portanto, é preciso falar cada vez mais sobre este assunto, levando as pessoas a compreenderem 
o problema e apoiarem famílias que vivenciam esta situação. Principalmente aquelas das 
comunidades do mesmo bairro, lembrando que uma situação de abuso não pode ser apagada, 
mas a ajuda e o tratamento consistem em minimizar o dano psicológico que a vítima sofreu. 
Palavras-chave:criança, adolescente, abuso 
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Água: Bem de consumo consciente e Sustentável 
Geovana Lavinas Galeão1, Carlos Eduardo Granadeiro Correa2 

 
 

 
Partindo de nossa Constituição Federal (BRASIL, 1988), que nos garante em seu Art. 225: 
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” e, segundo a Lei das Águas, nº 
9.433/1997 (BRASIL, 1997), a água é considerada um bem de domínio público e um recurso 
natural limitado, dotado de valor econômico. Diante disso, a educação ambiental funciona como 
ferramenta para garantir a disponibilidade de água de qualidade às gerações presentes e futuras, 
promover uma utilização racional e integrada dos recursos hídricos, conforme sua definição na 
Política Nacional de Educação Ambiental - Lei nº 9795/1999 (BRASIL, 1999), Art. 1º 
“Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida e sua sustentabilidade”. Com a finalidade de despertar a consciência crítica na 
utilização sustentável da água, como recurso importante e finito, em várias atividades básicas, 
como agricultura, indústria e consumo doméstico, foi apresentada uma palestra participativa 
ministrada para educação básica, com uso de recursos multimídia (projetor multimídia, 
computador, PowerPoint, vídeos), no 3º ano do ensino fundamental da Escola Municipal 
Giovanni Napoli, localizada no bairro Grecco, na cidade de Vassouras-RJ. A partir das 
atividades experimentais realizadas para a promoção e educação ambiental, os alunos tomaram 
ciência seus papéis de protagonistas na mudança de cultura através de atitudes simples do dia-a- 
dia, bem como a transformação que podem realizar em suas famílias a partir das informações 
adquiridas, conforme respostas ao questionário aplicado. As evidências da pesquisa indicam que 
educação ambiental participativa proporciona uma visão integrada e contextualizada do tema e 
contribui para a construção do conhecimento e formação da cidadania. 
Palavras-chave:educação ambiental; água; utilização racional. 
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AIDS e a mortalidade no município de Vassouras: um estudo 
retrospectivo do período de 2010-2018 
Márcio Vinícius Silva De Sá1, Sebastião Jorge da Cunha Gonçalves2, Lilia Marques Simões 
Rodrigues3 

 
 

 
O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) acomete importantes células do sistema 
imunológico e que se não tratada evolui para a A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(AIDS) o que impedirá o organismo a se defender de infecções levando o indivíduo ao óbito. O 
vírus é uma pandemia que infecta a todo ano 1,7 milhões de pessoas no mundo acometendo 
principalmente populações subdesenvolvidas. No início a desinformação foi a responsável pela 
não prevenção da HIV por se acreditar que acometia exclusivamente prostitutas, homens 
homossexuais e usuários de drogas injetáveis, atualmente sabemos que ela é transmitida para 
qualquer pessoa por via sanguínea, por via vertical e pelo ato sexual feito sem o uso de 
preservativo. Esse estudo quantitativo, transversal e retrospectivo tem como objetivo de analisar 
os óbitos por AIDS de residentes do município de Vassouras no período de 2010 a 2018. Os 
dados foram extraídos do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Trata-se de um 
estudo com corte temporal, para estudar os números absolutos de óbitos por AIDS, no  
município de Vassouras-RJ. No Total foram observados 31 óbitos nesse período de tempo e que 
o pico obtido foi em 2014 com 29% dos casos, seguidos dos anos 2011, 2012 e 2016 com 13% 
cada um, 2013 e 2018 com 10%, 2015 com 6% dos casos e que os anos que tiverem menos 
incidência foram os anos de 2010 e 2017 com 3% dos casos. O fato de ainda existirem pessoas 
que morrem devido a dificuldade do organismo a se defender de uma infecção demonstra 
desinformação ou falta de busca por tratamento que pode ser ocasionado por uma falta de 
acolhimento devido aos pacientes. Em síntese, cabe aos profissionais de saúde ser devidamente 
capacitados, de forma a empoderar a população sobre a importância dos métodos de prevenção 
como o uso da camisinha para evitar contágio de Infecções Sexualmente Transmissíveis e para 
prevenir a contaminação ambiental pelo HIV, em decorrência de sangramento no âmbito 
profissional. Também é necessário que o profissional possua um bom acolhimento à essas 
pessoas, a fim de tranquilizá-las caso estejam com HIV, incentivando-as a realizar o tratamento 
para que a expectativa de vida dessas pessoas aumente e para que não abandonem o tratamento 
pois aumenta a probabilidade da replicação do vírus tanto por torná-lo mais resistente. 
Atualmente no município de Vassouras existe Serviço de Assistência Especializada em 
HIV/Aids, distribuição de preservativos em 100% das ESF e testes rápido para HIV. 
Palavras-chave:Enfermagem; AIDS; Mortalidade. 
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Alienação Parental, "deixe-me amar minha família" 
Sergio Gonçalves Brito1, Luciana Barile de Carvalho2, Flavia Leite Monsores3, Anna Caroline 
Monteiro Monsores4, Maria Fernanda C. de Castro Moraes Ricci5 

 
 

 
A Síndrome da Alienação Parental-SAP, pesquisada recente por doutrinadores e estudiosos do 
Direito tem amparo na Lei 12.318/2010. O cuidado do legislador com os detalhes da proteção  
de um bem maior, a dignidade dos menores foi nossa motivação para abraçar a proposta da  
Profª de Antropologia, Maria Fernanda Ricci. SAP é o processo de programar a criança de 
forma negativa ao outro genitor sem qualquer justificativa que não a vingança e o medo de 
dividir o afeto da criança. Trata-se de transtorno psicológico provocado por ações e omissões, 
que transformam a consciência dos filhos, com o objetivo de impedir, obstaculizar ou destruir 
seus vínculos com o outro genitor, cônjuge alienado, sem que existam motivos reais de perigo à 
criança, afinal, virtudes e defeitos todos possuímos. Cabe aqui a observação de que, a SAP pode 
ser desencadeada também por outros parentes ou amigos íntimos, mas para facilitar o 
entendimento abordaremos apenas a provocação partida de um dos genitores.Traços de 
comportamento alienante podem ser identificados durante os anos tranquilos de vida conjugal, 
entretanto, é na separação ou divórcio que exacerbam estes comportamentos. Trata-se de 
verdadeira campanha de desmoralização, ao criar uma série de situações para dificultar o 
genitor(a) alienado(a) ou mesmo impedir a visitação, potencializando aspectos negativos e 
minimizando os positivos deste(a). Exemplos são o monitoramento nas visitas, nas 
demonstrações de afeto, etc; o filho é utilizado como instrumento de agressividade direcionada 
ao parceiro, por vingança ou medo de perder parte do carinho da criança e podem levá-las a 
rejeitar e até odiar pai ou a mãe. Alcançado ou não este objetivo, fato é que o prejuízo na 
formação e desperdício de sadio relacionamento afetará seus próprios filhos. Assim, não resta 
dúvida que a SAP é uma forma de maltrato ou abuso, para a qual a sociedade deve agir. Assim, 
nos despertou o interesse promover ações de assistência social e jurídica, orientação e 
divulgação para aqueles que lidam diariamente com esta questão. Num primeiro momento, 
levamos nossa proposta de ação social à Sra. Amine Elmor, Secretária Municipal de Educação 
de Miguel Pereira, que prontamente aquiesceu e agendou de expormos a cerca de oitenta 
profissionais da educação, que por feliz coincidência, participavam de um ciclo de palestras de 
qualificação com a psicóloga, Dra. Valéria A. Bastos. Demos ênfase à lei e ao panfleto 
explicativo (identificação e consequências jurídicas). Assim, divulgamos e orientamos sobre a 
importância do bom convívio entre pais e filhos benéficas à toda sociedade. 
Palavras-chave:Alienação; parental; família 
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Aplicabilidade da Teoria de Faye Abdellah na Assistência de 
enfermagem para Mulheres vítimas de agressão doméstica 
Daniela Romualdo Jacinto1, Milena Soares de Carvalho2, Eliara Adelino da Silva3, Geisa Sereno 
Velloso da Silva4 

 
 

 
Compreende-se que a violência doméstica é composta por ações que causam danos físicos, 
emocionais e psicológicos à mulher prejudicando seu bem-estar. Com relação a esta violência 
relaciona-se também as agressões verbal e não verbal e intrafamiliar. Pela razão de este tipo de 
violência permanecer constante e trazendo à tona essas vítimas como pacientes nos hospitais, é 
necessário ter medidas de ajuda para as mesmas. E para isto, esse estudo remete a assistência 
prestada as vítimas com enfoque no tratamento terapêutico baseado na Teoria de Faye Abdellah 
que foca tratar do paciente como um todo através de 21 problemas de enfermagem, destacando 
os problemas a serem enfrentados para melhorar a saúde emocional do paciente. O objetivo 
deste trabalho é refletir a possibilidade da Teoria de Faye Abdellah para assistência de 
enfermagem no contexto hospitalar e ambulatorial voltada para violência contra mulher. Para 
isso, realizou-se uma revisão integrativa da literatura, consultando as bases de dados Google 
Acadêmico, Revista de Enfermagem, LILACS e SCIELO, utilizando operador booleano “and” e 
foram usados os descritores; Violência contra a mulher, Cuidado, Assistência de Enfermagem. 
Realizou-se à leitura e interpretação dos artigos para fundamentação de evidências teórica clara, 
coesa e concisa, procedendo à seleção do material que interessava ao estudo. Após a fase de 
seleção, houve um refinamento dos artigos para a classificação dos dados. O problema para 
violência doméstica está relacionado também a violência de gênero, verbal e intrafamiliar, 
gerando uma serie de consequências que resultam inferiorização, tratando este problema como 
algo comum outrossim causando sentimento de ira fazendo com que o mesmo comportamento 
agressivo se repita. Provocando danos não somente mulher, mas também o todos envolvidos no 
mesmo ambiente familiar. Dessa forma, o ideal também é envolver a família da vítima ou de 
outra maneira, pessoas que são significativas para a vítima desde que os mesmos sejam 
facilitadores do tratamento terapêutico. Nota-se que pela aproximação que o enfermeiro tem 
com pacientes, há uma predisposição maior para perceber o sofrimento e ser empático, desta 
maneira é importante que haja um preparo maior para pôr em prática esta teoria para que os 
mesmos venham encarar sabendo como agir e se necessário fazer adaptações para o melhor 
desempenho e bem-estar da vítima. Esta teoria para pacientes vítimas de agressão domestica não 
é somente visar as feridas físicas, mas também as feridas emocionais pois a violência física 
também envolve a violência verbal que consequentemente fragiliza a vítima emocionalmente. 
Palavras-chave:Violência contra a mulher; Cuidado; Assistência de Enfermagem. 
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Aprendizagem significativa aplicada à correção de fluxo em um 
município da baixada Fluminense – revisão de literatura e 
legislação 
Lucas de Oliveira Costa Silva1, Marinéa da Silva Figueira Rodrigues2 

 
 
 

A presente pesquisa tem por objetivo investigar os pressupostos teóricos metodológicos 
adotados na Correção de Fluxo, com o intuito de verificar a aplicabilidade da Aprendizagem 
Significativa em projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes de 
um município da Baixada Fluminense. A metodologia adotada será de revisão de literatura, 
legislação e pesquisa de campo, que se desdobrará em questionários qualitativos. Partindo do 
pressuposto de que a Aprendizagem Significativa, criada por Ausubel (1978), Humanizada por 
Novak (2010) e desenvolvida no Brasil por Marco Antonio Moreira (2010), leva em conta o 
conhecimento prévio para a construção de um novo saber. Desta forma, almeja-se um discente 
mais crítico, que compreenda a função social da escola e desempenhe seu papel enquanto 
cidadão, tendo em vista a empatia e os fatores democráticos. Com base em uma análise do 
cenário educacional em um município da Baixada Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, 
nota-se a necessidade de um olhar humanístico aos educandos com distorção série/idade, 
desenvolvendo então a meta 3 do PNE, vigente no decênio 2014/2024. (BRASIL, 2014). A Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 fomenta a Correção de fluxo em uma 
busca por minimizar a taxa de analfabetismo no Brasil (BRASIL, 1996). Portanto, espera-se, 
através deste trabalho, analisar a prática pedagógica de projeto municipal, que visa à correção de 
fluxo, que promove a flexibilização do processo de ensino aprendizagem de discentes do Ensino 
Fundamental Anos Iniciais, que apresentam menor rendimento escolar, devido à idade, 
buscando resgatar a aprendizagem, emancipação do sujeito e sua valorização no ambiente 
educacional. 
Palavras-chave:Aprendizagem Significativa; Conhecimento Prévio; Correção de fluxo. 
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Apropriações de Metodologias Ativas e a docência - Oficinas 
Pedagógicas 
Maria Fernanda Caravana de Castro Moraes Ricci1, Adiel Queiroz Ricci2, Anrafel Fernandes 
Pereira3, Paulo Tong4 

 
 

 
Os fazeres docentes demandam, frente às especificidades do momento atual, um repensar. 
Estando diferente a sociedade, os discentes que ela integram também o são. Desta feita, 
incorporar práticas em que o aluno assuma espaços de protagonismo é devolver a ele um status 
que, na verdade, sempre lhe pertenceu, o da aprendizagem. Para que isso ocorra novas formas 
de ensinagem devem ser consideradas. Como uma das alternativas possíveis, a Universidade de 
Vassouras apresentou, no encontro pedagógico dos professores da Pró-Reitoria de Integração, 
Ciências Humanas, Sociais Aplicadas e Relações Externas de 2019_2, uma experiência de 
Metodologia Ativa (MA) não disruptiva como forma de apresentação a seus docentes desses 
novos fazeres. A ação objetiva a proposição da teoria da atividade, de Engeström (2018), já que 
a prática de ensino-aprendizagem pelas MA se constitui como atividade docente dialógica, 
epistemológica, pois discute as bases da construção do saber e axiológica, uma vez que versa 
sobre os limites ético-morais dessa construção e do ensinar e aprender. No contexto da 
propositura da atividade de capacitação em si, foi entendimento dos responsáveis que a didática 
tem o compromisso com a busca da qualidade cognitiva das aprendizagens. Esse alinhamento se 
fortalece quando o sujeito aprendente, considerado como ativo, copartícipe da elaboração dos 
seus objetivos para a aprendizagem, utilizando das ferramentas necessárias, em nossa 
experiência relatada, fortemente amparada em tecnologia, para alcançá-los, e o aprimoramento 
de um entorno educativo que favoreça ao discente apropria-se de conhecimentos acadêmicos 
para a construção de habilidades e competências próprias a sua formação. Foi utilizada a 
metodologia Problem Based Learning (PBL), a dinâmica se conduziu pela apresentação prévia 
da metodologia, assim como do conteúdo objeto da reflexão pratica e, em seguida, pela divisão 
dos grupos contendo professores que integram os distintos cursos presentes na Pró-Reitoria. Isso 
ocorreu objetivando prover a multiplicidade de olhares sobre o mesmo problema. A seguir, cada 
grupo foi instado a percorrer a sequência da metodologia, vivenciando as dificuldades e 
vantagens inerentes aos processos. Como ferramenta tecnológica de registro de processo 
utilizou-se o Padlet, um mural virtual e, como avaliação de percurso, o Plickers, que possibilita 
a realização de testes rápidos, ambos abertos e gratuitos. As impressões manifestas ao término 
do encontro foram positivas, sendo, segundo os dados obtidos na avaliação, favoráveis a adoção 
da metodologia e das práticas nela ancoradas. 
Palavras-chave:Metodologias ativas; Fazeres docentes; Tecnologia educacional. 
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pedagógicas dos professores de Vassouras-RJ - Primeiras 
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Mônica Tavares de Oliveira Souza1, Fernanda Lopes Rêgo Soares2, Lília Maria Gilson de 
Oliveira Rangel3, Angelo Ferreira Monteiro4, Marinéa da Silva Figueira Rodrigues5. 

 
 

 
Este projeto de pesquisa se propõe a levantar e analisar as vozes dos educadores ou 
contribuições das práticas pedagógicas dos professores da Região Sul Fluminense do Estado do 
Rio de Janeiro e nesta mostra buscamos apresentar as primeiras entrevistas realizadas no 
município de Vassouras-RJ. A metodologia utilizada será a História de Vida, cujos instrumentos 
de coleta de dados serão a entrevista aberta e um questionário (com perguntas abertas e 
fechadas). A arte de lembrar nos remete a percebermos uma dimensão genealógica, recuperando 
a identidade, o eu e a memória narrativa de tempos e espaços, trazendo recordações, 
experiências e vivências. Souza (2004), destaca que para pensar a arte de lembrar, faz-se 
necessária o uso da trilogia tempo, memória e do esquecimento, buscando "estruturar um olhar 
sobre si, para revelar-se" e a possibilidade de levantar conexões com as lembranças e os 
esquecimentos. E Halbwachs (1990) afirma que a "memória é uma construção social e coletiva 
vinculando-se as aprendizagens e representações da inserção do sujeito em diferentes grupos 
sociais." A partir destas premissas, verificamos através de alguns depoimentos, que a opção pelo 
magistério teve forte influência familiar, quer seja pela presença de profissionais neste meio ou 
como oportunidade de ascensão social na época. E, ainda, a recordação das primeiras 
experiências no processo de alfabetização, das turmas multisseriadas e as viagens para 
complementação do conhecimento. Neste primeiro momento, percebemos a riqueza dos 
depoimentos ao resgatar a memória destes profissionais da educação e a sua contribuição para 
valorização e incentivo dos educadores da atualidade. 
Palavras-chave:Educação; Região Centro-Sul Fluminense; História Oral 
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Atendimento ao cliente: diferencial competitivo como chave de 
sucesso 
Tarcisio Soares Lavinas1, Fernando Augusto Afonso Junior2, Gustavo Coutinho Alves3, Camila 
de Souza Castadeli4, Gianni Cristina Coutinho da Silva5, Margarerth Fernandes6. 

 
 

 
Atualmente o mercado está muito concorrido, devido a globalização e inovações tecnológicas  
na área de atendimento ao cliente, necessitando um diferencial na capacitação e valorização dos 
funcionários. O cenário hoje é que muitos funcionários não são devidamente valorizados e  
assim trabalham transmitindo uma imagem negativa das empresas. (ESTEFANO, SILVA, 
NANI, SILVA, E SAFADÍ, 2004 apud KOTLER, 1998). O objetivo deste estudo é demonstrar 
que com a valorização e reconhecimento do potencial de cada sujeito e com um planejamento 
bem elaborado e bem executado, proporciona-se um grande aumento na qualidade do 
atendimento ao cliente final. E que a maneira como uma empresa atende seu cliente pode ser a 
diferença em obter sucesso ou fracassar nos negócios. Baseando-se na metodologia de pesquisa 
bibliográfica, onde será analisado revistas no período de 2010 a 2019. Espera-se desta pesquisa, 
verifique a satisfação do cliente, pelo bom atendimento, pela qualidade do produto ou serviço 
oferecido atinja um pouco a mais a expectativa esperada. 
Palavras-chave:Cliente, Atendimento, Sucesso. 
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Proposta de estudo com abordagem qualitativa, de caráter transversal e analítico, objetiva 
avaliar a relação entre a auto percepção do processo de envelhecimento, as atitudes em relação à 
velhice pessoal e a autoestima entre adultos que estão envelhecendo na hipermodernidade. O 
aumento da expectativa de vida tem levado ao rápido envelhecimento das populações em todo o 
mundo. O envelhecimento é um processo adaptativo que depende da interação de fatores 
genéticos, biológicos e socioculturais, no qual ocorrem modificações morfológicas, funcionais, 
bioquímicas e psicológicas, que determinam a possibilidade de perda da capacidade de 
adaptação do indivíduo ao meio ambiente, ocasionando uma maior vulnerabilidade, além de 
maior incidência de processos patológicos. A sociedade contemporânea, denominada por 
Lipovetsky de hipermoderna, se caracteriza como o tempo do hiperindivíduo, do hiperconsumo 
e do hipernarcisismo, estando regulada pelos princípios da moda, da renovação e da sedução 
permanentes. Submetida à lógica do consumismo e marcada pela busca de novidade e acesso ao 
entretenimento e, cada vez mais, pela procura de um sentido de constante bem-estar, a 
hipermodernidade traz consigo a percepção de uma nova temporalidade, que consagra o que é 
efêmero, a renovação, a primazia do presente, do movimento e da fluidez, onde não há lugar 
para o que é antigo, o que é considerado “velho”, obsoleto e descartável – tanto os objetos 
quanto as pessoas. Os dados a serem analisados serão coletados com os instrumentos: Ficha de 
informações sociodemográficas, Escala de Autoestima de Rosenberg; Escala Neri de Avaliação 
de Atitudes em Relação a Velhice e Questionário de levantamento da Auto Percepção do 
Processo de Envelhecimento. Espera-se levantar a existência de uma correlação positiva entre a 
autoestima elevada e uma maior segurança e confiança para um envelhecimento mais saudável e 
feliz, assim como entre a percepção e as crenças pessoais positivas a respeito do envelhecimento 
e da velhice e um impacto positivo nos estados emocionais, com possibilidade de promover a 
expectativa de uma vivência também positiva do processo de envelhecimento pessoal. 
Palavras-chave:Autoestima; Autopercepção; Envelhecimento. 
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Automutilação em crianças e adolescentes. 
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A automutilação pode ser definida como qualquer comportamento intencional envolvendo 
agressão direta ao próprio corpo sem intenção consciente de suicídio e que não é aceita 
socialmente dentro de uma determinada cultura. Este estudo foi impulsionado a partir do relato 
de inúmeros casos de automutilação entre crianças e adolescentes de 11 a 17 anos, residentes do 
distrito de Vargem Alegre - Barra do Piraí. A automutilação é vista, por alguns autores, como 
uma tentativa de se livrar de sensações desagradáveis, e a continuidade deste comportamento se 
dá pelo alívio que experimentam, repetindo-o sempre que enfrentam algo adverso, ou diante da 
lembrança da situação enfrentada. Além desta causa, percebe-se também um aumento do 
comportamento no contexto grupal, principalmente entre jovens, como um meio de união (REIS 
et al., 2012). Apesar de alguns pesquisadores afirmarem que a automutilação é normal na fase 
da adolescência e que tem fim com o termino dessa fase, a automutilação ultimamente tem 
representado um problema de saúde pública devido ao aumento significativo de adolescentes 
que se auto infligem agressões físicas, e do crescente número de crianças/pré-adolescentes que 
também têm cometido esta prática. 
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A Geração Y é constituída por pessoas nascidas na década de 1980 a 1990, com inúmeras 
especificidades devido à sua época e momentos vivenciados. Muitos autores, dentre os quais 
Birman, Bauman e Guiddens, caracterizam os sujeitos desta geração como ágeis, ousados, 
criativos, dinâmicos, antenados, inquietos, proativos, impacientes e com uma visão holística de 
todos os acontecimentos e processos. Trata-se de uma Geração com grande habilidade 
tecnológica, com capacidade para realizar inúmeras tarefas ao mesmo tempo e que cresceram 
jogando videogame, ouvindo música e acessando a internet. No entanto, impaciente e ansiosa, 
com dificuldades para lidar com frustrações. Narcisistas e imediatistas, não conseguem 
administrar bem quando algo lhes surpreende negativamente. Estão Conectados às redes sociais, 
quase em tempo integral, compartilhando situações do cotidiano em busca de “curtidas”, como 
forma de aceitação, status e reconhecimento. A partir de uma revisão bibliográfica, com base na 
leitura de artigos publicados e indexados nas bases de dados: PePSIC, Scielo e Google 
Acadêmico, pesquisados a partir das Palavras-chave: Subjetivação contemporânea; 
Adolescência; Suicídio entre jovens; Geração Y; o presente trabalho visa provocar uma reflexão 
sobre a maneira como estes jovens da geração Y, sobrecarregados pela grande variedade, 
velocidade dos estímulos da contemporaneidade e intensidade das emoções experimentadas, 
maximizam as potencialidades de ocorrência de transtornos afetivos e de conduta, baixos níveis 
de motivação e realização, além de envolvimento com drogas, fatores que nos colocam diante 
do crescente número de suicídios, entre jovens, que assola os nossos tempos. Nossos primeiros 
levantamentos revelam que a maneira como cada indivíduo vem criando e construindo a sua 
história têm resultado em uma interpretação de mundo que os leva a vários caminhos e inúmeras 
incertezas, angústias e ansiedades, com as quais, esta geração não sabe lidar, os fazendo recorrer 
ao suicídio como forma de aliviar o sofrimento psíquico. 
Palavras-chave:Adolescência; Geração Y; Suicídio entre jovens 
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No presente trabalho, apresentamos a proposta de uma discussão sobre o CIEP (Centro 
Integrado de Educação Pública), tendo artigos científicos como objeto de estudo para esta 
revisão de literatura, buscamos demonstrar suas possibilidades de ensino, destacando sua 
abrangência e atribuições com objetivo geral de prestar serviços à população. Esse processo de 
implantação dos CIEPS no Estado do Rio de Janeiro, se iniciou na década de 80, sob liderança 
do então Governador do Estado Leonel Brizola e do sociólogo e antropólogo Darcy Ribeiro.  
Um projeto inovador com fundamentos culturais e políticos educacionais para a formação 
social, trazendo um novo olhar para a educação. Segundo Helena Bomeny (2009) no artigo “A 
escola no Brasil de Darcy Ribeiro”, a escola pública aberta a todos em tempo integral era a 
receita para iniciar as crianças no preparo para a vida em sociedade. Para Ribeiro (1986), “O 
projeto Alunos-residentes não pretende resolver o grave problema social da criança carente e 
marginalizada, mas certamente permitirá retirar da experiência cotidiana novas e produtivas 
formas de tratar a questão”. Conforme este autor três requisitos seriam necessários para uma 
escola popular eficiente: espaço para convivência e múltiplas atividades sociais, tanto para as 
crianças quanto para os professores, o tempo de jornada de trabalho dos pais iguais aos da 
estada da criança na escola e a capacitação dos professores. Um CIEP conteria nele mesmo em 
sua dinâmica interna, todos os aspectos de assistência social como, educação, saúde, cultura, 
atendimento odontológico, reforço psicológico e assistência familiar. E completa “A escola em 
tempo integral seria a chave da solução do problema do menor abandonado” (RIBEIRO, 1986). 
Conforme Ana Chrystina Venancio Mignot (2001) afirma em seu artigo “Escolas na Vitrine: 
Centros Integrados de Educação Pública (1983-1987), a escola era democrática porque permitia 
às crianças dos setores mais desfavorecidos uma experiência pedagógica rica. Por outro lado, 
questões políticas estiveram presentes com críticas de que os CIEPS não democratizavam o 
ensino. Enfim, concluímos que a proposta do CIEP deu certo, segundo Nepomuceno (2001) o 
projeto deste sistema educacional trouxe experiências de educação em tempo integral, maior 
articulação com a comunidade ajudando muitas crianças carentes com ensino de qualidade, 
colaborando para a transformação da sociedade. 
Palavras-chave:Educação Pública; Tempo Integral; CIEP 
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O presente trabalho surge da necessidade de se discutir a atual dicotomização entre indivíduo e 
coletivo, trazendo à reflexão a interligação entre ambos. A coletividade e a pluralidade de 
discursos ficam ainda mais evidente nos grupos em situação de vulnerabilidade  
socioeconômica, nos quais os termos sentimento de comunidade e bem-estar pessoal deixam de 
ser meros conceitos e tomam forma, constituindo potência. Este estudo objetiva desvelar a 
importância do coletivo como cerne de transformação, impulsionando o desencarceramento dos 
membros da comunidade frente às opressões de uma sociedade capitalista e individualizante. 
Para tanto, utilizou-se como metodologia a revisão bibliográfica de artigos científicos 
embasados na teoria da Psicologia Social da Libertação, abordando os conceitos de sentimento 
de comunidade, bem-estar pessoal, seus atravessamentos e implicações na comunidade e em 
seus membros. Até o momento, a pesquisa vem coligando os conceitos e expandindo as análises 
referentes ao sentimento de comunidade e bem-estar. Cabe discorrer, então, que ao se falar 
pobreza, não se refere, somente, à questão financeira desta, mas a diversos outros aspectos, 
como territorialidade e subjetividade, e assim é, ao se tratar de comunidade. Para McMillan e 
Chavis, o sentimento de comunidade é multidimensional e possibilita ao sujeito um sentimento 
de pertencimento social e reciprocidade, e ainda mais, a construção de laços afetivos, a partir 
das histórias divididas e reconhecidas. Isto fornece legitimidade ao sujeito e ao coletivo, uma 
vez que um fortalece o outro. É nesse ponto que se articula bem-estar pessoal com sentimento 
de comunidade, visto que, segundo Nepomuceno, o primeiro está intrinsicamente ligado às 
relações sociais que se estabelece, ao sentimento de acolhida, e, ao fato de possuir um lugar de 
apoio, assim como, ao contrário, vínculos fragilizados geram angústia e sofrimento. Conclui-se, 
com isso, que o sentimento de comunidade possibilita o surgimento de lutas cotidianas 
encontradas, principalmente, em locais onde a pobreza está instaurada, pois é a partir da força  
da coletividade que as adversidades são pouco a pouco superadas. 
Palavras-chave:Sentimento de comunidade; Bem estar pessoal; Coletividade 
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escola com a sociedade 
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O avanço tecnológico digital proporciona à sociedade atual diversos benefícios por meio de 
aparelhos eletrônicos, como a praticidade, o conforto, o acesso rápido às informações etc. 
Entretanto, o uso desses materiais ocasionam malefícios ao meio ambiente, como o excesso de 
lixo eletrônico. No final do século XX avivou-se a preocupação com a preservação do meio 
ambiente e, a partir dessa época, passou-se a adotar medidas para diminuir os impactos 
ambientais. Uma das medidas aplicadas foi a criação da Lei 9.795 em 1999, que determina a 
obrigatoriedade do Ensino de Educação Ambiental em todas as etapas da educação básica nas 
instituições públicas e privadas. Sendo assim, a Escola Municipal José Carlos Vaz de Miranda - 
Vassouras/RJ firma o compromisso com a preservação do meio ambiente e objetiva a 
conscientização dos alunos, da comunidade escolar, famílias e sociedade. A educação ambiental 
contempla diferentes objetos de estudos como: coleta seletiva, consumo consciente, preservação 
da fauna e da flora, reciclagem. No entanto o objetivo específico do atual projeto é alcançar o 
maior número de pessoas para conscientizar sobre o descarte correto de pilhas e baterias. Tais 
produtos são compostos por metais pesados e tóxicos como chumbo, níquel, cádmio e mercúrio, 
que quando descartados no meio ambiente contaminando o solo e a água. Levando em 
consideração que não há ponto de coleta desses materiais foi disponibilizado um na biblioteca 
da escola para posteriormente ser descartado corretamente conforme a Lei 12.305 de 2010 na 
sua seção II estabelece que da responsabilidade compartilhada. A metodologia do projeto é 
colaborativa e interativa, pois os alunos serão agentes ativos responsáveis em conscientizar e 
envolver a equipe escolar, as famílias e sociedade com a supervisão do professor. A avaliação 
tem caráter qualitativo e será realizada em todo decorrer do projeto. Dessa forma, a escola 
viabiliza contribuir de forma significativa na preservação do meio ambiente em parceria com a 
sociedade. 
Palavras-chave:educação ambiental; pedagogia; projeto escolar. 
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Este estudo foi elaborado a partir das concepções de Lev Semenovich Vigotski sobre o processo 
de desenvolvimento das funções psicológicas superiores articulado com o processo de formação 
de identidade da criança negra. Na teoria histórico-cultural, o sujeito está sempre sendo, 
movimentando-se, buscando as materialidades dialéticas que, em suma, vão construí-lo como 
possuidor de uma consciência e de uma subjetividade que é fruto de uma vivência social e 
coletiva. Vigotski vai dizer que as funções cognitivas superiores humanas surgem da articulação 
e combinação entre o uso de instrumentos materiais e o uso de signos. Considerando tanto os 
instrumentos materiais quanto os signos atividades mediadas, distintas pelo fato de o primeiro 
estar voltado para a modificação dos objetos, portanto, do mundo externo e o segundo orientado 
internamente para o próprio sujeito. Vigotski ressalta a importância da cultura e do outro-social 
como fundamentais para a constituição das funções psicológicas superiores e da consciência. 
Elaborou um constructo original a respeito do psiquismo e, focou nas interações sócio-culturais 
o alicerce para o desenvolvimento e humanização do homem. Ser negro em uma sociedade em 
que essa condição aparece associada a pobreza, inferioridade, incompetência, feiura, atraso 
cultural tornam a construção da identidade racial dos negros e negras um grande desafio, que 
Sousa (1983) definiu como o processo de tornar-se negro. Godoy (1996) desenvolveu um  
estudo envolvendo crianças e famílias brancas e negras, buscando identificar como a criança, 
com idade entre 5 e 6 anos, de nível sócio-econômico baixo, representa a questão das etnias em 
seu grupo. Dentre os resultados a criança revela tendência a elaborar seu autoconceito e sua 
identidade por meio de evidências externas, além de acreditar que a verdade acerca de si mesma 
costuma ser expressa por adultos significativos em sua vida. Essa conclusão vem ao encontro da 
perspectiva que coloca que, quando adquire as noções de outro, e de outro diferente, também em 
termos raciais, a criança já se apropriou dos elementos para a interpretação dessa diferença. As 
noções de diferença e de hierarquia raciais em nossa sociedade são adquiridas na família, no 
espaço da rua, nas organizações religiosas e, posteriormente, nas creches e nas escolas. Crianças 
brancas e negras aprendem que ser branco é uma vantagem, e ser preto uma desvantagem. “Eu 
me relaciono comigo tal como as pessoas relacionaram-se comigo” (VIGOTSKI,2000[1929], 
p5). 
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A Psicologia atuava em muitas áreas como um saber generalista, até que suas práxis passaram a 
ser discutidas, necessitando, então, da construção das especialidades, considerando 
especificidades de cenários e campos da psicologia. A psicologia hospitalar é um desses 
campos. Este trabalho objetiva refletir  as contribuições de Bellkiss Wilma Romano, que desde  
a graduação dedica- se a atuação em hospitais, contribuindo, posteriormente, para 
implementação do primeiro Serviço de Psicologia do Instituto do Coração, no Hospital das 
Clínicas em São Paulo, sendo uma das fundadoras da Sociedade Brasileira de Psicologia 
Hospitalar (SBPH). Também esteve presente na construção da primeira pós- graduação em 
Psicologia Hospitalar no país, marcando seu pioneirismo em mais 30 anos no exercício da 
psicologia hospitalar. A partir de uma revisão bibliográfica, contemplando artigos científicos 
que dissertam sobre a trajetória da psicologia hospitalar no Brasil e, principalmente, tendo 
entrevistas e a obra de Bellkiss norteando esse estudo, é possível perceber que trata- se do 
campo dos atributos psicológicos da doença, em que o sujeito carregado de subjetividade 
aproxima-se da realidade do adoecimento presente em seu próprio corpo, produzindo 
repercussões psicológicos evidenciadas no paciente e na família. Bellkiss destaca uma inovação 
em relação à prática da psicologia clínica nos consultórios. Na psicologia hospitalar o psicólogo 
vai até o leito do paciente ofertar sua escuta, desenvolvendo um trabalho flexível que contribua 
com a equipe de saúde, ciente de que vez ou outra o atendimento sofrerá interrupções por esta 
equipe e até mesmo pela presença dos demais pacientes no setting hospitalar. O fator tempo 
precisa ser compreendido, uma vez que o atendimento psicológico pode durar dez minutos ou 
mais de uma hora, acontecendo em apenas um encontro ou em vários encontros durante o 
período de internação. Na instituição hospitalar, o psicólogo tem como compromisso um bom 
preparo teórico e técnico, mantendo-se como um observador qualificado, sendo capaz de dar 
voz aos anseios do paciente e da família em interface às normas institucionais, compreendendo 
que o indivíduo doente é carregado de subjetividade. Dessa maneira, os saberes em psicologia 
hospitalar vêm se ampliando, contando também com a experiência e conhecimento de Bellkiss 
Wilma Romano. 
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O presente estudo tem como intuito destacar a importância da educação enquanto condição 
básica para a constituição do indivíduo, ressaltando a necessidade em se falar sobre uma 
sociedade igualitária, democrática e justa no campo educativo do Brasil desde a Colonização até 
os dias atuais. A partir desses dados, foi feito uma revisão bibliográfica afim de compreender os 
caminhos trilhados pela educação e como ela se tornou uma marca de direito humano e, para 
além disso, como os direitos humanos mostram-se um princípio no processo educativo. No 
Brasil, o processo que garante a educação social e humana teve início a partir da Constituição de 
1934, sendo, após décadas, desqualificada por não abordar a universalidade de acesso. Nos anos 
50 e 60, Paulo Freire se torna referência na luta em defesa da educação pública, ampliando 
assim o acesso a mais camadas da população que antes não eram privilegiadas. Após o período 
ditatorial, que fora marcado por uma desvalorização da educação, perseguição e tortura daqueles 
que lutava em prol dos direitos humanos, nasce no Brasil a Constituição atual, de 1988, que 
declara a educação com direito de todos e dever do Estado. Porém, embora a Constituição 
garanta que todos tem direito à educação, essa garantia, assim como tantos outros, restringem-se 
a teoria. Dessa forma, o debate sobre o amplo acesso à educação faz emergir uma temática: a 
questão da diversidade. Dados mostram que indivíduos vítimas de desigualdades apresentam 
maior dificuldade em seu rendimento escolar. Isto significa que a problemática da igualdade do 
acesso à escola não pode ser confundida como expressão de uma cultura homogênea, de padrão 
único. Faz-se necessário a adoção de currículos e metodologias de ensino que levem em 
consideração as diferenças regionais, culturais, de gênero, étnicas, raciais e religiosas, os perfis 
populacionais e os contextos onde as aprendizagens se realizam. Estudos sobre o 
multiculturalismo têm revelado que a nossa identidade é plural, marcada pelo nosso 
pertencimento aos mais variados grupos sociais e, que, portanto, precisamos tratar essas 
diferenças com o devido respeito e tolerância necessários ao convívio escolar democrático, 
acolhedor, humano.Tal noção de educação para os direitos humanos guarda íntima conexão com 
os ideais de democracia, cidadania, paz e justiça social, tão caros aos que defendem os direitos 
humanos no nosso país. 
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Parte do compromisso das Instituições e Ensino Superior com a sociedade passa por considerar 
as demandas e necessidades associadas ao mercado que os alunos vão integrar passada essa 
etapa de seu processo formativo. Isso ocorre porque, tanto o espaço de estágio quanto o espaço 
laboral chancelam, qualificam e credenciam, pelos fazeres docentes, esses profissionais e a 
própria Instituição de Ensino. Both (1999) afirma que a avaliação da Universidade por seus 
antigos discentes torna-se um dos componentes de fundamental importância, já que a instituição 
se ancora na percepção do egresso, a real contribuição que seu curso lhe propiciou para o 
desempenho de suas funções e atividades cotidianas. Ainda que na passagem pela formação 
inicial os acadêmicos realizem processos habituais de Avaliação Institucional, estes refletem 
uma visão que se norteia pela impressão do processo formativo, nele centrado e ancorado em 
percepções coerentes com essa etapa de sua vida. A oitiva dos egressos sobre seu percurso na 
universidade é fundamental. Esse processo de retroalimentação de informações pode 
oportunizar possibilidades, respeitadas as diretrizes legais, na oferta de formação inicial e 
continuada. Assim, foi proposta, como uma ação do projeto de pesquisa “Trajetórias sociais, 
Saberes e Práticas Docentes”, um Encontro de Egressos do curso de Pedagogia com recorte 
temporal nos anos de 2014 a 2018. Os professores foram convidados a comparecer ao evento, 
que foi realizado na Universidade de Vassouras. Os convites foram enviados por mídias sociais. 
Feito prévio levantamento, compuseram o escopo de pesquisa um total de 145 acadêmicos no 
período proposto. Destes, 82 pedagogos confirmaram a presença. Entre os confirmados, 38 
compareceram, Assim, temos uma amostra de 26% dos licenciados em cena presentes. Como 
parte do processo, foi disponibilizado um questionário semiestruturado, como um fragmento da 
pesquisa original, objetivando mapear tanto as impressões acerca do processo formativo em si, 
como das atividades profissionais posteriores ao término da formação inicial. Os dados 
convergem para uma adesão maior ao encontro de acadêmicos concluintes nos anos de 2016 e 
2017, que perfazem 66,7% dos pesquisados. O perfil de atuação está associado, na maioria, à 
escolarização formal, destacando que 65% dos respondentes estão vinculados à Educação 
Infantil. Os dados providos possibilitarão o maior entendimento sobre os anseios vivenciados 
pelos pedagogos objeto da pesquisa, assim como poderão subsidiar ações de formação 
continuada alinhadas às necessidades suscitadas. 
Palavras-chave:Formação continuada; Trajetória de egressos; Pedagogos. 

 
 
 

Afiliação dos Autores: 
1. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras - RJ - Brasil 
2. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras - RJ - Brasil 
3. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras - RJ - Brasil 
4. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras - RJ - Brasil 
5. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras - RJ - Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Estratégias Lúdicas para o Ensino da Criança com Transtorno do 
Espectro Autista na Educação Infantil 
Luana Daniel da Silva1, Suely Cristina de Souza Fernandes Crahim2 

 
 
 

Este trabalho de pesquisa possui como tema central o desenvolvimento e utilização de 
estratégias lúdicas no processo de ensino-aprendizagem de crianças com o Transtorno de 
Espectro Autista (TEA), durante a Educação Infantil. Este Transtorno Invasivo do 
Desenvolvimento, que hoje possui uma relação de um para 59 nascimentos, apresenta como 
características gerais, processos neurobiológicos atípicos que comprometem a linguagem, a 
interação social, a simbolização e a comunicação. Apesar da grande variedade do espectro, seus 
sintomas podem ser notados ainda nos primeiros anos da infância, período este em que a criança 
inaugura a sua vida escolar. Deste modo, a proposta aqui apresentada pauta-se na necessidade  
de encontrar ferramentas, estratégias e técnicas pedagógicas a serem adotadas na Educação 
Infantil e que auxiliem no processo de ensino-aprendizagem da criança com TEA, garantindo a 
inclusão e contribuindo para o desenvolvimento cognitivo desta criança, reconhecendo o papel 
decisivo de uma escola inclusiva no processo de formação social e mental de alunos que estão 
no espectro autista. Trata-se de uma revisão bibliográfica pautada em renomados autores, entre 
eles Eugênio Cunha, José Raimundo Facion, Gilda Rizzo, Kishimoto e Vygotsky. O estudo 
objetiva, em última instância, contribuir para o debate e a busca de técnicas e estratégias que 
sejam facilitadoras nos processos formativos de crianças com TEA, realizando, desta forma, 
uma inclusão que não está pautada apenas na permanência criança no ambiente escolar, mas 
atuando no seu desenvolvimento cognitivo, o que é a função de todos os espaços formativos. 
Palavras-chave:Transtorno do Espectro Autista; Estratégias Lúdicas; Inclusão 
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A neoplasia maligna, também conhecida como câncer, é quando ocorre um crescimento anormal 
do tecido que foge do controle do organismo e tende à autonomia e à permanência, com 
agressividade ao paciente. As neoplasias malignas invadem tecidos adjacentes e provocar 
metástases, podendo resistir a tratamentos e causar a morte do hospedeiro. Esse estudo 
quantitativo, transversal e retrospectivo tem como objetivo de analisar os dados das ocorrências 
de óbitos no município de Vassouras acometidos por neoplasias malignas no período de 2010 a 
2018. Os dados foram extraídos do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Trata-se 
de um corte temporal para identificar o quantitativo anual de óbitos por cânceres no município 
de Vassouras - RJ. No Total foram observados 422 óbitos nesse período de tempo, o pico obtido 
foi em 2014 com 13% dos casos, 2013, 2016 e 2017 tiveram 12% cada um, 2010 e 2015 tiveram 
11% ambos, 2018 obteve 10% dos casos e os anos que tiveram menos casos foram os anos de 
2011 e 2012 com 9%. É necessário que esses familiares sejam acompanhados por se tornarem 
grupo de risco do câncer, visando a mudança em comportamentos em saúde se for necessário. 
Em síntese, o estudo apresentou um aumento no número de óbitos anuais, podemos identificar 
que é necessária uma melhor abordagem no processo de rastreamento, aprimorando as ações de 
promoção de saúde, como: os exames de rotina anual para se obter um diagnóstico precoce da 
doença e assim iniciar o mais rápido o tratamento. Também é necessário que os profissionais 
que atuam na ESF sejam capacitados para que se incentive os pacientes aos bons hábitos de 
vida, incluindo boa alimentação, atividades físicas e a diminuição ou retirada de produtos que 
possam desencadear o câncer. 
Palavras-chave:Enfermagem; Câncer; Mortalidade. 
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Na pedagogia, diversas abordagens foram utilizadas ao longo da história. A educação liberal é 
uma delas, que fora de uso constante na antiguidade e ressurge em nossos dias. Este trabalho 
partiu de Zamboni (2016) e Silva Júnior et al (2017) para, através duma revisão bibliográfica, 
determinar os pressupostos, objetivos e a substância da Educação Liberal — frisando que 
liberal, nesse sentido, não se relaciona ao liberalismo econômico francês ou inglês do Século 
XVIII. As artes liberais são os sete ramos do conhecimento que iniciam o jovem numa vida de 
aprendizagem, dividindo-se em dois grupos: o Trivium, agrupando Gramática, Lógica e 
Retórica, as artes da mente, e o Quadrivium, agrupando Aritmética e Música, Geometria e 
Astronomia, as artes da matéria. O estudo iniciava-se no primeiro, para treinar a mente do aluno 
para pensar com qualidade e competência, passando-se ao segundo, para aprimorar a capacidade 
do aluno de compreender o mundo que o cerca. O domínio destas artes é o que conferia ao  
aluno o grau de Bacharel ou Mestre em Artes, ao que se seguem as artes superiores: Medicina, 
Direito e Teologia, que conferiam o grau de Doutor. Essas três classes recebiam o título de 
profissional liberal, ou seja, aquele que não tinha seus vencimentos definidos por alguma guilda 
ou corporação, escolhendo assim o quanto iriam ganhar. Antes de visar o aperfeiçoamento para 
uma profissão, a educação clássica, ou liberal, diferente dos moldes contemporâneos, tinha 
como objetivo primário o treinamento das artes da mente e das virtudes intelectuais, isso desde 
os gregos, para a formação de homens virtuosos, bons oradores e propagadores de ideias; enfim, 
homens úteis para a sociedade, o spoudaios aristotélico. Na atual conjuntura social, com a 
extinção das guildas, o conceito de profissional liberal ampliou-se para diversas categorias, de 
modo que inclusive os profissionais outrora abrangidos por elas são, hoje, profissionais liberais, 
como engenheiros e arquitetos, para citar alguns. Tendo isso em vista, as artes liberais podem 
ser de uso extremamente favorável a qualquer tipo de profissional. As Artes Liberais são uma 
forma de amplificar o conhecimento individual, auxiliando também no conhecimento das mais 
diversas áreas técnicas, pelo fato de essas disciplinas não serem específicas de qualquer área de 
atuação senão a do próprio entendimento humano, estando na base de compreensão de  
quaisquer outras disciplinas. 
Palavras-chave:Educação Liberal; Pedagogia; Trivium. 
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Família e escola pela formação leitora dos alunos nos anos  
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O impacto que a educação causa na vida das pessoas modifica sua maneira de pensar e 
comportar-se. É a partir dela que podemos notar a existência de uma diversificada produção de 
conhecimento, bem como da melhora na qualidade de vida e renda. A formação do leitor crítico 
e reflexivo auxilia o letramento na vida do ser humano. Assim sendo, é significativo saber que 
são nos anos iniciais do ensino fundamental que se amplia o cenário do educando no mundo da 
leitura. Compreendendo que o processo da leitura se dá de forma contínua, visando ampliar todo 
o conhecimento adquirido durante a construção ensino aprendizagem do educando. A leitura 
está em diversas dimensões de aprendizagem, isso requer da escola atenção redobrada na 
inserção da mesma, possibilitando ao educando dos anos iniciais experiências significativas e 
prazerosas, sendo a leitura mais que uma aquisição de códigos, se tornando uma prática comum 
e, sempre que necessário diferenciada. O espaço que se observa a compreensão sobre a 
influência do ambiente familiar na aprendizagem escolar, no que tange a formação leitora desses 
educandos, precisa ser discutido. É fundamental uma parcela de interação da família na 
formação desse leitor, buscando, junto à equipe escolar, incentivar a criança a se inteirar da 
leitura, na qual irá acompanhá-la em toda sua vida, fazendo da mesma um alicerce, descobrindo 
na leitura um caminho libertário e satisfatório. O presente estudo enfatiza, como dar-se-á a 
formação do leitor crítico e reflexivo nos anos iniciais do ensino fundamental, no qual observa- 
se a necessidade de buscar compreensão sobre a influência do ambiente familiar na 
aprendizagem escolar. A pesquisa tem por objetivo refletir o papel da família e da escola na 
formação leitora dos alunos nos anos iniciais do ensino fundamental. Para dar conta desse 
objetivo, destacamos que o procedimento metodológico proposto foi uma pesquisa  
bibliográfica, através de bases teóricas que contribuirão para a temática em questão, de maneira 
construtiva para compreender o papel do professor e da família no cenário proposto. Nesta 
direção, a discussão subsidiada em autores renomados no tema como, Paulo Freire e Magda 
Soares, além de análise de documentos importantes ao contexto educacional nacional como a 
Base Curricular Nacional; os Parâmetros Curriculares Nacionais; e, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Os resultados poderão contribuir na reflexão de propostas de práticas docentes 
para o trabalho da leitura alinhadas a contribuição da família dos educandos. 
Palavras-chave:Educação formal; Leitura; Ensino Fundamental. 
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Gestão da cadeia de suprimentos e sustentabilidade: 
Contribuições para Implantação do Racional de Seleção de 
Fornecedores em um Hospital Filantrópico com a utilização do 
Manual de Compras Sustentáveis do CEBDS 
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A gestão da cadeia de suprimentos possui uma função integradora da oferta e demanda dentro e 
entre as organizações envolvidas, objetivando maximizar a competitividade e lucratividade da 
empresa, bem como de todos os stakeholders. Nesta linha, este breve estudo tem como  
propósito apresentar reflexões sobre a implantação do Racional de Seleção de Fornecedores,  
isto é, utilização de ferramentas que permitam avaliar o nível de maturidade dos fornecedores  
no momento da compra. No âmbito deste trabalho, o nível de maturidade dos fornecedores está 
intrinsecamente relacionado aos aspectos da sustentabilidade. O Racional faz parte de um 
Manual de Compras Sustentáveis (MCS) elaborado pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) no ano de 2014. o final, propõe-se a aplicação das 
recomendações e da ferramenta do MCS em um hospital filantrópico situado na região centro- 
sul fluminense do Estado do Rio de Janeiro, com a criação da Matriz de Materialidade, 
Questionário de seleção de fornecedor e Avaliação Comparativa dos Resultados, buscando a 
obtenção de vantagem competitiva frente aos concorrentes. 
Palavras-chave:Gestão da cadeia de suprimentos;Sustentabilidade; Fornecedores. 
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A qualidade está relacionada a perfeição de um serviço ou produto, criando um contexto em que 
funcionem todas as formas e processos. Quando implementada em laboratórios, a gestão de 
qualidade, previne erros e retrabalhos, facilita a rastreabilidade, possibilita obter protocolos de 
pesquisa padronizados corretamente no auxílio dos dados experimentais, organiza documentos, 
agiliza a publicação dos resultados, aumenta a credibilidade e o respeito da comunidade e de 
seus pares. O Laboratório de Insetos Vetores (LIV) da Universidade de Vassouras desempenha 
um importante papel na saúde da população e nos cuidados com o meio ambiente. Os seus 
projetos utilizam estratégias alternativas de controle de insetos a partir do estudo da ação 
larvicida e inseticida de extratos e substâncias vegetais, utilizando os Hemípteras Oncopeltus 
fasciatus e Dysdercus peruvianus e os Culicídeos Aedes aegypti e Aedes albopictus, como 
modelos experimentais. Através das atividades de campo monitora a ocorrência e 
comportamento dos mosquitos no Município de Vassouras. O estudo teve como objetivo a 
implementação de um modelo atualizado de gestão de qualidade para o LIV, com o intuito de 
aprimorar a gestão laboratorial e consequentemente colocá-lo como laboratório de referência em 
testes com fitoprodutos em insetos. De acordo com a ISO 9001, os princípios do Sistema de 
Qualidade podem ser adaptados, incorporados e implementados nas atividades em geral, a fim 
de padronizar procedimentos de forma sistêmica. De acordo com este parâmetro, o LIV atendeu 
a aplicabilidade necessária para a implementação do seu sistema de qualidade. Concomitante a 
este item está sendo desenvolvido um manual de instruções denominado Manual de Gestão, que 
contém todas as informações do LIV: organograma da equipe, localização da unidade, processos 
de pesquisa realizados, lista de equipamentos, lista de materiais, protocolos das atividades, 
procedimentos em caso de acidentes, normas de segurança e histórico do laboratório. Este 
estudo vem demonstrar que uma organização, para funcionar como um organismo vivo, 
necessita da sua parte administrativa, e como ela, pode favorecer o crescimento e 
reconhecimento da sua produção. A implementação do sistema de qualidade é considerada 
pertinente, pois está em consonância com um dos objetivos da organização, em promover a sua 
melhoria contínua. Além disso, é importante salientar que estes modelos estejam em constante 
atualização, visto que as atividades de pesquisa do LIV estão em crescente expansão e 
desenvolvimento. 
Palavras-chave:Sistema de Qualidade; Pesquisa e desenvolvimento; Gestão de Laboratório 

 
 

Agradecimentos:Agradecimentos à FUSVE pela bolsa de Iniciação Científica (PIBIC/FUSVE) 
 
 
 

Afiliação dos Autores: 
1. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
2. Técnico de Laboratório Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
3. Técnica de Laboratório Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
4. Discente - Doutorado (Strictu Sensu) FIOCRUZ/IOC, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 
5. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
6. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

História do direito das mulheres: corpos explorados por todos, 
menos por elas 
Anna Claudia Matos de Souza1, Jennifer da Silva Martins2, Luiza Teresa da Silva3, Thais 
Fernandes dos Santos4, Willian Ferreira de Azevedo5, Adriana Vasconcelos da Silva 
Bernardino6 

 
 

 
Historicamente, a construção social do ser mulher sempre foi muito bem delimitada, fazendo 
com que o papel do homem e da mulher fossem bem diferenciados um do outro. Com a 
instituição do patriarcado, como principal modelo conjugal, o poder e autoridade da sociedade 
pertenciam ao homem, restando às mulheres a submissão e o cuidado com a manutenção da vida 
familiar. O corpo feminino sempre foi submetido a situações que favorececem o outro, seja na 
objetificação que traz prazer, ou no papel que carrega desde a infância, quando a mulher é 
ensinada a ser uma “dona de casa” perfeita e a se dedicar à sua família e ao seu casamento 
sendo, por vezes, privada de direitos básicos relacionados à educação, cidadania e bem estar 
pessoal. O presente trabalho tem como objetivo fazer uma reflexão sobre a condição da mulher 
na contemporaneidade e como a construção social influenciou na elaboração da corporeidade da 
mesma que, outrora, tinha papel coadjuvante na própria história, além dos diversos desrespeitos 
aos Direitos Humanos, aos quais ainda são submetidas. A partir de uma revisão bibliográfica, 
com base na leitura de artigos publicados e indexados nas bases de dados: PePSIC, Scielo e 
Google Acadêmico, pesquisados a partir das Palavras-chave: Mulheres; Corpos femininos; 
Submissão feminina; o trabalho visa trazer aspectos históricos que elucidam a condição de “ser 
mulher” atualmente, através das modificações que vieram acontecendo ao longo dos anos. Os 
primeiros estudos apontam que a mulher começou a ressignificar seu papel social, através das 
grandes revoluções que houve durante a passagem dos anos, se tornando potência de trabalho e 
produção, usufruindo agora de uma liberdade, até então nunca vivida, mas que ainda a  
aprisiona, com os resquícios do seu passado. A mulher contemporânea, mesmo diante das novas 
possibilidades, ainda é subjugada ao modelo do que é bem visto socialmente ou não, 
principalmente quando estas refletem na moralidade de sua família. Assim, é compreensível a 
importância de se destacar a necessidade de conscientização das influências ideológicas que 
ainda atravessam as considerações sobre o corpo da mulher, corroborando a relevância dos 
movimentos sociais, como o movimento feminista, que desconstrói e empodera a mulher, 
trazendo a liberdade integral de exercício do seu próprio ser. 
Palavras-chave:Mulher Contemporânea; Direitos Humanos; Empoderamento Feminino; 
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A presente proposta pretende apontar, por meio de estudo bibliográfico como a Educação 
Brasileira é organizada e como os instrumentos pedagógicos podem possibilitar, mirrar a (re) 
produção das desigualdades sociais nos diversos níveis organizacionais da Educação 
Brasileira.A metodologia aplicada será de revisão da literatura e de legislação. Para 
compreender a Educação Nacional é preciso compreender os níveis de Governo: Federal, 
Estadual e Municipal, e que cada nível é responsável por avaliar, fiscalizar, legislar, fomentar, 
ou seja, encarrega-se de seu nível educacional, além disso é preciso perceber que cada nível 
educacional tem suas próprias particularidades, respaldadas por legislação (Constituição; Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional; entre outras) que devem ser respeitadas, promovidas e 
incentivadas. A Educação Brasileira é organizada em Educação Básica e Educação Superior, 
ambas dividem-se em níveis. A Educação Básica em Educação Infantil que abrange creche e 
pré-escola, e é responsabilidade do Governo Municipal; Ensino Fundamental que abrange os 
anos iniciais (do 1º ao 5º ano) e os anos finais (do 6º ao 9º ano) e também é de responsabilidade 
da esfera Municipal; e Ensino Médio (do 1º ao 3º ano) que é de responsabilidade do Estado. Por 
sua vez a Educação Superior, responsabilidade da Esfera Federal, se divide em Graduação 
(Licenciatura, Bacharelado ou Tecnólogo) e Pós-Graduação (Lato Sensu Especialização e MBA 
e Stricto Sensu Mestrado e Doutorado). Em todos os níveis da Educação é necessário refletir o 
fazer pedagógico para que sejam sanadas, se não todas, grande parte das dificuldades 
educacionais presentes nos espaços de ensino, herança histórica de uma educação bancária, e, 
principalmente, para promover competências que possam atender diferenças sociais e culturais 
da sociedade, para que assim as práticas educativas possam ser elucidadas como vivências que 
possibilitam, muito além da construção de conhecimentos formais, cidadãos críticos-reflexivos. 
Diante do exposto, se faz necessário abordar no pensar pedagógico, questões como currículo, 
projeto pedagógico, entre outros instrumentos didáticos que norteiam o fazer pedagógico nos 
espaços de ensino. Conclui-se portanto, a necessidade de tais instrumentos estarem baseados nas 
diferenças sociais, incentivando a pluralidade e a heterogeneidade presentes em todos os níveis 
educacionais, para que dessa forma a educação consiga, não somente promover o acesso do 
agente principal, que é o discente, mas a permanência nesses espaços formais caracterizados 
como primordial à vida humana bem como possível transformador da sociedade. 
Palavras-chave:Educação; Desigualdade Social; Fazer Pedagógico. 
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Marketing digital: como o poder de influência dos consumidores 
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O marketing digital vem sendo utilizado como elemento fundamental para o elo de  
comunicação entre consumidores e empresas, superando os anúncios tradicionais. O marketing 
digital quando criado de forma eficiente se torna essencial para as organizações crescerem e 
participarem de forma ativa no mercado; O marketing digital alavancou após a necessidade de 
se desenvolver uma tática de negócio eficaz para aproximar e facilitar a comunicação entre os 
consumidores e as empresas. Estar inserido nos meios digitais tornam os negócios mais visíveis 
e acessíveis. A internet é uma ferramenta fundamental para quem quer ser visto, é uma maneira 
de ampliar a confiabilidade e fidelidade dos clientes, quem usa esse meio obtém uma imagem 
positiva, sendo uma forma para conseguir um feedback em relação aos produtos/serviços que a 
empresa oferta.; O estudo foi desenvolvido com a finalidade de responder qual a influência que 
marketing digital tem sobre a decisão dos consumidores, e se justifica por apresentar um tema 
dentro da atualidade e competividade dos negócios, servindo como fonte de pesquisa para 
trabalhos futuros e como fonte de pesquisa para empresas que desejam aperfeiçoar e/ou inserir o 
marketing digital em suas estratégias de negócios.; O objetivo do artigo é apresentar o 
marketing digital e mostrar como o mesmo tem predomínio na decisão de compra dos 
consumidores; Esta pesquisa pode ser definida como qualitativa, pois se embasa em uma 
pesquisa bibliográfica descritiva sobre a temática do marketing digital e como este fator pode 
influenciar na decisão final de compra dos consumidores, através de pesquisas em revistas no 
período de 2009 a 2019. Para a realização do artigo foi utilizada a análise descritiva, através de 
pesquisas bibliográficas em publicações online relacionadas ao tema abordado e artigos de 
revista científica com temáticas semelhantes.; Como resultado, identificou-se que o marketing 
digital utilizado como agente de mercado é um método consolidado nos negócios atuais, sendo 
usado como um eficaz meio de estratégia empresarial e fundamental para uma boa comunicação 
com os consumidores.; Através da pesquisa desenvolvida, foi possível concluir que o marketing 
digital é um excelente canal de divulgação e atração de clientes. As empresas que planejam e 
colocam em prática de forma eficaz o seu marketing digital possuem alto poder de persuasão de 
seus clientes na hora da compra, ou seja, obtém um resultado positivo e destaque diante suas 
correntes. 
Palavras-chave:Marketing digital; Influência; Consumidores. 

 
 
 
 
 
 
 

Afiliação dos Autores: 
1. Discente - Pós-Graduação (Lato sensu) Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
2. Discente - Pós-Graduação (Lato sensu) Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
3. Discente - Pós-Graduação (Lato sensu) Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
4. Discente - Pós-Graduação (Lato sensu) Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
5. Discente - Pós-Graduação (Lato sensu) Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
6. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

O aproveitamento de resíduos sólidos descartáveis na produção de 
materiais didáticos para a educação infantil 
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O meio ambiente vem sendo degradado pelas ações de antrópicas há anos, o que traz grande 
preocupação uma vez que se tem registros do aumento dos impactos ambientais. Tal realidade 
demonstra que os recursos naturais estão ficando cada vez mais escassos, causando graves 
consequências ao meio ambiente. O desenvolvimento tecnológico, por sua vez, traz com ele 
sérias consequências materiais e de comportamento, assim como o crescimento populacional 
contribui para a evolução da problemática. O presente artigo tem como objetivo apresentar 
estratégias para o (re)aproveitamento de resíduos recicláveis como matéria-prima para a 
construção de materiais pedagógicos, visando desenvolver, na população escolar, uma 
consciência voltada para a preservação ambiental. Compreendemos que é preciso disseminar, 
principalmente entre os alunos da Educação Infantil, a criatividade para que esse conhecimento 
seja aproveitado no dia a dia da escola e em suas residências, multiplicando-se, assim, nos 
espaços escolares e do âmbito familiar. Realizamos uma abordagem teórica com base nas 
revisões das principais políticas públicas, a saber: a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dada 
pela Lei 12.305/2010, a Política Nacional de Educação Ambiental, instituída pela Lei No. 
9795/1999, e a Resolução CNE 02/2012 que trata das diretrizes para a Educação Ambiental.  
Tal revisão embasou nossa teoria sobre o uso de materiais didáticos produzidos com material 
reciclável a ser utilizado como estratégia de ensino na abordagem ambiental. Assim sendo, 
buscamos meios para subsidiar a capacidade criativa do professor na condução de atividades 
relacionadas ao tema, agregando os resíduos sólidos descartáveis à produção de material 
didático pedagógico que serão utilizados nos espaços escolares. Neste sentido, acreditamos 
colaborar com o desenvolvimento de agentes transformadores e ambientalmente conscientes de 
suas responsabilidades. 
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O efetivo “não” e o narcisismo 
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Este trabalho aborda em um enfoque psicanalítico, uma das formas de manifestação do quadro 
designado em psiquiatria pelo termo “encoprese”. Nos casos em que as crianças apresentam o 
sintoma de evacuar nas roupas, a passagem das fraldas ao uso do penico ou vaso sanitário 
parece se colocar para ela como uma imposição do Outro, e não como uma demanda do Outro. 
O objetivo deste trabalho é, através de uma revisão de literatura compreender a relação do “não” 
e da negação da criança em atender à demanda do Outro com a encoprese. Para isso, foram 
consultadas as bases de dados SciElo e PubMed. A postura impositiva da mãe ao apressar o 
processo de aquisição da higiene é apontada pela psiquiatria como um dos fatores que causam o 
sintoma de encoprese. No campo psiquiátrico, a evacuação nas roupas estaria associada, dentre 
outros fatores, à expectativa da mãe de um controle prematuro dos esfíncteres por parte da 
criança. A encoprese pode estar relacionada à atitude impositiva da mãe que, tomando as fezes 
em sua concretude, negligencia o valor simbólico que elas podem assumir na relação com a 
criança. Atender à demanda do Outro pressupõe ainda que o sujeito possa se separar do objeto 
fezes, dificuldade particularmente exacerbada para as crianças cujo sintoma que se coloca em 
primeiro plano é a evacuação nas roupas. A oposição até então manifestada no sintoma passa a 
se apresentar na relação do sujeito com as pessoas em seu entorno, entretanto, com esse 
deslizamento – do corpo para a palavra – o “não” pode se manifestar de forma menos concreta. 
A encoprese é uma forma da criança dizer não ao outro. Conclui-se que somente ao manejar a 
transferência de outro lugar que não aquele do qual já respondem os pais da criança, o analista 
pode intervir de modo a promover uma separação entre o sujeito e o objeto fezes. Para tanto, 
entendemos ser fundamental que o analista possa suportar a posição narcísica do sujeito. 
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O poder público municipal no apoio a diversidade e riqueza para 
o desenvolvimento sustentável 
Roberto Peixoto Medeiros da Silva1 

 
 
 

A necessidade de um desenvolvimento sustentável e limpo passa pela descoberta de novas 
fontes de energias renováveis e uma melhor destinação para os resíduos sólidos no Brasil e 
também pelo financiamento por parte do poder público federal, estadual e municipal. Com a 
crise financeira que as instituições públicas passaram nos últimos 6 (seis) anos, desestruturou-se 
toda a administração pública que ainda estão fase de recuperação em sua capacidade de 
investimento, o poder público deve buscar novas fontes de financiamento para investir no 
desenvolvimento sustentável. Em 31/12/2017, na esfera federal, a Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), órgão responsável pela recuperação da Dívida Ativa da União, 
totalizou um montante de créditos a receber de R$ 1.995.633.490.258,511.. Na mesma data, a 
Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro possuía um estoque de R$ 
89.065.904.703,852 e, no Município de Vassouras, o total dos créditos inscritos em Dívida 
Ativa totalizava R$ 17.263.621,97 3.O governo deve desenvolver políticas públicas para 
incentivar empresas e pessoas no pagamento regular e em dia de suas obrigações tributárias, 
para que parte desses recursos sejam aplicados no desenvolvimento sustentável em seus 
municípios. Hoje uma das fontes de recursos que poderiam fazer parte para aplicação no 
desenvolvimento sustentável está nas dívidas ativas municipais, que são mal cobradas e sem 
controle de prescrições e decadências. O estudo baseia-se na revisão bibliográfica , como teses e 
sites de órgãos oficiais, além de relatórios atuais que descrevam a situação dos saldos da dívida 
ativa no Brasil. A dívida ativa pode ser cobrada tanto administrativamente quanto judicialmente. 
A opção pela via judicial apresenta um prazo de solução significativamente maior e tem gerado 
uma arrecadação inexpressiva, muito inferior à desejada pelos entes federados. Segundo consta 
da Cartilha de Racionalização da cobrança da Dívida Ativa Municipal (2014) publicada pelo 
TJ/RS com a colaboração de outros órgãos, o custo da justiça cresce na medida em que 
aumentam o estoque dos processos e a demora na tramitação. No caso dos executivos fiscais, 
este custo cresce na produção da ineficiência dos municípios na cobrança de seus créditos 
tributários. Conforme o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a cada cem execuções fiscais que 
tramitam,. Somente nove são solucionadas, sem a garantia da recuperação do crédito. No 
município de Vassouras, com a adoção do novo código tributário municipal, o fluxo de 
procedimentos de cobrança ficou bem delineado entre os artigos 706 e 724. 
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O processo de alta hospitalar de recém-nascidos prematuros - em 
foque na família 
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O parto prematuro desperta ansiedades e tensões em toda a família. Desta forma, trabalhar com 
o bebê prematuro implica trabalhar com seus pais, especialmente em relação a seus sentimentos 
e atitudes. A alta planejada e completa do recém nascido pré-maturo - RNPT, seguindo critérios 
de prontidão de alta, ajuda a garantir uma transição segura e eficaz para casa. Tem por objetivo 
identificar as estratégias utilizadas pela enfermagem atuante em unidades neonatais acerca do 
processo de alta hospitalar junto aos familiares de recém-nascidos prematuros. Trata-se de 
pesquisa exploratória, de campo, com abordagem qualitativa buscando familiaridade com o 
tema em questão. A pesquisa está sendo realizada com a equipe de enfermagem do Setor de 
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal – Centro Integrado de Saúde Unidade Materno Infantil, 
localizado na cidade de Vassouras– RJ. Participarão da pesquisa a equipe técnica de 
enfermagem e enfermeiros que atuam na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Centro 
Integrado de Saúde (SIS), que aceitarem a participar da pesquisa com questões abertas semi- 
estruturada, em forma de que , assinando o termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 
conforme a resolução nº466, de Dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. Com 
autorização da Centro Integrado de Saúde Unidade Materno Infantil, para utilização do campo. 
Em respeito aos aspectos éticos o projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa de 
Vassouras, sendo aprovado pelo parecer de número 3.505.948. A análise dos dados se dará a luz 
do referencial da Saúde da criança e do adolescente. Quanto aos resultados os estudos encontra- 
se em fase de coleta de dados, de forma preliminar os dados apontam que a melhoria da 
qualidade da assistência em saúde no âmbito neonatal para se conhecer os fatores que facilitam 
ou dificultam a pratica da equipe de enfermagem no processo de alta hospitalar junto aos 
familiares de recém-nascidos prematuros. Conclui-se que o momento da alta hospitalar deve ser 
permeado pelo esforço da equipe de saúde em conseguir preparar os familiares para receber este 
bebê no ambiente domiciliar, tendo em vista que um planejamento de alta, bem realizado, 
contribuirá para melhorar a qualidade de vida dessa criança no lar. 
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O que é ser um Líder Coach? 
Marcos Alves dos Santos1, Raquel Manhães Prates2, Nívia Pessoa Balthazar3, Lilian Leonel dos 
Santos4, Daiana de Paula da Silva5, Margareth Fernandes6 

 
 

 
O líder coach é o indivíduo que desenvolve sua gestão e liderança utilizando fortes técnicas e 
ferramentas do coaching, com o intuito de obter grandes e efetivos resultados. Essas habilidades 
provêm de uma metodologia única, e humanista de aceleração de resultados, sendo um gerador 
de conexão entre as pessoas, pois utiliza uma filosofia de liderança que acredita nos resultados a 
partir do desenvolvimento de forma contínua do potencial dos profissionais que estão no seu 
comando. Com intuito de atingir objetivos de uma liderança simples e dinâmica, possuindo 
qualidades como autoconfiança para delegar as tarefas, monitorar e realizá-las, ouvir os 
colaboradores na essência, dar feedbacks realistas, compartilhar suas experiências e 
conhecimentos, respeitar as opiniões divergentes e assim inspirar e motivar seus liderados no 
alcance das metas e nos seus objetivos individuais corporativos. No mercado, Líderes 
aperfeiçoados pelo processo de coaching, são líderes diferenciados, pois não priorizam apenas 
os resultados, mas também a qualidade nas relações interpessoais, uma boa comunicação e  
veem sempre novas possibilidades de evolução para si e para seus liderados. Neste tipo de 
liderança o liderado coordena o processo, pois o Líder Coach tem as perguntas e o liderado tem 
as respostas. O Líder Coach encoraja o liderado a descobrir soluções ao invés de impô-las. O 
liderado é responsável pelo resultado, o Líder Coach serve ao liderado em busca dos objetivos e 
ainda lhe propõe desafios. É um ser inspirador, assertivo, confiante, flexível, motivador e 
exemplo que todos querem seguir, ainda consegue construir relacionamentos construtivos e 
duradouros. Conclui que o Líder Coach também tem estratégias de sucesso, pois são 
responsáveis por grandes realizações, além de ser empreendedor, criativo, ousado, resiliente e 
possui a capacidade de ensinar, acompanhar, delegar responsabilidades, conduzir, mobilizar e 
manter o equilíbrio. É o líder que possui visão do futuro, que age no tempo presente, 
promovendo excelentes resultados. 
Palavras-Chave: Efetividade ; Coach ; Potencial ; Liderança ; Desenvolvimento 
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O uso de comunicadores instantâneos na administração pública 
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A eficiência no serviço público está ligada aos recursos utilizados para o cumprimento das 
tarefas, e na administração pública, o gestor é o ator responsável pelo fornecimento dos meios 
para garantir celeridade nas soluções dos problemas. Imprimir mais tecnologia nos processos 
administrativos, como o uso de comunicadores instantâneos, pode ajudar neste objetivo. 
Seguindo este raciocínio e também o princípio de que na administração pública, gastar menos é 
um dos principais objetivos, os comunicadores instantâneos podem ser uma excelente 
alternativa, uma vez que é uma ferramenta gratuita com altíssimo alcance de usuários, que 
permite a comunicação tanto entre os profissionais de diferentes setores do órgão público, 
quanto entre funcionários e o público, promovendo uma integralização entre os diversos setores. 
Uma das principais vantagens da utilização do aplicativo é a otimização do tempo, pois com o 
uso dos grupos é possível o envio de mensagem para uma grande quantidade de pessoas de uma 
só vez, ou até mesmo através das chamadas " listas de transmissão", onde enviam mensagens 
individuais, sejam elas de áudio, vídeo, texto ou imagem, para toda lista selecionada. Isto para o 
gestor público pode ser uma ótima ferramenta para aprimorar sua comunicação entre os mais 
diversos setores, impulsionando toda máquina pública a comunicar se com mais agilidade e 
promovendo a diminuição da lentidão nos processos. Minarelli (2018) apontou que os 
desenvolvedores do Whatsapp já estão criando uma versão " enterprise" do aplicativo, para 
grandes corporações devido ao crescente uso da ferramenta para negócios e relações com o 
cliente, o que também caberia a ser utilizado pelos órgão públicos, porém o uso do aplicativo 
tradicional ainda é o mais comum. De qualquer forma, em qualquer um dos casos, desde que a 
ferramenta esteja sendo utilizada para representar a empresa ou algum órgão publico, é 
importante que a comunicação siga algumas normas como por exemplo, as conversas devem 
acontecer sem utilização de gírias, sem abreviações nas frases,  e estas devem sempre respeitar 
as normas gramaticais, ou seja, o grupo deve ser encarado como uma extensão da empresa a ser 
representada e devem ser aplicadas as mesmas regras e postura que são empregados na 
corporação. Conclui-se que os comunicadores instantâneos podem ser uma excelente  
ferramenta a ser utilizada na administração pública, desde que mantido o foco no assunto a ser 
tratado, com responsabilidade e profissionalismo. 
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O brincar para a abordagem psicanalítica, não é meramente uma atividade lúdica, mas um ato 
que permite um contorno, a construção de sentidos para vivências agradáveis ou desagradáveis, 
bem como, um meio de realização de desejo, portanto, é portador de um grande valor 
terapêutico. Na teoria Freudiana, já havia a previsão sobre a expansão da clínica psicanalítica 
para espaços extramuros, uma clínica que se efetiva subversiva, e não tendenciosa, 
possibilitando o acesso a um público maior, de modo a auxiliar transformações, a partir de uma 
análise livre. É nesse sentido, que surge a proposta da Oficina de Brincar, a qual terá como 
público alvo as crianças que frequentam o espaço da Equoterapia da Universidade de Vassouras. 
O projeto objetiva trazer o brincar como um “ato político”, amalgamando clínica e social, 
propondo o acesso a Oficina através da troca de materiais para a construção dos brinquedos 
artesanais, além de se tratar de uma aposta de modos outros de se fazer clínica a partir da 
interação entre as crianças, seus responsáveis e com os objetos na elaboração de brinquedos, em 
um espaço diferente do consultório tradicional, tendo a liberdade nesse brincar criativo. A 
metodologia utilizada, em um primeiro momento, consiste na revisão bibliográfica com foco no 
brincar na abordagem psicanalítica, associando-os com a prática clínica do estágio de 
Psicanálise com crianças, afim de colocar em prática a dinâmica da Oficina de Brincar onde será 
confeccionado os brinquedos artesanais, com a participação dos estagiários, crianças e 
responsáveis. Até o momento, foi realizado o planejamento teórico necessário para a efetivação 
do projeto de ação de extensão. Ademais, sabendo que o projeto Oficina de Brincar atenderá um 
grupo de pessoas que não só estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica, como 
também, são alvos de estigmas por diversas questões, cabe enfatizar, que o brincar como ato 
político que se pretende alcançar no ambiente da equoterapia levará em consideração tanto a 
singularidade do sujeito como os seus atravessamentos cotidianos. Além disso, ressalta-se que 
apesar da oficina ocorrer em um ambiente diferenciado da clínica usual, a escuta psicanalítica se 
fará presente, articulando, no campo da linguagem, a fala do sujeito com seu brincar, 
proporcionando a cada construção de brinquedo uma elaboração da sua história. Conclui-se, 
com isso, que é possível e indispensável uma atuação que interliga a dimensão clínica à social, 
apostando em formas inventivas de se fazer psicanálise, tendo de fato uma intervenção social a 
partir da escuta psicanalítica e do brincar livre. 
Palavras-chave:Oficina de Brincar; Escuta Psicanalítica; Intervenção Social. 
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Os laboratórios de práticas pedagógicas como instrumentos de 
observação das dificuldades e potencialidades dos alunos da 
escola básica 
Suely Cristina de Souza Fernandes Crahim1, Márcia Fonseca Soutello Moreira Raymundo2 

 
 
 
 
 

A “Brinquedoteca” e “A Criança e a Matemática” são laboratórios do Curso de Pedagogia, 
utilizados como espaços de construção da prática pedagógica, assim como, de desenvolvimento 
facilitador de Ensino-aprendizagem. Através dessas salas ambientes e dos recursos didáticos 
pedagógicos que são disponibilizados aos discentes do Curso de Pedagogia é possível observar 
as dificuldades e as potencialidades dos alunos da escola básica que participam das ações 
promovidas pelos responsáveis técnicos que coordenam os laboratórios. O objetivo principal 
desse trabalho é ressaltar a importância desses espaços formais de aprendizagem, próprios para 
o exercício da formação docente, por meio da observação direta das atividades que neles são 
desenvolvidas. As escolas da educação básica da cidade de Vassouras e arredores agendam 
previamente as visitas aos laboratórios, com o intuito de propiciar a formação dos sujeitos 
participantes, com oficinas, projetos, palestras, grupos de estudos, seminários, entre outros. 
Nessa perspectiva, a relevância do trabalho realizado pelo diálogo entre a teoria e a prática, 
torna os espaços diferenciados para o campo do ensino, da pesquisa e da extensão. Além destas 
razões os laboratórios justificam-se por poder relacionar conhecimentos metodológicos 
aplicados com a vida e com o mundo, pois o aluno que interage com maior diversidade de 
recursos tem possibilidade de fazer isso com mais eficácia agregando materiais que estimulem a 
curiosidade, a observação, a investigação e a troca de experiências. Dessa forma o aprendizado  
é significativo, porém, nem sempre o aprender é uma tarefa fácil, pois muitos alunos encontram 
diversas dificuldades, seja no conteúdo, na explicação ou até mesmo no comportamento. Para 
isso a observação é um fator importante para ajudar o aluno em suas dificuldades. Nesse 
contexto, as atividades experimentais constituem uma relevante ferramenta que permite ao 
professor constatar e problematizar o conhecimento prévio dos seus alunos. Em relação aos 
resultados podemos observar que no tocante do objetivo desse trabalho, os discentes do Curso 
de Pedagogia têm a oportunidade de vivenciar alternativas complementares do cotidiano  
escolar, imprescindíveis para observação e superação das dificuldades, como também no 
desenvolvimento do potencial dos alunos envolvidos. 
Palavras-chave: Dificuldades de Aprendizagem; Potencialidades; Laboratórios de práticas 
pedagógicas 
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Pedagogia de projetos na educação infantil 
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A presente pesquisa aborda a Pedagogia de Projetos como uma proposta de prática pedagógica 
para mediação do desenvolvimento de habilidades e competências a serem desenvolvidas nos 
alunos da Educação Infantil. Busca uma reflexão sobre o trabalho com projetos, visando 
ressignificar o processo ensino-aprendizagem na educação da infância, a partir de um novo  
olhar na contemporaneidade. Segundo Nogueira (2008), os projetos surgiram como prática 
educativa em 1919, através do educador William Kilpatrick, configurando-se nos dias de hoje 
como uma proposta de prática para auxiliar na formação global dos alunos. De acordo com 
Hernandez (1998) os professores que buscam opções para aprimoramento educativo, sustentam 
sua prática em um fazer pedagógico que procura aliar os conhecimentos escolares a realidade do 
aluno, desta forma não é possível dissociar a função social que a escola exerce, pois esta 
também auxilia na compreensão de mundo e não somente de conteúdo.O tema em pauta tornou-
se motivador, pois muitas práticas pedagógicas não privilegiam a participação ativa do aluno no 
processo de aprendizagem, como um sujeito que produz conhecimento e que é ávido de 
curiosidade e interesse. A Pedagogia de Projetos desponta no cenário educativo como uma 
metodologia de trabalho passível de ser trabalhada desde a Educação Infantil até o Ensino 
Superior. A metodologia é de cunho bibliográfico dissertativo com aporte teórico baseado em 
autores renomados no assunto. Espera-se com este estudo confirmar se a pedagogia de projetos 
contribui para o pensamento crítico, a criatividade, o trabalho cooperativo e participativo dos 
educandos, uma vez que o professor busca dar significação real ao que é estudado, 
relacionando-se com seus alunos a fim de conhecê-los e alinhar o seu trabalho ao contexto 
social, vivências e interesses dos mesmos. 
Palavras-chave:Pedagogia de Projetos; Educação Infantil; Contemporaneidade. 
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Perejivanie colaborando com a compreensão sobre o processo 
histórico do desenvolvimento 
Matheus Mesquita Silvanio1, Andreza Oliveira da Silva2 

 
 
 

O texto apresenta reflexões sobre as ideias na obra de Vigotski que envolve a relação entre 
perejivânie (vivência) e que colaboram com a compreensão sobre o processo histórico de 
constituição do homem. O objetivo é, conceituar o termo e sua importância, utilizando o método 
bibliográfico. Perejivânie tem relação com as emoções e as vivências emocionais que causam 
impacto no desenvolvimento, um tipo de vivência que altera os rumos da vida porque impõe 
escolhas, voluntárias ou não. Para entender o sentido de perejivânie é preciso diferenciar 
perejivânie de experiência. Experiência são situações pelas quais o indivíduo passa e que nem 
sempre impactam seu desenvolvimento. Podemos passar por várias experiências ao longo da 
vida e muitas delas simplesmente são apagadas da nossa memória. Já a perejivânie sempre 
remete a algo que impacta o sujeito, que o transforma e modifica sua relação com a realidade 
dada. Quando passamos por situação de perejivânie nada mais continua igual, nossa atitude 
muda em relação a situação vivida. Passamos a ter outra relação com o objeto pelo qual fomos 
afetados, o que explica a relação afeto/intelecto, que reflete a influência de Espinosa. Para 
Espinosa, na sua relação com o mundo, o homem deixa marcas no mundo, ao mesmo tempo que 
também sofre as marcas impressas, isto é, sofrem ao mesmo tempo que também produz 
afetações. As vivências são fonte de afetos, portanto, constitui modos particulares de ser pensar 
e agir. A perejivânie não diz respeito só a uma particularidade da pessoa e nem ao ambiente 
social em que ela se encontra, mas à relação entre os dois. Tal processo se explica porque 
ambiente social não existe em absoluto; ao contrário, ambiente social tem sentidos diferentes 
para o ser humano, mesmo vivendo na mesma situação, cada uma terá sua vivencia de modo 
diferente. Considerando a importância desse termo explica como se dá o desenvolvimento com 
o meio social. Dessa forma, é importante explicar que perejivânie diz respeito a momentos 
históricos que indicam transformações e que não se trata de considerar tudo o que foi vivido 
pelos indivíduos, mas, as particularidades nas atitudes do sujeito dada situação. 
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Plano estratégico de negócios: o diferencial competitivo para a 
abertura de empresas de serviços no sul do Estado do Rio de 
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A elaboração de um plano estratégico de negócios para a abertura de uma empresa de serviço é 
ferramenta indispensável para contribuir para o sucesso dessas novas organizações, através dele 
se defini o conceito do negócio, seus principais diferenciais e objetivos financeiros e 
estratégicos, mapeando detalhadamente O QUE, POR QUEM e COMO será feito, para que os 
objetivos do negócio sejam atingidos mapeando QUANTO será necessário investir e QUANDO 
será o retorno financeiro previsto; Descreve QUANDO poderão ser realizadas as atividades e 
como serão atingidas as metas, além de poder ser utilizado como ferramenta de marketing 
interno e gestão. O plano de negócio orienta o empreendedor a iniciar sua atividade econômica 
ou expandir o seu negócio. O Sebrae (2013) apontou que 24,4% das novas empresas fecham as 
portas com menos de dois anos de existência. E esse percentual pode chegar a 50% nos 
estabelecimentos com menos de quatro anos. Um dos principais motivos apontados na pesquisa 
é a falta da realização e utilização eficaz de um plano estratégico de negócios no momento que 
decidem empreender em uma nova empresa. O objetivo da pesquisa é demostrar que o a 
elaboração e aplicabilidade do plano de negócios, na criação de uma nova empresa, torna-se um 
diferencial para o sucesso da organização. O estudo foi realizado através de pesquisa 
bibliográfica descritiva em artigos, teses, dissertações e e-books, durante 25 dias de 10 de julho 
a 16 de agosto de 2019. Percebe-se diante da pesquisa que o plano de negócio pode ser visto por 
muitos empreendedores como uma mera formalidade, sendo utilizado apenas para a obtenção de 
financiamentos ou para obtenção de novos sócios e investidores. Quando, na verdade, serve de 
orientação para encontrar informações sobre o seu ramo, produtos e serviços, clientes, 
fornecedores e, principalmente, identifica os pontos fortes e fracos e compara-os com a 
concorrência e o ambiente de negócios em que atua, identificando e minimizando os riscos. É 
uma ferramenta que pode e deve ser usada para direcionar sua gestão e orientar o empreendedor 
na realização de suas metas, pois é ancorada em informações que vão servir de subsídio para 
decisões estratégicas. O plano de negócios é mutável, devendo ser alterado de acordo com as 
necessidades encontradas no decorrer do processo de funcionamento das empresas, e serve 
como base para a formulação do modelo de negócios que a empresa vai adotar. Conclui-se, que 
a falta de planejamento inicial pode ser um dos fatores que contribuirão para geração de 
conflitos, baixa na lucratividade, perda dos clientes e até mesmo o encerramento das atividades 
empresariais. 
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Possíveis intervenções da Psicologia frente a desigualdade social 
e diversidade nas comunidades 
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O presente trabalho se deu na intenção de explorar a forma como a Psicologia Comunitária pode 
contribuir para o enfrentamento das desigualdades sociais, experimentada principalmente pela 
população periférica das cidades. Iniciaremos a partir da experiência de estágio da área de 
Psicologia Comunitária no bairro Toca dos leões, situado no município de  Vassouras/RJ, 
através de participações em oficinas e elaborações de dinâmicas ligadas à autoestima e 
autoconhecimento, interligando as formas de subjetividade presente neste cenário com as 
influências do processo histórico sobre a situação atual da comunidade. Desta forma, nos 
baseamos no artigo “As cidades e o Café” (Fridman, 2006), para transcorrer de que modo o 
processo colonialista de ocupação de terras na Região Fluminense influi diretamente nas formas 
de vida e subjetividade de seus moradores. Acrescentamos a contribuição de Martin Baró para a 
intervenção da Psicologia Comunitária, lançando mão do conceito "Que fazer" como potência 
dos indivíduos, colocando que a consciência é o saber, ou o não saber sobre si mesmo, sobre o 
próprio mundo e sobre os demais, um saber práxico, mais que mental, já que se inscreve na 
adequação às realidades objetivas de todo comportamento, e só condicionada parcialmente se 
torna saber reflexivo. (Baró, 1980), podendo assim surgir possibilidades de construção e 
transformação de pensamentos de uma condição de servidão e da potencialidade como  
estratégia frente às privações vivenciadas, desafios presentes neste contexto. Desta forma, 
destacamos a importância da consciência ser considerada dentro do processo de autonomia 
destes indivíduos diante da desigualdade social, como se mostrou evidente durante as 
experiências, uma vez que ao longo dos anos os indivíduos desta comunidade demonstraram 
formar uma identidade comunitária atravessada pela estigmatização social, tornando-se refúgios 
uns nos outros, através de construção de elos entre si. Neste contexto, concluímos que a 
Psicologia Comunitária deve ir ao encontro da necessidade desta comunidade, com o objetivo  
de entender suas realidades e sentimentos, contrapondo-se a uma inclusão opressora que 
determina ou impõe ações idealizadas, participando ativamente na desconstrução de 
subjetividades excludentes, através da escuta dos relatos de histórias e superações diante das 
dificuldades diárias, visando contribuir para expansão desta comunidade e de sua ação diante da 
transformação da própria realidade. 
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Os estudos relacionados à formação de professores, especificamente, relativos a práticas 
pedagógicas têm sido alimentados com discussões, substituições e reposicionamentos de 
conceitos operacionalizados na sociedade contemporânea. A construção da identidade do 
docente precisa ser assistida pelas instituições de ensino superior (IES), objetivando alinhar 
teoria as práticas educativas. Esta pesquisa tem como base é entender a extensão e a qualidade 
da educação, envolvidas durante a formação inicial do pedagogo, mapeando questões que 
possam discutir a identidade profissional a ser construída durante a graduação. Nesta direção, o 
objetivo da pesquisa é investigar a construção da identidade do professor: acadêmica, 
profissional, pessoal e organizacional. Para dar conta desse objetivo, destacamos que foi 
realizada uma pesquisa de campo, com a utilização de questionários semiestruturados, propostos 
aos licenciandos do curso de Pedagogia, todos voluntários. Assim sendo, foi disponibilizado em 
um link de formulário eletrônico, através de indicador uniforme de recurso (URL), e 
posteriormente, via facebook e grupos próprios de WhatsApp, cujos dados foram enviados, 
automaticamente, para o e-mail dos pesquisadores, porém, sem identificação do respondente. 
Tendo como recorte a formação de professores e trajetórias sociais de escolarização, o estudo 
foi subsidiado em autores renomados no tema como Nóvoa, Cunha, Tardif, entre outros. Os 
resultados têm proporcionado análise para a compreensão da formação inicial dos acadêmicos 
do curso Pedagogia, da Universidade de Vassouras. Nesta perspectiva, a formação pedagógica 
contribui para valorizar a aproximação entre a teoria e a prática que estarão sendo articuladas no 
campo da efetivação de práticas docentes. A pesquisa entende-se como de fluxo contínuo e 
percebendo o escopo de análise proposta pela ação de pesquisa, nos parece pertinente 
rememorar a ação transformadora promovida pela formação profissional do grupo pesquisado e, 
para além deles, o impacto familiar e social que dela advém. 
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As redes sociais estão presentes na rotina de milhares de pessoas por todo o mundo e influencia, 
também, as nossas crianças nos espaços escolares, pois a era digital revolucionou a forma como 
nos comunicamos. Portanto, esta proposta tem por objetivo apresentar essas redes,  como 
recurso tecnológico e inovador nas classes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 
verificando os aspectos positivos e negativos ao processo de ensino aprendizagem. A 
Metodologia utilizada é de revisão da literatura, de cunho bibliográfica, baseada em renomados 
autores com expertise no assunto. Delors (2006) afirma que as inovações trazidas pelo século 
XX, como o disco, o rádio, a informática ou a transmissão de sinais eletrônicos via cabo ou via 
satélite impactou as novas tecnologias ligadas às redes informáticas no século XXI. A partir 
desse momento, houve a necessidade de implantação das tecnologias no ambiente escolar, como 
aliados para melhorar a comunicação escola X alunos, interação com as famílias e divulgação 
das atividades da escola, tornando o ensino mais dinâmico e prazeroso. As redes sociais têm 
sido consideradas por muitos autores como uma febre nos últimos anos, principalmente para as 
novas gerações. As crianças estão cada vez mais conectadas, seja em jogos, Facebook, 
WhatsApp, YouTube, Instagram, Blogs etc., o que pode ser aproveitado pelo professor para 
trabalhar como uma ferramenta a mais de ensino em favor da aprendizagem de seus alunos. Por 
isso, a escola tem que está comprometida com os avanços tecnológicos e refletir sobre a melhor 
forma de adentrar ao mundo digital com responsabilidade, acompanhando passo a passo o uso 
das redes sociais no ambiente escolar, já que estas ferramentas de ensino despontam como uma 
alternativa interessante, mas ao mesmo tempo complexa para integrar o processo educacional, 
pois depende muito do preparo e conscientização do docente. Conclui-se que a utilização das 
tecnologias informativas na escola pode contribuir enormemente no desenvolvimento cognitivo 
e social dos alunos, mas os professores devem estar qualificados para enfrentá-las, já que as 
transformações acontecem a todo instante. 
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A compreensão acerca da avaliação psicológica se dá como processo científico, mediante um 
estudo de interpretação a respeito de fenômenos psíquicos que deverá considerar as 
determinações históricas, sociais, políticas e econômicas. Refletindo sobre o aumento da 
demanda dessa função, o profissional precisa colocar em análise seu trabalho e quais benefícios 
e malefícios seu diagnóstico pode trazer, de modo a ir além da coleta de dados, e investigação. 
Através de uma revisão bibliográfica em psicodiagnóstico e observações da prática dos 
estagiários do Serviço Escola de Psicologia, entende-se que a maioria das solicitações de 
comprovação diagnóstica advém de escolas e médicos. Levando em consideração esses aspectos 
de uma busca que visa atender aquilo que é considerado normal ou patológico, é preciso 
ressaltar junto à categoria a importância dos cuidados em relação à elaboração qualificada dessa 
comunicação escrita e as implicações técnicas e éticas de sua dimensão nas relações de poder, 
que proporciona um saber que pode contribuir para uma classificação e objetivação do sujeito, 
onde deve se considerar os vários modos de existência, para que não ocorra o comprometimento 
das individualidades. Em razão disso, o Conselho Regional de Psicologia através da nova 
resolução 06/2019 orienta sobre a elaboração e diferenciação de cada documento, ressaltando 
que esse é limitado no tempo, assim o diagnóstico pode mudar de acordo com o seu 
desempenho prognóstico, e caso o profissional defina prazo ele deve dispor dos critérios para 
indicação e apresentá-los quando solicitado 
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Relação dos atores da educação infantil: Uma questão de 
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A afetividade é um dos sentimentos que move o ser humano durante a sua trajetória de vida. Ela 
é a fonte de energia e a partir dela que o individuo é capaz de desenvolver as atividades do 
cotidiano. Quando o ser humano vive momentos de alegria a tendência é de realizar as tarefas 
mais rápidas, podendo alcançar um resultado satisfatório. Nas situações desagradáveis acontece 
ao contrário e com isso vêm as decepções e o sentimento de fracasso. Nesta direção, esse 
sentimento acompanha nossas vidas de forma significativa em todas as esferas, em todos os 
ambientes que vivemos e convivemos. A escola é um desses espaços, onde temos as primeiras 
interações sociais, após as vividas com a família, no que tange educação infantil, etapa da 
educação básica. É neste contexto que a relação da criança com outras, com o professor e 
funcionários da escola precisa ser observada e acompanhada em prol de relações saudáveis. A 
interação social é de total importância quando se fala de afetividade na educação infantil, a 
interação não está livre dos conflitos, pelo contrário é nos momentos de conflito que a criança 
irá aprender juntamente com a mediação do professor a resolvê-los de forma mais harmoniosa, 
pois devemos lembrar nesse momento de mediação que a criança é o reflexo da família. Neste 
campo de reflexão emerge a necessidade de refletirmos a prática educativa no contato com o 
aluno, uma vez que é fundamental sabermos escutar o que eles têm a nos dizer, e saber nos 
posicionar de uma forma na qual o aprendiz reflita criticamente a sua situação-problema de 
maneira que o mesmo encontre a solução para o seu conflito. Assim sendo, o objetivo deste 
estudo é investigar a importância da afetividade na educação infantil nas relações entre 
professor e aluno. Para dar conta deste objetivo geral foram traçados dois objetivos específicos, 
a saber: a) averiguar como o docente pode influenciar na vida do discente da educação infantil; 
e, b) inferir como o afeto auxilia a criança da educação infantil em relação à segurança e 
autonomia em suas ações. Essa pesquisa é de caráter bibliográfico de natureza qualitativa.  
Como fundamentação teórica nos amparou a visão dos teóricos renomeados no assunto, como 
Almeida, Mahnny, Cardoso, Rossini, dentre outros autores que oportunizaram a compreensão 
dessa temática. Os resultados poderão contribuir para entendimento das relações afetivas entre 
os alunos e professores da educação infantil. 
Palavras-chave:Afetividade; Relação professor- aluno; Ensino aprendizagem. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Afiliação dos Autores: 
1. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, Vassouras,RJ,Brasil 
2. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ,Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Responsabilidade sócio ambiental x Marketing nas Organizações 
Lilian Leonel dos Santos1, Daiana de Paula da Silva2, Marcos Alves dos Santos3, Raquel 
Manhães Prates4, Nivia Pessoa Balthazar5, Margareth Fernandes6 

 
 

 
A ideia de um desenvolvimento feito de forma responsável e sustentável está profundamente 
inserida no contexto de vida atual. Atualmente, para que uma organização obtenha 
reconhecimento e sucesso no mercado competitivo, ela deve desenvolver ações que busquem a 
melhoria da qualidade de vida dos seus colaboradores e do ambiente em que está inserida. A 
responsabilidade socioambiental oferece possibilidades estratégicas de melhoria no 
desenvolvimento econômico, melhoria na qualidade de vida, visando um mundo mais 
transparente, tendo seu foco final o desenvolvimento sustentável que farão toda a diferença na 
inclusão da organização no mercado competitivo. Responsabilidade socioambiental é um 
compromisso permanente por partes dos empresários na adoção de uma postura, ações de 
mercado e ética que contribuam para o desenvolvimento econômico de forma consoante com a 
qualidade de vida de seus clientes internos e externos (REVISTA VÉRTICE, 2014). Foi 
desenvolvida uma pesquisa bibliográfica descritiva sobre a Petróleo Brasileiro S.A- Petrobrás, 
durante vinte dias, de 27/07/2019 a 17/08/2019, empresa brasileira do ramo derivados de 
petróleo, que teve como foco principal compreender a importância da responsabilidade 
socioambiental para as organizações como estratégia de marketing e o que ela oferecia como 
diferencial na contribuição para o desenvolvimento econômico e os fatores que o influenciam 
durante o processo de decisão de compra, de modo que as organizações possam aplicar as 
melhores estratégias competitivas, baseadas na percepção dos consumidores e clientes. A partir 
desta pesquisa, percebeu-se que as ações de responsabilidade socioambiental e desenvolvimento 
sustentável, estão cada vez mais presentes na cultura da sociedade e nas estratégias das 
organizações que pretendem manter-se ativas e competitivas no mercado global. Verifica-se que 
a responsabilidade socioambiental e o marketing devem estar atrelados para maior crescimento 
mercadológico e melhor visibilidade da empresa pela sociedade e meio ambiente. 
Palavras-chave:Palavras-Chaves: Responsabilidade; Desenvolvimento; Qualidade de Vida; 
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De acordo com a legislação, o tripé formado pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão constitui 
o eixo fundamental da Universidade brasileira e não pode ser compartimentado. O artigo 207 da 
Constituição Brasileira de 1988 dispõe que “as universidades [...] obedecerão ao princípio da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. Equiparadas, essas funções básicas 
merecem igualdade em tratamento por parte das instituições de ensino superior, que, do 
contrário, violarão o preceito legal. Ensino - Pesquisa - Extensão apresentam-se no âmbito das 
Universidades como uma das maiores virtudes e expressão de compromisso social. No campo 
da Pesquisa temos a Iniciação Cientifica, que segundo Queiroz, 2010, [...]Definições de 
iniciação, como a apresentada a seguir, fornecem pistas sobre a aplicação desse conceito no 
contexto científico e nos permitem considerar a Iniciação Científica – IC – como um processo 
no qual é fornecido o conjunto de conhecimentos indispensáveis para iniciar o jovem nos ritos, 
técnicas e tradições da ciência: “Ato de dar ou receber os primeiros elementos de uma prática ou 
os rudimentos relativos a uma área do saber. Ex.: i. científica” (Houaiss, 2007). Nessa 
perspectiva, o conceito de IC foi construído no interior das universidades brasileiras como uma 
atividade realizada durante a graduação, na qual o aluno é iniciado no “jogo” da ciência e 
vivencia experiências vinculadas a um projeto de pesquisa, elaborado e desenvolvido sob a 
orientação de um docente (Simão et al., 1996). Dada a tal importância foi criado o ENIC, 
(Encontro Nacional de Iniciação Cientifica), dentro desta perspectiva o objetivo deste trabalho é 
quantificar os trabalhos enviados por áreas e cursos para o evento, na Universidade de 
Vassouras, nos anos de 2017 e 2018, para isso os métodos utilizados foram as análises das 
planilhas e formulários de inscrições referentes aos eventos. O mesmo se justifica pela 
importância e para dar publicidade aos números do evento realizado na Universidade de 
Vassouras, segundo os resultados obtidos verificamos que em 2017 tivemos 304 resumos 
divididos por cursos sendo que na área da Ciências da Saúde foram 105 resumos vinculados 
seguido por Humanas com 70 e Engenharias com 59, em 2018 tivemos 413 resumos divididos 
por cursos sendo 196 resumos na área de Ciências da Saúde, seguido por Humanas e 
Engenharias com 55 cada. Concluímos que houve um aumento significativo de 109 no total de 
resumos, sendo 91 somente na Área da Ciências da Saúde, esse crescimento destaca a 
importância do evento e o empenho da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação junto com a 
Coordenadoria de Pesquisa. 
Palavras-chave:Iniciação Científica; ENIC; Pesquisa 
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Revisão Bibliográfica: Assistência de Enfermagem às mulheres 
mastectomizadas 
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O câncer de mama é uma das patologias mais temidas pelas mulheres, sucede devido a 
multiplicação de modo desordenado das células da mama, produzindo células inusuais que se 
propagam formando um tumor. Os fatores que aumentam a probabilidade de propiciar a 
patologia são apontados como ambientais e comportamentais – sedentarismo, inatividade física, 
consumo de bebida alcóolica, genéticos e hereditários – história familiar de ovário, casos de 
câncer na família antes dos 50 anos. Dentre os tratamentos utilizados, encontram a radioterapia  
e a quimioterapia, além da mastectomia – remoção cirúrgica da mama que pode ocasionar a 
perda parcial ou total da mama e, consequentemente alterações psicológicas, sociais e quanto a 
libido tendo grande impacto na sexualidade feminina. Sendo esse procedimento estimado pelo 
Instituto Nacional do Câncer, em 2018, em aproximadamente 56,33 casos a cada 100 mil 
mulheres. Diante ao exposto, o vigente trabalho tem como objetivo buscar na literatura a como 
se dá a compreensão da mulher as mudanças que acontecem após a cirurgia, no tocante a si e 
seu corpo e para com seu parceiro, com intuito de contribuir para uma assistência mais 
humanizada e um olhar mais ampliado para sexualidade, uma vez que, a mama é um órgão do 
sistema reprodutor que pode ser considerado de forte impacto na sexualidade feminina. Este é 
um estudo de natureza qualitativa, descritiva, sendo para coleta de informações utilizadas a 
pesquisa bibliográfica. A mostra desta revisão foi composta por dez artigos científicos. O 
trabalho encontra-se em andamento devassando artigos nas bases de dados Google acadêmico e 
Centro Latino – Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - BIREME, 
empregando os descritores: enfermagem, intervenções, saúde da mulher, mastectomia e 
sexualidade. A retirada da mama ou de uma delas além de alterar o cotidiano da mulher,  
acarreta transformações, sensibilização e mudanças relacionadas a sexualidade, propiciando 
alterações comportamentais e psicológicas. Espera – se com o estudo reconhecer quais são os 
principais receios e dúvidas pelas quais a mulher resiste durante a fase após a cirurgia para ser 
implementadas intervenções de enfermagem e atividades na atenção básica executadas por 
profissionais de saúde, principalmente enfermeiros, de modo a contribuir de forma significativa 
quanto a feminilidade e sexualidade da paciente. 
Palavras-chave:Enfermagem; mastectomia; assistência; 
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Saúde mental dos estudantes do ensino superior 
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O presente estudo propõe mecanismos de intervenções para serem utilizados com os discentes 
que buscam o Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPp) da Universidade de Vassouras. 
Trazendo luz às reflexões que emergem sobre a importância do acompanhamento 
psicopedagógico e psicológico para a saúde mental dos estudantes, para a gestão do tempo e das 
novas atribuições da vida acadêmica e para o acompanhamento daqueles que por ventura estão 
vivenciando episódios de estresse, ansiedade ou depressão. O mundo acadêmico representa um 
complexo emaranhado de expectativas quanto ao futuro profissional, avanços tecnológicos e 
uma necessidade de adaptação às novas rotinas. Contrabalançando essas expectativas e  
somando com as demandas pessoais, acadêmicas e sociais, pesquisas demonstram que a 
realidade do ensino superior tem se apresentado como um prejuízo para a saúde mental de 
muitos estudantes, refletindo em relatos de aumento de crises ansiosas, insônia, depressão, 
queda de motivação e rendimento, dificuldades de gestão de tempo, sentimentos de menos- 
valia, entre outros. Dessa forma, esse estudo se justifica pelo interesse do NAPp em atender de 
uma maneira satisfatória os alunos visando à superação de tais dificuldades e auxiliando no 
processo de ensino-aprendizagem. Os objetivos do estudo versam em problematizar a 
preocupação acerca da importância do funcionamento do NAPp, para os alunos no que se refere 
às dificuldades que refletem na saúde mental dos mesmos, que podem aparecer no processo de 
vida acadêmica no ensino superior e propor ações de intervenções para enfrentar e superar as 
dificuldades apresentadas. Para compor esse estudo, foi utilizado como método, uma pesquisa 
de revisão bibliográfica dos conhecimentos das fontes como Psicologia e Psicopedagogia. Esta 
pesquisa encontra-se em fase inicial e visa compreender os fenômenos mentais e as 
psicopatologias que podem ocorrer durante o percurso acadêmico dos estudantes para assim, 
propor estratégias de intervenções psicopedagógicas e psicológicas. As novas exigências do 
mercado de trabalho, a nova rotina de estudo e de vida, o ingresso em novos grupos sociais, têm 
trazido consigo demandas as quais os discentes, sozinhos, não conseguem lidar. Assim, 
compreender como tais pontos afetam a saúde mental dos estudantes e propor estratégias para 
minimizar seu sofrimento e a dificuldade de adaptação se faz necessário para um efetivo 
acompanhamento do NAPp. 
Palavras-chave:Saúde Mental; Núcleo de Apoio Psicopedagógico; Psicologia e Psicopedagogia 
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Tendências Pedagógicas na prática da Pré Escola 
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A presente pesquisa tem como objetivo a análise da prática social e da prática pedagógia, sob o 
ponto de vista mais complexo, divergente dos rótulos moldados às tendências pedagógicas da 
Pré -escola. A metodologia aplicada á pesquisa baseia-se no livro xx de Sônia Kramer, e 
legislações pertinentes, Kramer, compreende que a prática pedagógica e a prática social devem 
estar em movimento promovendo inferências nos âmbitos políticos, históricos e sociais. Nessa 
óptica entende-se a criança como ser constituído de direitos e deveres, sendo principal  sujeito 
da práxis pedagógica. Deve ressaltar nessa concepção o acesso gratuito à educação, a proteção 
artigo I do ECA e Constituição. Apesar de ter definido no PNE ações para melhoria e 
desenvolvimento da educação infantil. Os paradigmas socioculturais que emanam na sociedade 
atual são altamente excludentes, distanciando o verdadeiro sujeito da ação omitindo ou fazendo 
manobras em massa, que vão além de questões socioculturais, políticas educacionais. 
Palavras chave: prática social, prática pedagógica, educação infantil , sociedade, legislação 
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Transtornos de humor: um tratamento biologicista? 
Andreza Oliveira da Silva1, Matheus Mesquita Silvanio2 

 
 

 
Os transtornos de humor estão entre as principais causas de incapacitação no mundo hoje. Este 
trabalho se faz importante por analisar a medicalização nos transtornos do humor. Com base na 
histórico-cultural, feito por revisão bibliográfica podemos ver que os transtornos de humor são 
tratados de forma biológica e medicamentosa, como se a causa fosse genética. Mesmo que 
encontrasse uma relação entre o sofrimento psíquico e uma sequência genética, seria 
ingenuidade afirmar que os genes nos fazem agir de determinadas maneiras. Seria defender uma 
teoria dizendo que não há uma permissão de criação de estruturas mentais através da 
perejivanie. Mesmo que a genética seja importante na filogênese, passado pela histórico-cultural 
os processos sociais se tornam o cerne do desenvolvimento. A semelhança não se justifica por 
apenas razão do biológico, mas também por razões culturais, portanto, as mesmas condições 
sociais impostas sobre os pais continuam impostas sobre os filhos. É importante considerar que 
nossos fatores biológicos sofrem modificações, inclusive pelas condições do capital. A 
medicação no processo terapêutico parece-nos uma das expressões mais relevantes da 
concepção biologicista. Salientamos que a indústria farmacêutica não seria capaz de impor à 
sociedade novas patologias somente por puro interesse, senão em resposta a necessidades das 
relações sociais atuais, estados e comportamentos limitadores da produtividade dos indivíduos 
patologizados, abrindo a possibilidade de serem modulados pelos serviços de saúde. O papel 
atribuído à indústria farmacêutica é a forma mais visível desse processo. É fundamental superar 
o reducionismo biologicista entendendo o que leva à suposta propensão ou vulnerabilidade aos 
transtornos de humor. Como resultado às necessidades do capitalismo atual, a medicina e os 
serviços de saúde contribuem neutralizando o social, apostando na solução biológica para os 
problemas e ocultando as determinações sociais. Vigotski mostra que o foco está em 
compreender as alterações da personalidade e a consciência, são os níveis mais desenvolvidos 
da vida social a referência para o desenvolvimento da personalidade, especialmente nos 
processos de reabilitação. Entretanto, esse desenvolvimento é impedido pela propriedade 
privada e pelas relações de exploração e para que decorra sem esses entraves, é necessário 
superar a alienação com a construção de uma sociedade com práxis libertária. A atuação com 
base na psicologia histórico-cultural deve supor, uma terapêutica dirigida ao desenvolvimento 
das capacidades e potencialidades humanas aliada a projetos de transformação da realidade. 
Palavras-chave:transtorno de humor; historico-cultural; psicologia 
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Utilizando o H5P: HTML5 para docentes 
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O desenvolvimento de aprendizes autônomos, engajados em aprendizagem criativa, é uma área 
chave para os professores de ensino superior, promovendo a utilização de metodologias de 
aprendizagem incrementadas com tecnologia, como estudos dirigidos interativos digitais, ou em 
abordagens híbridas de ensino (BRANDT et al., 2010), para oportunizar aos discentes o uso de 
ferramentas online que proporcionem interação, auto testagem e correção em tempo real, de 
maneira amigável, o que tem mostrado benéfico por engajar ativamente uma variedade de 
estudantes. Tal abordagem permite que o aprendente siga uma estrutura clara e que assimile os 
conceitos no seu próprio passo (NICHOL, 2007), abrangendo uma faixa diversa de estilos de 
aprendizagem e habilidades. A aprendizagem ativa ocorre quando os estudantes estão fazendo 
alguma coisa além de ouvir (RYAN; MARTENS, 1989), potencializando seu tempo de estudo, 
tornando-se sujeitos da atividade educacional em diálogos com professor seus pares, 
participando do processo pedagógico em atividades cognitivas que podem ser criativas e 
desenvolver habilidades de solução de problemas. Um dos desafios dos docentes é a 
identificação de ferramentas tecnológicas de ensino e aprendizagem que possam ir a encontro 
desses requisitos essenciais. A tecnologia sempre teve o potencial de possibilitar aprendizagem 
em uma miríade de formas criativas. O H5P está situado nesse espaço educacional, e permite 
que usuários docentes criem objetos de aprendizagem interativa personalizada. É gratuito, 
aberto, não requer nenhuma expertise técnica para seu uso, pode ser compartilhado e reutilizado 
interativamente em formato HTML5, eliminando a necessidade de grandes pacotes SCORM e 
de conteúdo Flash no Moodle (REKHARI, 2017). Os tipos de conteúdos disponíveis no H5P 
são fáceis de dominar e adotar, e exercícios do tipo arrastar e soltar ou preencher as lacunas, por 
exemplo, podem ser combinados na construção de atividades de aprendizagem mais complexas. 
Há mais de quarenta modalidades diferentes presentes para a criação de conteúdos interativos. 
No ano de 2019, a ferramenta H5P foi utilizada nas disciplinas de História do Direito e Inglês 
Instrumental, em cujas turmas foram realizadas atividades em que foram disponibilizados vários 
recursos interativos disponíveis na ferramenta. Os acadêmicos das turmas supramencionadas 
avaliaram o H5P como positivo, referindo-se às práticas como prazerosas e produtivas. 
Palavras-chave:Tecnologia educacional; H5P; Interatividade. 
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Vigotski e os caminhos para o desenvolvimento humano 
Maria Eduarda de Jesus Gama Dieguez1, Rejane Dutra Vianna Deister Machado2, Luther King 
de Andrade Santana3 

 
 
 
 
 

Neste trabalho, abordaremos a teoria histórico-cultural, desenvolvida pelo pensador Vigotski, 
que discorre sobre as mediações sociais/ culturais, no aperfeiçoamento das funções psicológicas 
superiores. São muitos os impedimentos vivenciados por aqueles, que necessitam criar um 
caminho indireto para o aprendizado cultural, tornando assim, um caminho direto. Um fato é o 
“estranhamento” social que esses sujeitos causam. Os caminhos diretos são os acessos 
culturalmente estabelecidos, que oferecem respostas primárias aos impedimentos sofridos pelas 
pessoas, são culturalmente “normais”, não havendo nenhum tipo de “estranhamento” por parte 
da sociedade. Já os caminhos indiretos, são acessos criados por aqueles que não conseguem, por 
alguma deficiência, obter suas respostas primárias. O objetivo deste trabalho é promover uma 
reflexão acerca desses “caminhos” na contemporaneidade. A base de dados utilizada foi o  
Scielo e artigos publicados na XIV jornada do histeobr e no XI congresso nacional de educação, 
Educere. Foram utilizadas as seguintes palavras chaves: Vigotski, caminho direto, caminho 
indireto. Apenas artigos de revisão no idioma português publicados entre 2011 a 2017 sobre o 
tema foram selecionados. No caminho direto, nós temos as pessoas ditas “normais”, já no 
caminho indireto, nós temos as pessoas com algum tipo de deficiência, seja ela física, mental ou 
intelectual. Tais pessoas, necessitam criar caminhos indiretos para seus desenvolvimentos 
culturais. Essa criação, possibilita meios para aprendizagens diversificadas, que as auxiliam em 
suas vivências apesar de suas deficiências. Nossa sociedade, padronizou e cristalizou, uma ideia 
de desenvolvimento humano, o caminho direto, tido como “natural” e “normal”, assim ler com 
os olhos e falar com a boca, por exemplo, não causam estranheza, diferente das vivências das 
pessoas que, por alguma deficiência, vão na contramão dessas padronizações, saem da 
“normalidade”, por exemplo, um cego se utilizar das mãos, para realizar uma leitura. Essa 
realidade causa exclusão e sofrimento, além de aumentar as limitações, aos que não se adequam 
aos caminhos diretos e culturais pré-estabelecidos. Para tanto, segundo Vigotski, os caminhos 
indiretos percorridos por uma pessoa deficiente, durante seu desenvolvimento cultural, para 
além de revelar suas dificuldades e impedimentos, revela, sobretudo, a necessidade de 
transformação no olhar da sociedade sobre a pessoa deficiente, e o quanto as dificuldades e 
impedimentos estimulam caminhos indiretos, que buscam compensar a deficiência e  
reequilibrar a pessoa criando uma nova vivência. 
Palavras-chave:Vigotski, caminho direto, caminho indireto 
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Com o aumento significativo de alunos em condições de Vulnerabilidade social no ensino 
superior, torna-se cada vez mais necessária a reflexão sobre a importância da educação inclusiva 
nas universidades e o modo como devem agir e se adaptar para atender, de forma adequada,às 
necessidades desses alunos no cenário acadêmico. O objetivo deste trabalho é promover uma 
reflexão sobre as necessidades de inclusão no ensino superior e apontar as principais conquistas 
e os desafios que existem no cenário acadêmico. Para tal, será realizada uma revisão 
bibliográfica, com base na leitura de artigos publicados e indexados nas bases de dados: 
PePSIC, Scielo e Google Acadêmico pesquisados a partir das Palavras-chave: vulnerabilidade 
social; inclusão no ensino superior; universidade inclusiva. A vulnerabilidade social é uma 
condição que indica fragilidades na capacidade de um indivíduo enfrentar situações de risco, 
controlar situações que afetam o seu bem-estar pessoal e as formas de conduzir de forma 
positiva as oportunidades propiciadas pelo Estado, mercado ou sociedade. O conceito de 
vulnerabilidade social, caracteriza a condição dos grupos de indivíduos que estão à margem da 
sociedade, ou seja, pessoas ou famílias que se encontram em processo de exclusão social, 
principalmente por fatores socioeconômicos. Tais fatores fazem com que estes indivíduos não 
tenham as mesmas condições de usufruir de direitos e deveres como todos os cidadãos, 
revelando vulnerabilidades e fragilidades em suas necessidades mais básicas. Grande parte dos 
jovens do nosso país, enfrenta problemas relacionados à vulnerabilidade social, dentre as quais 
destacamos: a pobreza e a pobreza extrema; a privação da convivência familiar e comunitária; a 
baixa escolaridade;a gravidez precoce; as doenças sexualmente transmissíveis; exploração 
sexual; e o uso de drogas lícitas ou ilícitas. A baixa escolaridade é um caso muito importante 
quando falamos em Vulnerabilidade Social. Muitos jovens entram nas Universidades, mas não 
conseguem aprender, não avançam na sua formação, sentem-se pouco apoiados em suas 
dificuldades e se sentem desestimulados em uma realidade distante das suas expectativas e da 
sua cultura. Tais condições geram consequências como retenções, evasão escolare abandono dos 
estudos.Como desafios, apresentam-se as intervenções necessárias que irão propiciar o acesso e 
a permanência dos estudantes, em situação de pobreza, em um curso superior, promovendo-se 
assim, uma mudança significativa na qualidade de vida desses estudantes e de suas famílias. 
Palavras-chave:Vulnerabilidade Social; Universidade Inclusiva; Inclusão Social. 
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Dentre a grande variedade de resíduos sólidos urbanos produzidos, há um tipo específico que 
pelas suas características, merece especial atenção, que são os resíduos de equipamentos 
elétricos e eletrônicos, que ao fim de seu ciclo de vida, são denominados resíduos tecnológicos. 
Estruturalmente os resíduos eletroeletrônicos são compostos por diversos materiais e 
componentes eletrônicos, plásticos e outros polímeros, vidros, compostos cerâmicos, diversos 
tipos de elementos químicos, chegam a mais de 70 diferentes metais pesados entre outros. Se 
houver um bom gerenciamento, grande parte destes materiais pode ser reaproveitado. Desta 
forma, o objetivo da atual pesquisa para o projeto é avaliar o conhecimento dos universitários 
em relação ao tema em questão, pois acredita-se que este grupo seja os principais 
multiplicadores das ações do projeto. A pesquisa foi desenvolvida através da ferramenta digital 
“google forms” e ocorreu entre os meses de julho e agosto de 2019, com uma amostragem de 
162 estudantes universitários de três universidades particulares da região Sul Fluminense de 
diferentes cursos do período noturnos, com o objetivo de avaliar o conhecimento destes 
universitários em relação a gestão e descarte de resíduos eletroeletrônicos, analisou-se três 
questões que julgou-se as mais relevantes em relação ao objetivo da pesquisa, quando 
perguntado aos universitários sobre o descarte do resíduo gerado em sua residência, e apesar da 
maioria ter informado que descarta em local próprio, houve um número expressivo de 
estudantes que descartam em locais impróprios como no lixo de sua própria residência, assim 
como outros que simplesmente não descartam, onde acredita-se que acabam acumulando estes 
resíduos em suas residências o que podem apresentar riscos à saúde, apresentando uma 
inconsistência quando comparado com uma outra questão, onde a maioria respondeu que 
possuem consciência dos riscos causados quando estes resíduos são descartados incorretamente. 
Numa última análise, muito positiva verificou-se a disponibilidade da maioria dos estudantes 
serem atuantes num projeto de gestão de resíduos eletroeletrônicos na sua própria universidade, 
pois acredita-se que é um tema de relevância e que aborda aspectos políticos, sociais e 
econômicos. A pesquisa evidenciou que apesar de serem universitários, ainda é um tema que 
precisa ser melhor desenvolvido para que se atinja um nível maior de conhecimento por este 
grupo, visto que a intenção do projeto é tornar as universidades e seus respectivos universitários 
propagadoras desta iniciativa. 
Palavras-chave:Resíduos eletroeletrônicos, descarte, gestão 
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A atual abordagem de renegociação dos bancos com os clientes. 
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As Instituições Financeiras obtêm grande parte de seus resultados e lucros através da concessão 
de crédito. Essas Instituições são grandes agenciadoras de mercado, disponibilizando crédito 
para os tomadores que deles necessitem. Neste contexto, apesar dos mecanismos e ferramentas 
de controles adotados pelas instituições, a inadimplência tem aumentado nos últimos anos, e são 
diversos os motivos, entre eles desemprego, doenças na família, desvalorização salarial. A 
pesquisa justifica-se pelo fato de que é possível adotar medidas proativas para recuperação de 
crédito aplicando medidas de cobrança efetivas para aumentar o resultado dos bancos. O estudo 
se baseia na atual abordagem de renegociação dos bancos com os clientes, além de elaborar uma 
revisão da leitura do mercado sobre análise de crédito, apresentando o conceito atual da 
inadimplência foi realizada em 25 dias, de 16 de julho a 10 de agosto de 2019, em relatórios de 
instituições financeiras bancárias, do Estado do RJ. A partir do dia 12/08/19 os bancos 
pesquisados lançaram uma nova campanha de renegociação de dívidas que vai até o dia 
12/09/19 com os seguintes benefícios: 90 DIAS, para pagar a primeira parcela, com entrada de 
50% do valor; A até 60 MESES, para parcelamento do restante da dívida; A campanha é voltada 
para o correntista, pessoa física e jurídica, com atraso entre 15 e 180 dias, o que compreende 
mais de um milhão de clientes. Firmada a renegociação, com o pagamento da entrada, as 
restrições ao crédito relacionadas ao endividado são retiradas em até cinco dias úteis. Outros 
benefícios também são concedidos nesta campanha, tais como: Desconto para quitação a vista; 
Desconto da condição a vista parcelado em 6 vezes; Parcelamento com taxa de 1,99% a.m. Para 
maior efetividade da campanha os bancos possuem ações proativas para facilitar a recuperação 
das dívidas. Com essas ações inovadoras, os bancos acreditam obter êxito na recuperação de 
dívidas. O crédito oferecido pelas instituições bancárias estão cada vez mais difundidos no 
mercado, em contrapartida o número de inadimplência vem crescendo ao longo dos anos. 
Conclui-se que na nova política de crédito dos bancos é ter um resultado sustentável destas 
concessões de forma eficiente gerando maior receita para as Instituições Financeiras. 
Palavras-chave:Instituições Financeiras; Bancos; Crédito; Inadimplência; Receita. 
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A energia solar tem como principais características: ser uma fonte de energia limpa, ser 
proveniente de uma fonte inesgotável e ser renovável. Assim, se torna uma ótima alternativa na 
geração de energia elétrica para consumo, além de trazer uma economia significativa. Segundo 
o autor silva (2016) após pesquisa realizada na Prefeitura Municipal de Pompéu (MG), realizou 
a instalação de uma microgeração fotovoltaica, tendo como objetivo desenvolver e compartilhar 
com outros municípios políticas públicas de sustentabilidade e uma visão de gestão voltada para 
a qualidade do gasto público, fomentando a prática de utilização correta dos recursos e também 
contribuindo para desenvolvimento sustentável. Este trabalho foi desenvolvido na busca de 
utilização de energias renováveis para redução de impacto ambiental, utilizando o trabalho 
realizado em Pompeu e a consulta bibliográfica relacionada ao tema. Segundo o Nascimento 
(2017), a utilização da fonte solar para gerar energia elétrica proporciona diversos benefícios, 
tanto do ponto de vista elétrico como ambiental e socioeconômico. Do ponto de vista elétrico, 
contribui para diversificação da matriz, aumento da segurança no fornecimento, redução de 
perdas e alívio de transformadores e alimentadores. No aspecto ambiental, há a redução da 
emissão de gases do efeito estufa, da emissão de materiais particulados e do uso de água para 
geração de energia elétrica. Com relação a benefícios socioeconômicos, a geração de energia 
solar fotovoltaica contribui com a geração de empregos locais, o aumento da arrecadação e o 
aumento de investimentos. À bibliografia consultado aponta que a utilização da energia elétrica 
proveniente da capacitação da energia solar é uma alternativa relevante de consumo sustentável 
e redução de custos para a administração pública. Este também é um sistema que apresenta 
durabilidade, e este fato é relevante ao se tratar de orçamento público, embora não se possa 
definir, com exatidão, qual é a durabilidade média do sistema para captação de energia solar, 
existem sistemas solares instalados há mais de 25 anos, em perfeitas condições de 
funcionamento. Inicialmente os investimentos para a instalação do sistema, que poderão parecer 
elevados, serão distribuídos ao longo de vários anos, correspondendo a um baixíssimo custo 
mensal de energia. Diante de algumas conclusões sobre o uso deste tipo de energia, 
conseguimos enxergar a possibilidade do seu implemento junto à iniciativa pública. 
Palavras-chave:Sustentabilidade; Energia elétrica; Administração Pública 
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Discutir a função social do advogado é apontar para a importância e a indispensabilidade deste 
na sociedade. Isso deve ser feito ainda em seu processo de formação, para que a ideia de que o 
ofício o constitui simultaneamente, agente de permanência e transformação. A formação 
acadêmica do advogado e o exercício diário de seu ofício o credenciam a conhecer e operar o 
Direito. O saber jurídico que o acompanha na sua função social lhe confere o título mais 
universal dentre os cientistas sociais (MARTINS, 1983), tendo em vista que o jurista tem a 
obrigação de conhecer todos os fenômenos da sociedade produzidos pelos fatos estudados por 
todas as ciências humanas. O advogado é, diz-nos Martins, é o "médico do organismo social" 
cioso do paciente, deve assisti-lo propriamente, pois, como afirma Pereira (2006, p. 473), 
"quando o eclipse obscurece as liberdades fundamentais, ele, e não outro, é habilitado a 
manipular o instrumental regulador". Não por acaso, atos da advocacia constituem múnus 
público. Modernamente, além da já conhecida advocacia pró-bono, que se constitui pelo 
oferecimento de serviços voluntários, sem cobrança de honorários em função da relevância 
social ou política da causa, há outras formas de atuação legal. Nos Estados Unidos, uma 
sociedade com alto grau de jurisdicionalização, há modelos de assistência jurídica voluntária 
compostos por iniciativa da própria sociedade, programas organizados pelas associações 
estaduais de advogados. O interesse por essa modalidade tem crescido no Brasil, que ainda 
depende de um posicionamento oficial da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) quanto a seu 
exercício. Com vista à construção desse perfil de atuação social, a disciplina de Antropologia 
Jurídica propôs uma ação aos discentes, em uma perspectiva metodológica baseada na 
Metodologia do Arco de Maguerez, que parte da realidade dos alunos, proporcionando o 
reconhecimento de situações problemas (COLOMBO; BERBEL, 2007). Esse processo resultou 
em temáticas definidas pelos discentes, e no compromisso da atuação na realidade observada. 
As temáticas caminharam para projetos afirmativos de prevenção quanto a alienação parental, 
acessibilidade em espaços públicos, ECA e as crianças, reprodução assistida e adoção, entre 
outras. Os acadêmicos propuseram e, em alguns casos, operacionalizaram, alternativas para as 
questões observadas. Cremos na atuação do advogado socialmente útil, quando saiba, de um 
lado, desenvolver novos padrões exegéticos de realização da justiça, de outro, apto a atuar, 
notadamente, em matéria constitucional, como verdadeiro engenheiro social, na construção de 
uma sociedade mais justa e equânime. 
Palavras-chave:Ensino jurídico; Metodologias ativas; Arco de Maguerez. 
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Falar em filosofia no meio corporativo chega a soar como algo utópico, visto que cada dia mais 
as empresas estão trabalhando em cima de algoritmos, números e resultados, mas quando se 
começa a análise da atuação do individuo para o sucesso de qualquer corporação, entende-se 
que por trás de qualquer planejamento perfeito, existem seres humanos com crenças, dores e 
valores, logo, identifica-se momentos na vida dessas pessoas onde sua existência precisa ser 
ressignificada através da filosofia, para que o foco e a ânsia por continuar desempenhando seu 
trabalho com afinco e disposição não se percam, levando a quebra do progresso do mais perfeito 
plano de ação empresarial. O objetivo deste estudo é entender o comportamento das pessoas que 
a todo o momento vem sendo cobrada pela sociedade, por um determinado caminho a ser 
trilhado, sem saber o que realmente importa para cada uma delas. Para isso, foi feito, uma 
revisão bibliográfica, onde se analisou autores como Clovis de Barros Filho (2019), que 
classifica a filosofia como umas das grandes responsável por contribuir para a  realização 
pessoal e profissional das pessoas. Afirma Bazanini (2007), nossa contemporaneidade, a 
filosofia se encontra presente em todos os campos de atividade e a dimensão humana do 
produzir se constitui em importante aspecto da realização do indivíduo em sua existência 
cotidiana. A filosofia se insere no meio corporativo como uma forma de colocar para o 
indivíduo/empregado, que sim, é possível ser feliz e realizado em sua ocupação, mesmo que a 
sociedade tente lhe impor o tempo todo de que se deveria tentar algo “novo” ou “maior”, pois  
no seu local de trabalho e função desempenhada, o indivíduo é uma importante engrenagem, 
assim como qualquer outra, na construção daquele projeto diariamente. Conclui-se que sua 
importância e seu real valor, o sentido de realização e felicidade passa a ser analisado de 
maneira mais justa por esse indivíduo, que mesmo em meio a tantos discursos carregados de 
autoridade e legitimidade de pessoas do seu círculo social, conseguirá também criar um 
pensamento crítico sobre o que realmente é necessário, valido e gratificante para aquela pessoa, 
sem se preocupar com fatores externos na auto avaliação diária que se deve fazer. 
Palavras-chave:Indivíduo; Filosofia; Realização 
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A importância do desenvolvimento de pontos de coletas de 
resíduos eletroeletrônicos em espaços públicos e privados 
Margareth Fernandes1, Gilmara Brandão Pereira2, Alyne França Rivello3, Geneci Leme 
Monsores4 

 
 
 
 
 

A sociedade contemporânea apresenta como desafio a avaliação contínua entre geração 
excessiva e a disposição final sustentável de resíduos sólidos. A consciência ambiental juntada 
ao pensamento sustentável onde demonstra o grande aumento nos setores industriais. Desta 
maneira, a responsabilidade produzir equipamentos e materiais que envolvem substâncias 
perigosas, provoca a necessidade de investimento em processos de reciclagem e 
reaproveitamento no fim da sua vida útil. Esta abordagem pode ser comprovada pela evidência 
na relação entre adoção de padrões de produção, consumo ambientalmente corretos e a redução 
dos impactos à saúde e ao ambiente. (JACOBI, 2011). A constante produção de novos 
equipamentos, especificamente os eletroeletrônicos, implica no aumento da procura por 
produtos mais modernos, o que estimula o consumismo desenfreado dos indivíduos. Esses 
equipamentos se transformam em sucata tecnológica em pouco tempo, sendo muitas vezes 
tratados como resíduos antes mesmo de perderem sua utilidade, não sendo destinados a 
tratamentos adequados quando se tornam inúteis ao consumidor, o que provoca o descarte 
incorreto na maioria das vezes, até mesmo por não encontrarem pontos de coletas em espaços 
públicos e provados (SILVA et. al., 2007). O objetivo da pesquisa será demonstrar a 
importância de ser criar nos espaços públicos e privados pontos de coletas para o descarte 
correto de resíduos eletroeletrônicos. A pesquisa será desenvolvida na sede de uma prefeitura 
municipal, na região Sul Fluminense e uma empresa privada do Município de Vassouras. Serão 
desenvolvidos gabinetes para depósitos dos resíduos eletroeletrônicos, levando em consideração 
a legislação brasileira quanto ao assunto, a ABNT e NBRs, para serem colocados nos locais já 
destinados para coleta. Serão desenvolvidas peças de publicidade para divulgação dos pontos de 
coletas nas duas empresas pesquisada. A pesquisa é de campo, realizado por observação diária e 
bibliográfica descritiva. Será realizada por 24 meses, em uma empresa pública e privada do 
Município de Vassouras. A realização deste estudo norteia o desenvolvimento sustentável 
agregando valor ao produto final após o tratamento adequado dos resíduos eletroeletrônicos 
coletados. Os resultados contribuirão também para possíveis reduções como no uso de matérias 
primas virgens no processo produtivo, energia, emissões de gases efeito, entre outros e quando 
esses resíduos eletroeletrônicos forem reinseridos ao ciclo produtivo em novos produtos. 
Palavras-chave:Coleta: Resíduo; Eletroeletrônico. 
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A influência do Jiu-Jitsu no meio corporativo 
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O Jiu-jitsu Brasileiro é uma Arte Marcial moderna que tem revelado inúmeros benefícios ao 
longo da vida de seus praticantes, além de ganhar adeptos de todas as idades no mundo. O 
estudo dos efeitos da prática do Jiu-Jitsu em jovens vem crescendo, porém, encontram-se 
poucos relatos quanto aos benefícios do Jiu-Jitsu recreativo na idade adulta de praticantes 
inseridos no ambiente corporativo, onde se percebe grande nível de estresse, gerado pela 
responsabilidade de cumprimento de metas, principalmente no âmbito das Instituições 
Financeiras, onde predomina a competitividade, a busca incessante pela redução de custos e o 
crescimento da produtividade. Acrescenta-se a este cenário um índice alarmante de pessoas 
sofrendo de diversos transtornos, como a síndrome do pânico, ansiedade e depressão. É nesse 
contesto que o Jiu-Jitsu entra, trazendo seus benefícios biopsicossociais, proporcionando 
qualidade de vida aos seus praticantes, como autoestima, o autocontrole, incentivando a 
socialização, estimulando os tímidos a se desinibirem e os agressivos a controlar seus impulsos. 
O Jiu-jitsu traz também ensinamentos como o companheirismo, confiança, disciplina. Tais 
conceitos ultrapassam os limites do tatame, formando cidadãos, empoderados de suas 
capacidades, mais focados em seus objetivos. O objetivo deste estudo é aprofundar o 
conhecimento acerca dos reflexos da prática do Jiu-Jitsu recreativo na vida adulta de pessoas 
inseridas no universo corporativo, preferencialmente das Instituições Financeiras. Foi realizada 
uma pesquisa com funcionários de Instituições Financeiras no município de Piraí, com duração 
de 30 dias. Essa pesquisa contou com um número de 10 praticantes faixas-brancas, dentre eles 4 
homens e 6 mulheres em idade adulta. A pesquisa foi elaborada com base num questionário de 
perguntas com respostas fechadas, que tratavam de assuntos pertinentes ao tema cujos 
resultados obtidos foram de que 100% do grupo tiveram melhoria da autoestima, autocontrole, 
autoconfiança e ansiedade; 90% obtiveram melhoria na disciplina, socialização, capacidade 
cognitiva e rendimento no trabalho e 80% na concentração. Conclui-se que a prática do Jiu-jitsu 
recreativo traz em sua bagagem uma vasta lista de benefícios incontestáveis aos seus  
praticantes, proporcionando cada vez mais equilíbrio e qualidade de vida aos praticantes. Diante 
dos resultados, vimos a necessidade de uma pesquisa mais aprofundada acerca da influência da 
prática do Jiu-jitsu e de seus reflexos na vida pessoal e profissional de seus adeptos. 
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O empreendedorismo é um assunto muito discutido atualmente, visto que cerca de 70% dos 
brasileiros pretendem abrir seu próprio negócio. Diante disso, o Curso de Administração da 
Universidade de Vassouras busca formar empreendedores/administradores que com foco no 
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao aluno que deseja abrir 
seu próprio negócio ou atuar como empreendedor interno em empresas já estabelecidas e ou até 
mesmo facilitando o processo de sucessão, objetivando dar continuidade ao empreendimento da 
família. Diante do perfil do Curso, foi desenvolvido através da disciplina Elaboração e Gestão 
de Projetos através de alunos e professora o projeto ADM Empreende: Histórias de Sucesso, 
com o objetivo de promover alunos e egressos do curso de administração e ainda de outros 
cursos da Universidade de Vassouras sua trajetória empreendedora. A intenção é que esse 
projeto seja aplicado numa data específica na Universidade e que também possa ser apresentado 
externamente. A proposta do projeto é incentivar os alunos da Universidade de  Vassouras, 
assim como comunidade a empreender através das histórias de desafios, oportunidades, 
superação e ainda a falar da contribuição do conhecimento adquirido através do curso. O projeto 
piloto foi aplicado internamente no mês de junho de 2019 para algumas turmas do curso de 
administração para que fosse avaliado a aceitação e expectativas dos participantes. Neste evento 
foi apresentado a história de uma egressa que possui atualmente um empreendimento na cidade 
de Vassouras. O segundo momento foi realizado na Semana de Empreendedorismo do CIEP  
297 Padre Salésio Schimid no mês de julho de 2019 para os alunos do ensino médio, com a 
história de uma aluna do curso de Administração. Ambos os eventos foram um grande sucesso. 
Constatou-se a interação do público participante, o interesse com a trajetória contada pelas 
alunas e a participação do público através de perguntas, com dúvidas sobre o processo 
empreendedor, curiosidades e a discussão tornou-se muito enriquecedora. Desta forma, acredita- 
se que este projeto tenha um grande potencial de divulgação do perfil empreendedor oferecido 
pelo curso de administração e principalmente de incentivar as pessoas a buscar maiores 
conhecimentos para empreender e alcançar assim o sucesso. 
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Análise da relevância da iniciação científica e sua contribuição na 
formação acadêmica 
Jose Luiz Furtado Oliveira Portes1, Taiane Miranda Portes2 

 
 
 

A iniciação científica é uma ação desenvolvida nas Instituições de Ensino Superior que permite 
introduzir estudantes na vivência da ciência, na pesquisa científica, servindo de apoio 
metodológico e técnico para a sua formação. A iniciação científica visa proporcionar ao 
estudante o desenvolvimento de sua capacidade de expressão e elaboração do conhecimento, 
despertando nele a curiosidade, criatividade e interesse pelo saber. A finalidade da iniciação 
cientifica é promover o desenvolvimento do estudante-pesquisador, o qual ira se inserir na 
pesquisa acadêmica, buscando oferecer pensamento critico, maturidade intelectual e 
desenvolvendo sua compreensão em relação à ciência concedendo possibilidades futuras, tanto 
acadêmicas quanto profissionais. O Estudo objetiva-se compreender a contribuição da iniciação 
científica na formação do acadêmico, por meio de uma pesquisa bibliográfica em artigos, 
dissertações, trabalhos apresentados em congresso, e teses que apontam estudos a respeito do 
tema. Concluindo que a iniciação cientifica traz inúmeros benefícios de crescimento intelectual 
e desenvolvimento do acadêmico, sendo um excelente instrumento educativo possibilitando ao 
estudante a participação do processo de produção do conhecimento científico de sua área de 
formação, facilidade e desenvolvimento em falar em publico, melhoria nos desempenhos em 
seleções futuras para pós graduação, espírito de equipe, adaptação a atividades didáticas, 
permitindo uma crescente evolução que implicará em resultados positivos a comunidade em que 
o acadêmico esteja inserido e para a universidade. A iniciação cientifica é de grande relevância  
e deve ser incentivada ao acadêmico, por sua vasta contribuição para desenvolvimento de 
aptidões, bem como a influência no desenvolvimento crítico, cultural e ético, preparando o 
acadêmico inserido para excelência no mercado de trabalho. 
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O Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil surgiu em um contexto de imensa insatisfação 
provocada em diversas áreas, entre elas a estudantil e a área dos profissionais de saúde. Nos dias 
atuais, é senso comum que os serviços de saúde pública muitas das vezes não satisfazem as 
necessidades dos clientes de forma plena. A demora no atendimento, longas filas de espera, 
serviços de baixa qualidade, instalações precárias, falta de humanização, falta de profissionais 
especializados, deficiência de recursos físicos e materiais, são alguns dos problemas que 
contribuem para essa insatisfação. Nesse sentido, identificar o usuário do serviço de saúde como 
principal qualificador de expectativas, satisfação ou insatisfação, da forma de atendimento, da 
apresentação de métodos utilizados e dos resultados inerentes aos serviços de saúde prestados é 
uma alternativa de suma importância e total relevância para atenuar o problema. Entende-se que 
ao considerar de que forma o usuário percebe a disponibilidade dos recursos oferecidos pela 
saúde, adquire-se uma gama de informações enriquecedoras e imprescindíveis que podem 
contribuir para a busca da melhoria ou aperfeiçoamento do próprio serviço ofertado. Algumas 
pesquisas na área da saúde chamam a atenção para a importância de outros atores envolvidos no 
processo, ou seja, os profissionais que estão na outra ponta do sistema de saúde, que são os 
funcionários/gestores que prestam o serviço através da contribuição de seu trabalho. Sendo 
assim, identificar a percepção da qualidade do serviço oferecido pelos serviços de saúde, nas 
dimensões do funcionário, do gestor e do usuário, pode-se viabilizar a implantação de inúmeras 
estratégias importantes para a construção efetiva da promoção da saúde na área investigada. 
Através dos resultados obtidos com a pesquisa, espera-se verificar, por exemplo, a necessidade 
de inserção de novas práticas/ações/melhorias adequadas a serem propostas e desenvolvidas 
dentro do município. A percepção dos usuários proporcionará subsídios para que novas medidas 
advindas da gestão municipal possam ser realizadas de forma mais precisa e eficiente em 
diversos aspectos, possibilitando também intervenções ou ajustes com a finalidade de adequar 
os serviços oferecidos às necessidades identificadas pela população. Conhecer de que forma o 
indivíduo que atua na prestação do serviço se vê dentro do seu setor de trabalho permite sólida 
avaliação da qualidade do serviço prestado. A partir daí pode-se verificar o posicionamento e o 
empenho do mesmo frente ao cargo que ocupa, refletindo na própria avaliação do usuário e de 
esferas superiores. 
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Como eu faço gestão - aproximação da vida acadêmica com o 
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O profissional em Gestão Pública tem sido cada vez mais requisitado pelo atual mercado. 
Serviços que envolvem diferentes esferas governamentais, por exemplo, como planejamento, 
aquisições, saúde e transporte, tendem a aumentar a procura por estes profissionais, valorizando 
a função do gestor público. No cenário atual, percebe-se a necessidade em adotar novas 
ferramentas na elaboração da Gestão Pública, de forma que se que possa acompanhar e atender 
as novas exigências impostas pela administração pública. Buscam-se atualmente no gestor 
público, além de conhecimentos teóricos, competências e habilidades, atitudes compatíveis com 
a demanda da realidade em que está inserido o próprio gestor. É necessário conhecer como se dá 
o processo de gestão além do conhecimento técnico adquirido. Neste sentido faz-se necessário 
que as instituições que oferecem o curso de formação em Gestão Pública também atuem na 
busca por ferramentas inovadoras que estabeleçam correlação entre o conhecimento adquirido e 
a forma como ele ocorre na prática. Sendo assim, acredita-se que trazer o profissional gestor 
para partilhar suas experiências no ambiente educacional, permite aos estudantes envolvidos 
uma visão mais ampla das vertentes que permeiam o curso de Gestão Pública, através de uma 
abordagem mais pessoal, complexa e dinâmica. Desta forma, entendendo a relevância da 
complementariedade entre teoria e prática, o presente trabalho apresenta como principal 
objetivo, a aproximação dos alunos do curso de Gestão Pública da Faculdade de Miguel Pereira 
e profissionais gestores que já atuam no mercado de trabalho. Presume-se que através da 
experiência trazida pelos gestores até aos alunos da graduação, contribua-se com o 
enriquecimento do processo de aprendizagem de forma considerável. A aprendizagem pode 
ficar menos abstrata quando se conhece como os conceitos apresentados em sala de aula 
ocorrem durante a prática. Com a inserção das experiências que ocorrem na prática no ambiente 
educacional, conceitos importantes poderão ser apresentados e absorvidos com maior eficiência. 
Através dos relatos dos palestrantes envolvidos, é possível conhecer o perfil desse profissional, 
identificando suas percepções a cerca da função que ele executa, o que produzirá no estudante 
diversas reflexões sobre seu próprio perfil, suas habilidades e conduta, necessárias ao 
desempenho de um profissional gestor. 
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O mercado da indústria de eletroeletrônicos é o maior responsável pelo montante de lixo 
eletrônico produzido no mundo, ocasionando impactos relevantes nas esferas social e ambiental, 
gerando a necessidade da criação de práticas que atuem de forma adequada no gerenciamento 
desses impactos. A adoção de práticas simples locais, como por exemplo, a veiculação do tema 
nas mídias digitais, a conscientização da comunidade envolvida, a aproximação do ambiente 
escolar e a apresentação de técnicas de baixo a médio custo para minimizar o problema, devem 
ser estimuladas a fim de reduzir a geração e em especial o descarte devido. O presente trabalho 
tem como objetivo contribuir para a disseminação de práticas que permitam a captação/descarte 
e destinação adequada de resíduos eletroeletrônicos gerados no município de Miguel Pereira. A 
execução do trabalho contou com a divulgação do tema abordado por meio de Flyers 
informativos de divulgação, e posterior disseminação das informações pertinentes ao tema em 
mídias digitais. Palestras foram realizadas no campus da Universidade de Miguel Pereira, com o 
intuito de mobilizar os alunos para a problemática abordada. Foram instalados coletores em 
diversos pontos da cidade (postos de saúde, algumas escolas, praça pública e na Universidade de 
Miguel Pereira). Em data aprazada e divulgada na mídia local realizou-se o “Dia D”, com o uso 
de coletores que serviu também como concentrador das coletas que foram realizadas de forma 
descentralizada. Os resíduos foram destinados adequadamente. O projeto ocorreu em parceria 
entre a Secretaria de Meio Ambiente, as entidades Rotary Club de Miguel Pereira e de Volta 
Redonda e a Faculdade de Miguel Pereira. Através da realização do trabalho pôde-se verificar 
que o mesmo contribuiu para a diminuição da quantidade/volume desses equipamentos lançados 
no meio ambiente, sendo recolhidos 3.050 quilos desse resíduo, correspondendo a R$ 680,00 
(seiscentos e oitenta reais), que foi destinada à APAE- Associação de Pais de Excepcionais de 
Miguel Pereira. Com a realização do projeto foi possível também chamar a atenção da 
população para a importância do descarte e da destinação corretos de seus resíduos 
eletroeletrônicos. Ressalta-se que futuramente pretende-se manter a coleta em pontos 
selecionados de forma a criar a cultura da destinação correta e repetir a intervenção de forma a, 
cada vez mais, fortalecer a cultura de proteção e preservação do meio ambiente, em suas 
diversas vertentes. 
Palavras-chave:Resíduo Eletroeletrônico. Descarte. Meio ambiente. 
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Elaboração de inventário cultural com foco no artesanato local do 
município de Miguel Pereira, RJ 
Paulo Cesar Pereira1, Jesimar da Cruz Alves2, Andrea Prieto de Oliveira3, Karina Thome 
Monsores4, Sandra Gomos Duboc Bastos5, Sirlene Moreira Dutra6 

 
 

 
A preservação das tradições possui fundamental importância para o desenvolvimento e 
enriquecimento de um povo e de sua cultura. Os bens culturais guardam diversas informações, 
significados, refletem ideias, crenças, costumes, gosto estético, conhecimento, condições 
sociais, econômicas e políticas de um grupo durante determinada época. Patrimônio Cultural é 
tudo aquilo que possuí significado social e que representa e/ou traduz identidades, abrange as 
peculiaridades e características pelas quais os indivíduos, pertencentes a distintas etnias se 
aproximam e/ou se diferenciam entre si e uns em relação aos outros. Quando se apresenta de 
forma material ou tangível este apresenta diretamente os seus valores culturais, compreende as 
edificações, os objetos e os artefatos. A criação e utilização de ferramentas que possam 
contribuir para a valorização de bens culturais são de suma importância na preservação dos 
valores culturais. Entre os instrumentos que podem ser utilizados na preservação do patrimônio, 
pode-se relatar o inventário cultural, que se apresenta como essencial para a identificação e 
documentação de bens culturais e, consequentemente, a preservação desses bens. O presente 
trabalho buscou catalogar por meio de inventário cultural os produtos artesanais do município 
de Miguel Pereira, de forma a contribuir para sua preservação e a promoção da identidade 
cultural do município. Foi realizada entrevista com 91 artesãos devidamente registrados junto à 
secretaria de cultura local, para obtenção de informações acerca de seu produto artesanal. As 
informações adquiridas através da entrevista foram registradas e constituíram-se de bases 
necessárias e importantíssimas para a descrição de cada produto artesanal pesquisado. Estes 
produtos foram fotografados para elucidar as informações descritas de cada objeto. Essas 
atividades foram realizadas, durante a realização da Feira dos Artesãos de Miguel Pereira, 
promovida no município ao longo do ano. A última etapa constará da montagem/construção do 
inventário cultural em forma de revista onde foram descritas e ilustradas as informações 
supracitadas. Através dos resultados obtidos com a pesquisa, pôde-se conhecer parte do acervo 
artesanal do município, contribuindo para a preservação em torno de sua confecção para que 
outras gerações possam vir a conhecê-lo. Espera-se com o trabalho contribuir com a preservação 
e divulgação do patrimônio cultural material da localidade, e promover ações futuras para a 
conservação de seus valores e da própria identidade local. 
Palavras-chave:Inventário cultural. Produto Artesanal. Identidade Local. 
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Estudo das atividades econômicas na área de amortecimento da 
Rebio Tinguá - segmento Miguel Pereira, RJ 
Paulo Cesar Pereira1, Jesimar da Cruz Alves2, Andrea Prieto de Oliveira3, Karina Thome 
Monsores4, Sandra Gomos Duboc Bastos5, Sirlene Moreira Dutra6. 

 
 

 
As Reservas Biológicas (REBIO) são áreas naturais protegidas pelo poder público, através de 
determinação legal, com o objetivo de preservação integral de todos os seres vivos daquele 
ambiente (biota) e demais atributos naturais. Estão protegidas de qualquer interferência humana 
direta ou modificações ambientais, sendo a categoria de Unidade de Conservação uma das mais 
restritivas da ação humana. A Reserva Biológica do Tinguá resguarda um dos mais 
significativos remanescentes de Mata Atlântica do Estado, apresentando como principais 
ameaças a sua preservação a captação de água, o uso das cachoeiras próximas à unidade como 
área de lazer, a criação de várias piscinas artificiais, por represamento, ao longo do Rio Tinguá, 
a existência de caça e a extração de palmitos. É considerada como de extrema importância 
biológica para a conservação de mamíferos, aves, répteis, anfíbios, além da flora e dos recursos 
abióticos. Sua Zona de Amortecimento abrange parte dos Municípios de Miguel Pereira, Japeri, 
Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Petrópolis e Queimados. Considerando as características das 
ocupações antrópicas das áreas do bioma Mata Atlântica, em especial a região onde está 
localizada a Reserva Biológica do Tinguá, verifica-se que a pressão sobre as áreas protegidas é 
intensa, onde a ocupação de seu entorno é, em sua maioria, desordenada e com vetores de 
crescimento urbano, muitas vezes direcionado para essas unidades. A criação de atividades 
racionais e coerentes pode contribuir para a redução de conflitos entre Unidade de Conservação 
e população local, através da eliminação da dependência existente em relação à área da reserva 
propriamente dita. Sendo assim, o presente trabalho pretende realizar o diagnóstico situacional 
da Zona de Amortecimento da REBIO Tinguá, no segmento da área geográfica do município de 
Miguel Pereira, evidenciando agravos ambientais e identificando o desenvolvimento de 
atividades econômicas na área envolvida. Ao propor um levantamento acerca das atividades 
existentes na zona de Amortecimento da REBIO, assim como a aplicação de palestras aos 
empreendedores e da proposição de ações ambientais adequadas, espera-se desenvolver ações 
voltadas à divulgação, sensibilização e implantação de melhorias nos processos voltados à 
proteção da zona de Amortecimento da reserva em questão, dentro da área inserida no 
município de Miguel Pereira/RJ, possibilitando o desenvolvimento local com a garantia da 
sustentabilidade ambiental. 
Palavras-chave:Atividades econômicas; Reserva Biológica; Zona de Amortecimento. 
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Facilita Calouro 
Crislaine Piveti1, Margareth Fernandes2, Michele dos Santos Roberto3, Marcia Guimarães 
Pereira4, Diego Henriques Motta Eiras5, José Antonio Machado Junior6. 

 
 

 
Mediante o cenário em que estudante chega em um município novo e precisa se acomodar de 
diversos aspectos, foi elaborado o presente Pré-Projeto que aborda o desenvolvimento de um 
aplicativo que apresente informações sobre Vassouras, interior do Rio de Janeiro, para facilitar a 
integração dos estudantes no ambiente novo, visando utilizar os benefícios da tecnologia para 
atender um público em crescimento no país. Desenvolver um aplicativo de fácil acesso que 
integre informações e meios de acomodações, alimentação, transporte, cultura e eventos no 
município de Vassouras, interior do Rio de Janeiro, com foco em facilitar a vida dos Calouros e 
Ingressantes da Universidade de Vassouras, sempre adicionando novos serviços e mantendo as 
informações atualizadas. O desenvolvimento do aplicativo foi baseado na análise do 
comportamento e necessidade do público alvo através de uma pesquisa bibliográfica descritiva 
que demonstrou a importância e o potencial do projeto. Utilizou-se a ferramenta Mit APP 
Inventor, criada pela Google que visa o desenvolvimento de aplicativos para não 
desenvolvedores, podendo ser instalado em sistemas operacionais com versões Android ou IOS, 
gratuito e em português, com a possibilidade futura de disponibilizar as informações em outros 
idiomas. Apresenta uma interface interativa, com cores diversas, imagens. Para uma melhor 
análise da aceitação do público e aplicabilidade do aplicativo propõem-se um levantamento 
quantitativo através de pesquisa de campo utilizando um questionário. Além de alcançar o 
principal objetivo, facilitar a vida de um estudante em um novo município, e envolver a 
comunidade em um processo de evolução tecnológica, a atividade interfere diretamente em uma 
valorização da cultura e eventos locais. A este fato, está vinculado a história de Vassouras 
apresentada de forma resumida e interativa e como proposta futura fica a ampliação do público 
alvo a fim de atingir os turistas e municípios da região. 
Palavras-chave:Aplicativo, Calouro, Vassouras 
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Silva dos Santos4, Wander Vargas5, Matheus Blas Critelli Lima6. 

 
 

 
Os Resíduos de Equipamentos Eletrônicos (REEE) ainda se mostram como uma questão que 
requer muita atenção de iniciativas públicas, privadas e da própria comunidade, principalmente 
no que concerne ao manejo e à disponibilização de informações sobre essa categoria de resíduo. 
O modelo de produção urbano industrial tem provocado a poluição ambiental das águas do solo, 
e do ar, com isso, percebe-se o descaso no recolhimento dos resíduos eletrônicos, a 
descontaminação dos conteúdos tóxicos, reciclá- los e convertê-los em materiais valiosos. O 
objetivo do trabalho é apresentar os impactos causados no meio ambiente com o descarte 
indevido do resíduo eletroeletrônico, assim como as políticas públicas que podem ser adotadas 
para redução do impacto causado. Considera-se resíduo de equipamentos eletrônicos ou REEE 
qualquer equipamento elétrico obsoleto a ser descartado, incluindo todos os componentes, 
submontagens e consumíveis, os quais fazem parte do produto no momento do descarte. Placas 
e demais circuitos que compõem esses resíduos possuem quantidades significativas de metais 
pesados, especialmente mercúrio, chumbo e cádmio. Este é um dos principais danos ambientais 
causados pelo resíduo eletrônico ao meio ambiente, pois tratam- se de substâncias altamente 
poluentes e que afetam tanto a qualidade do solo quanto da água, dos rios e dos lençóis 
freáticos. Nesse sentido, ao longo dos anos mais recentes devido ao expressivo consumo aliado 
aos danos causados à saúde da população humana e de animais e a destinação inadequada destes 
resíduos, tem-se procurado adotar políticas públicas que previnam, reduzam ou corrijam a 
destinação inadequada. Entre elas podemos citar a Lei 12.305 de 2010 que impõe a proibição do 
descarte do lixo em locais inadequados e ainda acrescenta em seu Art. 33 a obrigatoriedade das 
empresas em implementar a Logística Reversa, instrumento que obriga as empresas a 
disponibilizar um caminho para o retorno dos produtos após o uso pelo consumidor. Dessa 
forma, a atitude final a ser adotada seria incentivar as empresas que fabricam produtos com 
menor impacto a serem contempladas na hora da compra, ou aquelas que se comprometam em 
recolher o equipamento antigo. Assim, estaremos caminhando para uma civilização realmente 
avançada, que trata de seu resíduo e o reaproveita, e não simplesmente despeja o que não se usa 
mais em qualquer lugar. 
Palavras-chave:Resíduos eletrônicos; Descarte; Poluição. 
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Instrumento de avaliação institucional: mudanças são sempre para 
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César da Conceição Simões1, Geneci Leme Monsores2, Marcielli Delfim Mello3, Luiz Felipe 
Caramez Berteges4, Sileno Correa Brum5, Claudenir Pereira do Val6. 

 
 

 
A avaliação institucional é um importante processo de melhoria contínua nas IES e a mesma 
deve ser revisada periodicamente. No intuito de melhoria contínua um novo modelo de 
instrumento de avaliação institucional foi proposto e colocado em prática na universidade. A 
proposta deste trabalho foi verificar a aplicação deste novo modelo, avaliando o impacto das 
mudanças. Após a confecção do novo instrumental proposto pela Comissão Própria de 
Avaliação (CPA), a avaliação foi colocada no sistema com uma pergunta no final, se o 
respondente aprovava, aprovava parcialmente ou reprovava o novo modelo. Terminado o 
período de avaliação as respostas foram analisadas, chegando-se a um total de 51% de 
participação de aluno e 92% de participação de professor, percentuais esses menores 
comparados com o ano anterior, pois a participação de aluno atingiu o percentual de 64% e 
99,4% de participação docente. Pode-se observar que grande parte dos participantes não 
aprovou o novo instrumental, chegando a 47% de reprovação pelos alunos e 78% de reprovação 
pelos professores. Dessa forma, além da reprovação em massa do novo modelo pode-se 
observar uma redução do número de respondentes em relação à crescente participação dos 
últimos anos, causado provavelmente pela mudança da disponibilização da avaliação pelo novo 
instrumento já citado. No caminho para a melhoria, mudanças são sempre necessárias; aquelas 
que agregam permanecem e as que não, podem ser revistas e servem como lição. Nesse sentido, 
a mudança no instrumental foi revisada pela CPA devido à grande reprovação dos respondentes 
e para o ano de 2019, foi decidido que o instrumental de avaliação institucional seria o praticado 
anteriormente, porém com menor número de perguntas, se tornando mais objetivo, sem deixar 
de abranger os pontos principais da investigação junto aos respondentes. Novas campanhas se 
tornam necessárias para instruir o aluno quanto à utilização do novo instrumental para a 
avaliação e se o objetivo é fazer o melhor sempre, o processo de melhoria contínua não pode 
parar. 
Palavras-chave:Instrumento de avaliação; Avaliação Institucional; Mudança. 
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Meta avaliação de uma IES: uma análise diagnóstica, crítica e 
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Caramez Berteges4, Marcielli Delfim Mello5, Claudenir Pereira do Val6. 

 
 

 
O conceito da avaliação remete-se essencialmente a uma concepção diagnóstica, quando torna- 
se possível observar se os objetivos propostos foram atingidos de forma eficaz e se as ações 
realizadas e os serviços oferecidos deram os resultados satisfatórios, impactando positivamente 
e atendendo às demandas de seu público alvo. A avaliação é, dessa forma, um processo contínuo 
de averiguação na busca por resultados positivos. Considerando a responsabilidade que a 
avaliação institucional traz em sua essência, à luz do conceito de avaliação de modo geral, uma 
proposta de meta avaliação torna-se necessária para que a referida averiguação também se dê na 
avaliação institucional, como forma de autoconhecimento e autocrítica dos processos avaliativos 
realizados por determinada IES. O trabalho proposto teve como objetivo principal investigar 
junto aos professores e alunos dos cursos de graduação da Universidade de Vassouras, se existe 
o reconhecimento da atuação da Comissão Própria de Avaliação (CPA), no que concerne aos 
processos avaliativos, mais especificamente sobre o conhecimento das ações de melhorias 
implementadas na IES com base na avaliação institucional e também sobre a divulgação do 
processo de avaliação. Foi proposto pela CPA a elaboração de uma meta avaliação, com a 
inserção de uma pergunta no instrumento de avaliação institucional. A pesquisa foi realizada no 
segundo semestre de 2018, quando 1.260 alunos e 191 professores responderam ao instrumento. 
Do total de alunos, 57% afirmaram que o trabalho realizado pela CPA atende às expectativas e 
14% pontuaram que o trabalho supera às expectativas, resultando assim em 71% das respostas 
positivas. Quanto aos professores, 66% dos respondentes reconhecem que o trabalho da CPA 
atende às expectativas e 24% sinalizaram que supera às expectativas, totalizando 90% de 
respostas satisfatórias. Pode-se concluir, que a pesquisa apresentou um resultado satisfatório, 
pois 74% dos respondentes consideram que as ações de melhorias implementadas com base na 
avaliação institucional atendem ou superam às expectativas. Não obstante, torna-se necessário 
se atentar quanto ao grupo que, mesmo que em número menor, aparece na pesquisa em um 
cenário desfavorável ao objeto proposto, ou seja, avaliar a avaliação. Ressalta-se que, na 
compreensão de que a avaliação institucional é um processo dinâmico e mutável, o trabalho da 
CPA continuará sendo realizado, na busca da excelência, pois aspectos avaliativos podem e 
devem ser aprimorados continuamente e a meta avaliação traduz exatamente essa necessidade. 
Palavras-chave:Meta avaliação; Avaliação institucional; Diagnóstico 
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O avanço tecnológico no setor bancário e a satisfação de clientes 
Jose Luiz Furtado Oliveira Portes1 

 
 

 
Na atualidade, diante do mercado extremamente competitivo associado a clientes de perfis cada 
vez mais exigentes, as instituições financeiras buscam inovação em estratégias que permitem 
desenvolver oportunidades de crescimento e negócios com reflexos positivos, ampliando assim 
um relacionamento duradouro com seus clientes. Buscando a melhoria no atendimento de 
clientes que dificilmente frequentam as agências bancárias e fazem quase todas as suas 
transações de forma remota, alguns bancos criaram as agências digitais, que permitem 
atendimentos em horários diferenciados com a mesma qualidade nos serviços e com rapidez a 
seus clientes. O presente estudo buscou esclarecer conceitos de forma objetiva e clara sobre o 
desenvolvimento atual de novas tecnologias na área bancária e nos seus serviços oferecidos, e 
medir satisfação dos seus clientes ao utilizar e se interagir dessas novas tecnologias ofertadas. O 
estudo teve por objetivo principal destacar as novas tendências tecnológicas do setor bancário, 
que vivem a busca incessante de melhoria contínua de atendimento aos clientes, buscando a 
fidelização, facilitando o deslocamento do cliente até uma agência física, realizando processos e 
transações bancárias online, atendendo as necessidades dos mesmos na agilidade e comodidade 
e reduzindo os custos aos bancos, sendo benéficas para ambas as partes. Quanto a metodologia 
trata-se de um estudo caracterizado como qualitativo, sendo utilizado como coleta de dados a 
aplicação de um questionário online com perguntas fechadas, enviado um link de acesso ao 
questionário ao email dos clientes de uma carteira diversificada de clientes de uma agencia 
bancária. Com o desenvolvimento das novas formas de atendimento, e das novas ferramentas e 
tecnologias, a exigência dos clientes tem aumentado, e consequentemente, a necessidade de 
garantir a qualidade e satisfação nos serviços prestados e a certeza de clientes satisfeitos. A 
tecnologia e um bom relacionamento com clientes devem estar sempre interligados, em razão de 
que, com clientes satisfeitos a organização busca por melhorias visíveis e frequentes, fazendo 
assim que ela sobressaía com performance e destaque entre as demais no mercado. 
Palavras-chave:Satisfação; Internet Banking; Rede Bancária 
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O comportamento dos pais e alunos nas instituições de Ensino nos 
Tempos Atuais 
Jaqueline Custódio1, Priscila Rocha Douat Pessanha Czaba2, José Eduardo M. do Carmo Wenke 
Motta3, Anderson Santos Barra4, Margareth Fernandes5 

 
 

Quando se pensa em escola pretérita, associa-se a preceitos relacionados a respeito e interesse 
dos alunos com relação a seus docentes. Tais princípios, outrora essenciais para a sociedade, 
vêm perdendo força, sendo substituídos gradativamente por outros valores, frente o fenômeno 
da mudança cultural na sociedade instalado nas últimas décadas, acarretando consequências de 
ordem social, política, moral, econômica e, sobretudo, familiar. Verifica-se que as escolas não 
detinham tantos recursos como se observa atualmente, o que jamais comprometia o ensino, tão 
pouco o interesse dos seus discentes. O presente estudo objetiva analisar os comportamentos  
dos respectivos pais e alunos, considerando o seu papel sob a ótica do âmbito escolar, bem  
como tal modelo de conduta adotado desde tenra infância influencia direta e posteriormente no 
ambiente corporativo sob o ponto de vista da ética profissional. Para tanto, foi elaborado e 
aplicado no período de 01 a 15/07/2019, um questionário, no Colégio Comercial Cândido 
Mendes no Município de Barra do Piraí, RJ, com base na legislação brasileira, contendo 
perguntas com respostas fechadas. A pesquisa foi realizada com 10 pais e 10 professores, os 
quais se dispuseram a responder questões afetas ao comportamento de seus respectivos filhos e 
alunos, no tocante ao âmbito escolar, tendo em conta os tempos primórdios e os atuais. Ante à 
análise do referido documento, observa-se que os pais modernos, por não disporem de tanto 
tempo para com seus filhos, adotam métodos para compensar esta falta, tais como: investem em 
escolas suntuosas, com prestações altíssimas, agraciando-os a todo momento com bens  
materiais e, o mais chocante, permitindo-se praticamente tudo, ou seja, a prática da falta do não. 
De acordo com a CRF/88, art. 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho”. Porém, o que vem ocorrendo na prática, devido muitas vezes à involuntária ausência 
dos pais na vida de seus filhos, os mesmos apresentam comportamento nitidamente agressivo 
dentro das escolas, se mostram desatentos, desobedientes, ante a ausência de regras, de limites, 
da interferência de seus pais em suas vidas, o que inclusive, pode culminar em eventual 
intervenção estatal futura. Conclui-se que tal postura delineará diretamente o perfil de conduta 
(comportamento) do educando no futuro, quanto à sua ética profissional, vital no ambiente 
corporativo. 
Palavras-chave:Comportamento; respeito; escola; pais; filhos, ética profissional. 
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O Endomarketing baseia-se em ações do marketing, direcionando o público interno no intuito  
de promover a sintonia entre os setores e os colaboradores, gerando valores que serão refletidos 
no cliente interno. O trabalho tem por objetivo discutir os conceitos e sua possível aplicação. 
Segundo Patel (2019), endomarketing é “a estratégia que tem como objetivo melhorar o clima 
organizacional e conquistar os clientes internos, transformando cada profissional em 
embaixador da marca”. O endomarketing é o alinhamento almejado, para que os gerentes 
possam estabelecer de uma maneira eficaz a comunicação com seus colaboradores, para que 
estes estejam centrados e engajados com os projetos organizacionais. (TERRÃO, 2014).Para 
Elias (2010), os órgãos públicos, na maioria das vezes, têm clientes cativos, por serem únicos 
fornecedores de determinados serviços ou pela relação de dependência do cidadão. Este trabalho 
foi realizado, através de pesquisa bibliográfica de livros e artigos disponíveis na internet. Foram 
pesquisados os termos “Endomarketing”, “Administração Pública” e “Endomarketing na 
Adminsitração Pública”. Foram utilizados os artigos encontrados mais atuais. As ações de 
endomarketing, auxiliam aos colaboradores a conhecer seus objetivos, metas, visão e valores, 
tornando-os mais produtivos. Na esfera pública, em especial nos domínios municipais, quase 
sempre com pouco amadurecimento organizacional, com a característica de não haver 
concorrência na prestação de serviço e sem foco na obtenção de lucro, a qualidade e a melhoria 
das relações nem sempre é buscada. Em geral, o senso comum aponta para a existência de uma 
Administração Pública estagnada e assombrada pelo “fantasma” da Burocracia. O 
desenvolvimento do Endomarketing, tem o intuito de promover a sintonia entre os 
colaboradores e departamentos, gerando ações que serão refletidas no cliente externo. Entende- 
se que através da aplicação do Endomarketing como ferramenta para motivar e envolver os 
colaboradores, nos valores e objetivos apresentados pela organização, pode ser usada para a 
transformação do modelo burocrático para o modelo gerencial da administração pública, 
garantindo maior engajamento da força de trabalho e alcançando melhores resultados para o 
cliente-população. 
Palavra-chave: “Endomarketing”, “Administração Pública” e “Endomarketing na Adminsitração 
Pública”. 
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No empreendedorismo sabe-se que não é possível realizar o que a aula convencional propõe: 
transferir conhecimentos (DONABELA, 2008). No entanto, com a prática descobre-se que é 
possível aprender a ser empreendedor. As oficinas de empreendedorismo têm justamente o 
objetivo de mostrar como fazer este processo, teoria e prática. O objetivo de aplicação de 
oficinas é transformar a cultura e desenvolver empreendedores. Estimular o empreendedorismo 
não é simples. Não basta passar conceitos engessados e esperar que o espírito empreendedor 
aflore, até mesmo porque não é usual na cultura brasileira. No Brasil, é preciso levar em conta o 
contexto de aprendizado, que varia muito de acordo com a diversidade cultural e de saberes, 
principalmente em escolas particulares e públicas, no ensino fundamental e médio. O objetivo 
da pesquisa é demonstrar que a aplicação de oficinas em escolas públicas e particulares estimula 
o perfil empreendedor dos alunos e identificam as oportunidades no mercado de trabalho ou na 
criação de um negócio próprio dos envolvidos. A pesquisa é bibliográfica descritiva e de campo, 
com a aplicação de oficinas de empreendedorismo, realizadas com alunos do 8º, 9º ano e do 
Ensino Médio, em duas escolas públicas e particulares no Município de Vassouras, realizadas 
em quatro meses, de fevereiro a junho de 2019. Foram realizadas oficinas variadas, que 
buscaram promover o desenvolvimento de competências que estimulem o protagonismo dos 
alunos. As oficinas desenvolveram nos envolvidos o comportamento empreendedor, 
reconhecendo seu próprio potencial. As oficinas de empreendedorismo despertam uma reflexão 
sobre o que é empreendedorismo, para que os alunos compreendam que empreender vai além de 
abrir uma empresa, envolve cooperação, ética e cidadania. Ao entender isso, as possibilidades 
ampliam-se e o aluno passa a considerar mais opções e ter uma atitude mais pró ativa diante da 
vida. As oficinas tiveram uma abordagem interativa, informando e provocando a reflexão, 
ressignificação e aplicação prática dos aprendizados dos conceitos de empreendedorismo e 
negócios. Conclui-se que as oficinas de empreendedorismo provocam discussões e 
questionamentos em torno do que significa trabalho, negócio e empreendedorismo e têm 
intenção de preparar os alunos de escolas particulares e públicas o Município de Vassouras para 
os desafios do mundo do trabalho. 
Palavras-chave:Oficinas; Empreendedorismo; Aprendizados construídos. 
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A humanidade vem passando por transformações ao longo do tempo, com significativos 
aumentos da industrialização e do consumo. Isto alavanca o desenvolvimento  econômico, 
porém traz uma degradação ambiental sem precedentes. Em decorrência de tais fatos, surgem 
preocupações voltadas para a questão ambiental, verificando-se a necessidade de evoluir o 
conceito do desenvolvimento econômico até então utilizado, surgindo assim a expressão 
“desenvolvimento sustentável”. Seu conceito foi decisivo para que fossem repensadas as 
dimensões do desenvolvimento e para a conscientização da sociedade, servindo como 
questionamento se as práticas econômicas e sociais até então desenvolvidas, estavam limitando 
a capacidade dos ambientes naturais de suportar a vida no planeta. Começaram a surgir novos 
métodos e tecnologias para utilizar no processo fabril, como a metodologia da Produção mais 
Limpa (P+L), uma estratégia econômica, ambiental e tecnológica, integrada aos processos, 
produtos e serviços das empresas. O programa objetiva desenvolver uma nova consciência 
ambiental, enfatizando que através disso, pode-se obter ganhos financeiros. O presente trabalho 
objetiva investigar as vantagens econômicas e ambientais obtidas com a implementação do P+L 
em empresas do segmento químico. A metodologia, de caráter descritivo-exploratório, possui 
uma abordagem qualitativa. O ponto de partida foi a pesquisa bibliográfica, capaz de atender  
aos objetivos tanto do aluno quanto de outros pesquisadores, na construção de trabalhos inéditos 
que objetivem rever e reanalisar considerações teóricas ou ainda criar novas proposições na 
tentativa de explicar a compreensão de fenômenos relativos às diversas áreas do conhecimento. 
Pode-se concluir que a preocupação das empresas e das pessoas em relação ao meio ambiente é 
crescente, porém, ainda um pouco tímida, talvez por acreditar-se que os recursos naturais são 
infinitos. Pôde-se perceber que algumas ações implementadas pelas empresas objetivam 
contribuir com o meio ambiente dentro dos conceitos do desenvolvimento sustentável e da P+L, 
a fim de alcançar sua sustentabilidade. Através dessas ações, é possível que as empresas 
obtenham maior produtividade e contribuam para a prevenção na geração de resíduos e 
reciclagem dos materiais desperdiçados. Quanto aos benefícios econômicos, as empresas podem 
reduzir seu gasto total anual com energia elétrica, cerca de 80%, substituindo motores e 
lâmpadas por alternativas mais eficientes. 
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Atualmente, o Brasil possui a terceira população mundial de cães e gatos, estima-se mais de 70 
milhões de animais. A Associação Brasileira da Indústria e de Produtos para Animais de 
Companhia, aponta que o número de animais de companhia aumenta 5 % ao ano. O mercado 
dos pets brasileiro é o terceiro maior do mundo perdendo apenas para os Estados Unidos e 
Reino Unido e ganhando de países como França, Japão e até a China que é o país que possui 
mais animais de estimação do mundo. Esta demanda torna a situação do mercado nacional mais 
favorável para o crescimento do mercado pet. A indústria veterinária é caracterizada por dois 
modelos de empresas: (1) as grandes empresas multinacionais; (2) as empresas nacionais de 
menor porte. As empresas multinacionais atuam no processo de Pesquisa e Desenvolvimento, 
trazendo ao mercado brasileiro produtos modernos. O objetivo do presente estudo é coletar 
dados bibliográficos que possam indicar a forma de geração de demanda para produtos pet e 
determinar o modelo de como estas empresas tem atuado no mercado do Brasil. Dados 
secundários foram colhidos para desenvolvimento de material que demonstre como estas 
empresas atuam no Brasil, observou-se que as estratégias de mercado utilizadas pelas indústrias 
veterinárias de grande porte, as multinacionais, não se diferenciam do que acontece na indústria 
farmacêutica de saúde humana, essas indústrias dispõem da atuação direta de representantes 
farmacêuticos especializados que na maioria das vezes, são médicos veterinários que atuam em 
visitas a clínicas veterinárias, consultórios veterinários, hospitais e hospitais-escolas, para a 
divulgação de lançamentos de novos produtos, enfatizar o uso de produtos já comercializados, 
coletar dados sobre o segmento e divulgar a boa imagem da empresa. Desta forma, conclui-se 
que o trabalho de propaganda técnica de produtos oriundos da indústria farmacêutica veterinária 
está intimamente relacionada com a geração de demanda e capacitação do nicho de clínicos 
veterinários. 
Palavras-chave:Mercado pet; indústria farmacêutica; veterinária. 
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As exigências do mercado e a competitividade cada vez mais aceleradas exigem muito das 
organizações que precisam se desenvolver com resultados satisfatórios. Esse desafio é 
transmitido aos colaboradores que precisam estar preparados para suportar cobranças e viver em 
situações de pressão. É aí que surge a necessidade de investimento na qualidade de vida dos 
trabalhadores, proporcionando assim mais motivação e melhores resultados. A qualidade de 
vida no trabalho pode ser considerada uma oportunidade para as organizações que desejam se 
sobressair em um mercado tão competitivo. A implantação desta afeta positivamente aquilo que 
de mais precioso e exclusivo cada organização possui, as pessoas. E pessoas motivadas geram 
resultados satisfatórios. O presente trabalho teve como objetivo identificar os benefícios da 
qualidade de vida no trabalho (QVT) na visão dos colaboradores. A pesquisa realizada 
caracteriza-se como descritiva, de natureza quantitativa, a coleta de dados foi executada através 
de aplicação de um questionário, em uma organização do setor de comercio varejista de roupas  
e acessórios do interior de Minas Gerais, tendo como amostragem seus vinte e dois  
funcionários. Pôde-se verificar que os benefícios proporcionados pela qualidade de vida no 
trabalho são inúmeros, agregando assim motivação e satisfação dos funcionários. Ficou a 
sugestão para a empresa da implantação de ações que a QVT propõe e que a empresa ainda não 
disponibiliza, ouvindo, é claro, a opinião da equipe para o verdadeiro conhecimento de suas 
necessidades. 
Palavras-chave:Qualidade de vida no trabalho; produtividade; QVT; Gestão de Pessoas 
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O termo “empreendedorismo” está relacionado a um conjunto de práticas capazes de garantir a 
geração de riqueza e um melhor desempenho econômico para àquelas sociedades que o apoiam 
e o praticam. Empreender é uma forma de produzir trabalho e renda em setores que forneçam 
subsídios para que determinada atividade empreendedora aconteça. O setor turístico, por meio 
do seu efeito multiplicador, que envolve vários componentes sociais, assim como a 
possibilidade de geração de renda, se bem planejada, e a valorização de atributos locais, pode 
contribuir para o surgimento de oportunidades que contemplem determinada região de forma 
descentralizada e efetiva. Sendo o município de Miguel Pereira, no Estado do Rio de janeiro, 
considerado como uma região que apresenta diversos atrativos turísticos a serem visitados, 
acredita-se que ações empreendedoras possam vir a serem planejadas com o intuito de alavancar 
o turismo da região. Acrescenta-se ainda que ações empreendedoras no setor turístico podem vir 
a estimular, dinamizar e ampliar a oferta turística, ainda mais se acompanhadas de instrumentos 
inovadores, de novas experiências e a utilização de novas propostas que facilitem a veiculação e 
promoção do serviço ofertado. Estando o município pesquisado inserido num cenário propício 
ao desenvolvimento de ações empreendedoras, o presente trabalho pretende agregar ao turismo 
local a utilização da tecnologia, disponibilizando aos cidadãos interessados, possíveis pontos 
para visitação, de maneira simples e rápida. Pretende-se disponibilizar junto à prefeitura local 
um cadastro, onde qualquer munícipe possa inserir seu produto ou sua propriedade como 
passível de visitação pública. A criação de página virtual contendo os pontos para visita, com 
seus atrativos, de acordo com as informações fornecidas no cadastro supracitado, assim como a 
elaboração de mapa interativo digital que poderá ser acessado por aplicativo, contendo os  
nomes dos locais disponíveis, compreendem a metodologia do trabalho. Espera-se contribuir 
para a promoção de uma nova forma de empreendedorismo no âmbito do turismo municipal, 
que utiliza uma ferramenta moderna e de fácil acesso com o auxílio tecnológico. Com isso a 
visibilidade do município aumenta, pois a tecnologia empregada proporciona um alcance maior 
das informações abordadas. 
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É notório que atualmente as empresas têm a necessidade de manter a organização em seus 
estoques, fazendo com que a realização de seus processos de informações e de análises de 
resultados pela empresa torne se cada vez mais importantes. O controle de estoques é um forte 
aliado das organizações modernas, a fim de que consigam garantir que seu processo não seja 
interrompido e que garanta uma maior rentabilidade dentro de seus processos. (DIAS, 2006). 
Sendo assim, o objetivo do trabalho é compreender como as ferramentas de níveis de estoques 
podem auxiliar no processo de decisão em uma empresa varejista apoiando nas ações  de 
redução de custos operacionais e em seus processos produtivos e sua aplicação para a 
organização obter melhores desempenhos organizacionais. O estudo constituiu-se de uma 
pesquisa bibliográfica exploratória descritiva através de artigos, livros e sites indexados que 
abordam o tema em questão, em um período de dez dias. A partir disso, compreendeu-se que é 
possível perceber que se as empresas aplicassem as ferramentas de gestão de níveis de estoques 
em seus processos de gestão de suprimentos, as mesmas teriam uma maior economia dos 
recursos monetários investidos em estoques, reduzindo os principais custos de capital. Após a 
realização da pesquisa que foi possível concluir que uma correta gestão dos recursos materiais é 
de total importância para qualquer organização, seja ela pequena, média ou grande, pois quando 
se aplica as metodologias de forma correta, as organizações conseguem não somente atender de 
forma rápida ao mercado através da disponibilidade de recursos que são exigidos pelo mercado 
consumidor, como também com a redução de custos associados ao armazenamento dos 
materiais, uma vez que quando a empresa não realiza os devidos controles de seus suprimentos, 
a mesma carece de ampliar seus custos com mão-de-obra e até mesmo com espaço físico para 
armazenar os seus produtos estocados. 
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Lean é uma filosofia de gestão inspirada em práticas e resultados, criada no início dos anos 80, 
por uma montadora de carro japonesa, visando otimizar, tempo e custo no processo de 
montagem de veículos (PONTES E FIGUEREDO,2016 apud RIANI, 2006). Objetiva-se 
compreender como a filosofia lean pode ser uma importante ferramenta, de alcance de resultado 
para melhoria dos seus processos na área comercial. Para esta pesquisa utilizar-se-á a revisão 
bibliográfica, como metodologia de análise de material cientifico publicado no período de 2010 
a 2019, tendo como descritores, os termos lean, área comercial e resultados, nas revistas 
indexadas. Espera-se compreender como a filosofia lean, pode ser uma importante ferramenta  
de trabalho, para alcançar grandes resultados em um curto prazo, utilizando mão de obra enxuta, 
na área comercial. A análise do material coletado evidenciou que com a capacitação de pessoas, 
definição de processos, e acompanhamento de todas as etapas de trabalho da área comercial, 
houve um grande aumento tanto na venda como na captação de novos clientes e grande 
economia em fechamento de acordos financeiros com fornecedores. Apesar deste achado, 
observa-se poucos trabalhos publicados relacionado a esta filosofia com a área comercial. 
espera-se com este trabalho, suscitar novas pesquisas direcionada para o tema em discussão. 
Palavras-chave:Lean; Área comercial; Resultados. 
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Com a tecnologia evoluindo ao longo dos anos as empresas vêm estudando maneiras de 
trabalhar com equipamentos para melhorar seus sistemas de perda de energia. As companhias 
elétricas utilizam um instrumento de medição de temperatura chamado termovisor que realiza a 
detecção de emissão de calor por dispositivos, equipamentos e sistemas destacando-se as 
técnicas de imageamento térmico (termografia) como perfeitamente adequadas para tais 
monitoramentos. Por sua vez tem a função de detectar pontos quentes em conexões de redes 
elétricas e equipamentos ajudando a diminuir as perdas técnicas. Este trabalho tem por objetivo 
explicar a importância da medição da temperatura para substituição ou reparo de conexão por 
equipe de manutenção em redes aéreas energizadas (Linha Viva) com o foco na segurança. A 
elaboração deste trabalho se deu dentro de uma sequência metodológica que envolveu 
inicialmente um levantamento sobre as perdas técnicas de instalações elétricas média tensão, 
incluindo também sua definição, classificação, tipos e os locais onde podem propiciar os 
maiores problemas de perdas de energia em uma instalação elétrica de média tensão. Foram 
relatados conceitos sobre física térmica, estudou-se o emprego de técnicas de termografia, com 
o intuito de apresentar procedimentos/ações padrões a serem previstas na proposição de um 
plano de ações/medidas. Como resultados esperam-se apresentar a importância da medição da 
temperatura antes que a atividade de manutenção pela equipe seja realizada, para que não cause 
acidente com os eletricistas e o desarme do circuito elétrico. Conclui-se que com a correta 
medição com o equipamento termovisor na aplicação de detecção de pontos quentes causados 
pela corrente elétrica em instalações elétricas de média tensão torna-se possível gerar uma 
proposta de implementação de medidas e ações que venham trazer benefícios para a segurança 
dos eletricistas e a confiabilidade no sistema elétrico. 
Palavras-chave:Inspeção termográfica; NR-10; Termografia em Inspeções. 
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A Industria 4.0 na Internet das Coisas. 
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A 4ª Revolução Industrial, bate à porta de todos, exigindo automação, agilidade, racionalização 
e velocidade nos processos produtivos, que por sua vez, respinga em toda a cadeia industrial. 
Passando pelo chão de fábrica, máquinas, produção, negócios, vendas, gestão de recursos 
humanos e pessoas. Com o constante desenvolvimento das tecnologias relacionadas aos 
processos automatizados, em conjunto com os sistemas de reconhecimento vocal, poderá ser 
considerado como alternativa ao profissional de automação para integrar sistemas a sua rotina 
diária. O passo seguinte a este processo que já tem viabilidade e usabilidade será a aplicação 
anexa de sistemas de inteligência artificial que utilizará processos de decisão provenientes das 
técnicas de “machines learning” – Aprendizado da Máquina. Este trabalho terá por objetivo 
demonstrar a aplicabilidade da domótica e sensores de controle de vida, aliada à internet das 
coisas, para gerar mais qualidade, segurança, conforto e agilidade para aqueles que estão 
envolvidos no processo de automatização industrial, ou seja, focado aos seres humanos. Para tal 
realizou-se um estudo minucioso sobre a aplicabilidade da internet das coisas levantando-se as 
possíveis tecnologias aplicadas a domótica e sensores de controle de vida, entendendo também 
que o aparecimento de sensores que irão controlar ou mensurar estatisticamente registros de 
ordem orgânica no qual estarão conectados diretamente ao corpo do indivíduo enviando e 
processando informações para tomadas de decisões em processos automáticos. Como resultado 
da automação aliada à “internet das coisas”, possibilitou-se a agilidade necessária as rotinas que 
muitas vezes são executadas durante o dia a dia de uma pessoa, e este processo vai atender a 
mesma necessidade que hoje a Revolução Industrial solicita. Em uma caminhada constante 
desta evolução, que vai interferir diretamente na vida do indivíduo, todo o processo vai acabar 
desencadeando uma nova era da automação. Os dispositivos e sensores que poderão monitorar 
índices de saúde do ser humano, já começam a ser pensados, e em breve, serão os responsáveis 
diretos para o aumento da estimativa de vida de cada um. Aliados a sistemas de tomada de 
decisão robotizados, serão os guardiões da vida de seus operadores. Este processo é efetivo e 
aplicável, de acordo com as análises e teste obtidos, podendo ser melhorado tanto na 
maximização da simulação quanto na simulação de rotinas e ambientes reais, sendo eles 
profissionais, industriais ou domiciliar. 
Palavras-chave:Industria 4.0; Domótica; Internet das Coisas 
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A classificação de um material como supercondutor envolve uma característica simples: sua 
resistência cair a 0 em temperaturas próximas ao 0 K. Este trabalho buscou traçar as principais 
características dos supercondutores, o estado da questão, e as novas possibilidades que 
proporcionam em diversos campos. A pesquisa baseou-se no levantamento da bibliografia 
fundamental sobre o tema, partindo de Aguiar Júnior (2012), para realizar um estudo 
comparativo e estabelecer o Estado da Questão da Supercondutividade. Estes materiais foram 
descobertos por Kammerlingh Onnes em 1911, que realizava medições com mercúrio próximo 
ao 0 K, descobrindo um ponto de temperatura, chamado Temperatura Crítica (Tc), em que a 
resistência do supercondutor caía bruscamente a 0 ohms. Em pesquisas posteriores, Meissner e 
Ochsenfeld estudaram como se comportavam magneticamente, descobrindo que, quando o 
material supercondutor está abaixo da temperatura crítica, ele perde a permeabilidade 
magnética, ao que se nomeou Efeito Meissner. Pesquisas posteriores, buscando medir a 
influência do campo externo no supercondutor, mostraram que existe um limite daquele que o 
supercondutor suporta, vindo a perder essa propriedade depois. Decorre-se daí a classificação 
desses materiais em dois tipos: o Tipo 1 possui apenas um ponto de ruptura Bc, a partir do qual 
o material perde a supercondutividade; e o Tipo 2, em que, depois de um ponto Bc1 o 
supercondutor passa a ter permeabilidade relativa, mantendo a condutividade, até o ponto Bc2, 
em que o material perde completamente a propriedade. Os supercondutores são uma 
possibilidade de aproveitamento máximo de energia, pois acarretam a eliminação das perdas 
envolvidas no processo de condução, conquanto necessitem de gasto para refrigeração 
(Criogenia). Este ainda é o maior empecilho ao uso de supercondutores para transmissão de 
energia ordinariamente, restringindo-se a aplicações de pequenas distâncias. Outras aplicações 
desses materiais são em ressonâncias magnéticas. Outros dispositivos onde Supercondutores 
podem ser aplicados são em dispositivos SQUID, capazes de mapear campos elétricos de baixa 
intensidade, como os do coração (10^-12 Tesla) e do Cérebro (10^-13 Tesla). Estudos recentes 
de Fusão Nuclear também indicam que os supercondutores são a melhor tecnologia para 
contenção e transporte da energia produzido. Considerando o levantamento, a tecnologia dos 
semicondutores é das possibilidades mais promissoras da transmissão de energia, se vencida a 
barreira da criogenia, e de alta funcionalidade em suas aplicações específicas. 
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A indústria têxtil enfrenta um grande problema na esfera da conservação ambiental, sendo este a 
liberação de um grande volume de efluente, contaminado com corantes, para ecossistemas 
aquáticos. Portanto, faz-se necessário a utilização de métodos de remoção de corantes destes 
efluentes, a adsorção destaca-se entre os demais métodos, uma vez que nela pode-se reutilizar 
resíduos agrícolas de baixo valor agregado. Frente a isso, surge a oportunidade de aliar esta 
técnica para o aproveitamento de resíduos de gengibre, promovendo um destino adequado para 
os rizomas considerados inapropriados para a comercialização in natura e os resíduos 
provenientes das indústrias de produção de óleo essencial e de oleoresina. Em vista disso, este 
trabalho visou estudar a capacidade adsorvente da torta de gengibre frente ao corante alaranjado 
de metila, além da influência de diferentes granulometrias sobre a capacidade de adsorvente. 
Para a realização deste estudo, os rizomas do gengibre foram devidamente lavados e prensados. 
A torta obtida foi seca, moída e, posteriormente, peneirada para a obtenção de duas diferentes 
granulometrias: amostra 1 (42-80 mesh) e amostra 2 (270 mesh). Foram utilizados 25 mL de 
solução de corante com concentração de 100 ppm em contato com 0,150 g de adsorvente, sob 
diferentes tempos operacionais (0-360 min). Com base nos resultados obtidos, verifica-se que as 
amostras apresentaram percentuais de remoção com diferença significativa após 90 min. 
Contudo, o maior percentual de remoção (44,52%) foi obtido para o adsorvente de menor 
granulometria (amostra 2), em 360 min de adsorção, mas o mesmo comportamento não foi 
observado para a maior granulometria, cujo percentual de remoção foi de apenas 8,47%. Após a 
realização do estudo com as granulometrias in natura e a constatação do baixo percentual de 
remoção da amostra 1, decidiu-se calcinar este material para a avaliar se houve alteração em sua 
capacidade adsorvente. O percentual de remoção obtido após esse processo, considerando-se 
360 min de contato, foi de 79,42%, sendo possível observar uma melhora no percentual de 
remoção da amostra 1. Pode-se concluir que a granulometria e o processo de tratamento do 
adsorvente são um dos fatores que afetam a eficiência do processo. 
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O gengibre (Zingiber officinale) é uma planta pertencente à família Zingiberaceae. A demanda 
porgengibre vem crescendo ao longo dos anos, devido a sua vasta utilização, seja em sua forma 
innatura ou como óleo essencial. O cultivo do gengibre no Brasil está ligado a exportação, 
contudo aprodução deste é pequena se comparada a outras culturas, correspondendo à 20 t/ha. 
Dentre osprincipais componentes, destacam-se os gingeróis e shogaóis, sendo o 6-gingerol o 
predominante,presente no óleo essencial. Os gingeróis possuem propriedades analgésicas, 
antipiréticas, atividadesanti-hepatotóxica, antinauseante e anti-inflamatórias. O crescimento do 
mercado de óleos essenciaisestá ligado ao emprego destes nas indústrias de fármacos, 
cosméticos e alimentícia, sendo o Brasilum dos maiores produtores mundiais de óleo essencial. 
Os óleos essenciais são extraídos a partir dediferentes métodos, tais como a hidrodestilação, 
arraste a vapor, a extração por solventes orgânicose a extração com fluido supercrítico. A 
técnica mais utilizada, a extração com solventes orgânicos(Soxhlet),  baseia-se   na   afinidade 
da matéria-prima com  o  solvente,  afetando  diretamente  acomposição do óleo essencial  
obtido e o rendimento. Com isso, o presente trabalho visou avaliar ainfluência da condição de 
armazenamento (liofilizado, in natura, seco) e tipo de solvente (álcooletílico e hexano) na 
extração do óleo essencial de gengibre. Os experimentos foram conduzidosfazendo-se uso de 3 
g de gengibre picado, sob diferentes condições, e 150 mL de solvente, sendomantidos por 5 h na 
temperatura de ebulição do solvente. O óleo foi concentrado no rotaevaporadora 40 °C, sendo 
posteriormente utilizado para os cálculos do rendimento mássico. Os resultadosobtidos 
comprovaram que a extração com etanol apresentou os melhores rendimentos mássico,sendo de 
17% com o gengibre liofilizado, 14,8% com o gengibre seco e 3,6% para o gengibre innatura. 
Entretanto, para a extração com hexano, foram obtidos baixos rendimentos, sendo de 1,9%para 
o gengibre liofilizado, 2,1% para o gengibre seco e 0,5% para o gengibre in natura. Portanto,este 
estudo possibilitou comprovar a influência do tipo de solvente empregado na extração, uma 
vezque a grande diferença entre os rendimentos está associada à polaridade dos solventes. Como 
ogengibre seco e liofilizado apresentaram rendimentos semelhantes, o processo com a matéria- 
primaseca mostra-se promissora, uma vez que o processo de secagem e menos custoso que a 
liofilização. 
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Em indústrias siderúrgicas, todo coque e carvão que seja comprado ou fabricado internamente, 
devem ser submetidos ao ensaio granulométrico com a finalidade de se obter diferentes 
tamanhos de materiais. Para este ensaio o equipamento utilizado é um peneirador de calhas. No 
peneirador, tem-se como ponto crítico ao processo, a pesagem do material após o peneiramento, 
por esse fato a implementação de um controle automatizado é indispensável. Com o foco em 
minimizar a exposição dos colaboradores a essa tarefa, este projeto tem por objetivo 
implementar um processo de automação ao peneirador de calhas. Para desenvolver esse 
trabalho, foram respeitadas as sequências de estudos do processo, tempos de resposta, sequência 
lógica, tipos de sinais e projeto da automação de etapas do processo. Espera-se com a 
implementação, uma melhoria acentuada na ergonomia, maior estabilidade do processo e 
resultados reportados ao processo. Concluiu-se que o sistema automatizado, agrega valores a 
produção das amostras dos materiais e traz um vasto retorno ao departamento. 
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O concreto possui uma série de qualidades, tais como excelência à resistência à água 
(comparado com outros materiais estruturais), facilidade na execução, devido ao seu estado 
fluido, permitindo variabilidade de formas e tamanhos, disponibilidade e baixo custo dos 
ingredientes e o baixo consumo de energia para sua produção, o que lhe garante um local de 
destaque sendo o material estrutural mais utilizado no mundo. Entretanto, o concreto ainda 
apresenta certas limitações, como por exemplo, o comportamento frágil nas estruturas e uma 
capacidade minimizada de deformação, em regime plástico. O concreto apresenta ainda uma 
baixa resistência à tração quando comparado a sua resistência a compressão. Concordante à sua 
susceptibilidade a solicitações de flexão, aparecem no concreto fissuras e as microfissuras na 
região tracionada. Umas das soluções técnicas possíveis para minimizar essas limitações é o uso 
de fibra como reforço no concreto, que lhe garante comportamento dúctil frente aos esforços 
solicitante. O presente estudo tem por objetivo analisar os resultados obtidos através do ensaio 
de flexão de três pontos de corpos de prova prismáticos elaborados com concreto simples e 
outros com concreto incorporado com fibra de polipropileno. Para realizar a análise foram 
utilizados traços de 40 MPa e 20 MPa de fck. Espera-se como resultado que os corpos de prova 
com fibras de polipropileno, mesmo com um fck inferior, seja mais resistente aos ensaios de 
flexão do que os corpos de prova contendo apenas concreto simples. Assim, espera-se mostrar 
que tão importante quanto o fator de compressão do concreto, é o seu comportamento à 
ductilidade, o que lhe confere maior resistência à tração, uma vez que os elementos estruturais 
sempre estão submetidos a ações combinadas de esforços. 
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No panorama contemporâneo, a necessidade de se produzir em grande escala em curto espaço 
de tempo se tornou o maior desafio em âmbitos industriais, com ênfase na área laboratorial, 
visto que há muitos cálculos a serem feitos para um simples processo. É indispensável à ideia de 
se produzir em curto prazo de maneira que, além de se obter lucros, minimizar as perdas de 
materiais, pois o período de validade é reduzido em horas, em determinados casos. A proposta 
do trabalho foi melhorar a qualidade de serviço dentro de laboratório industrial/acadêmico, a  
fim de reduzir o tempo de execução de cálculos de concentração, pH, pOH, comprimento de 
onda através da Equação de Rydberg, cálculo de energia liberada e sua respectiva coloração na 
região do visível no espectro. Aperfeiçoando, então, para a execução desse trabalho, 
inicialmente, foram escritos algoritmos no programa Visual G, para que, posteriormente, 
seguíssemo-los como base para os métodos de criação de códigos com expressões, estruturas 
condicionais e janelas de mensagem. O produto final através de funções criadas no programa de 
computador Scilab 6.0.1. Em que, através do método comparativo entre manual e 
computacional, obteve-se a redução de vinte minutos do tempo necessário para realização os 
cálculos laboratoriais. Portanto, é de notório interesse aos alunos iniciantes do curso de 
engenharia química que utilizem as funções, para que assim, consigam tirar o máximo proveito 
das atividades práticas laboratoriais durante o horário de aula. Logo, a utilização dessas funções 
é de extrema valia para as indústrias, e até mesmo para a vida acadêmica, uma vez que, 
garantem um bom rendimento da razão entre tempo de produção e seu produto final, assim, 
tendo uma maior eficiência. 
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O crescimento do setor elétrico brasileiro foi importante na década de 1900, pois com a 
evolução das grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, necessitou de investimentos 
para a criação de companhias elétricas. Antes desse período utilizava candeeiros a óleo de baleia 
para iluminação pública. A industrialização foi marcada na década de 1920, fazendo com que o 
número de usinas hidrelétricas aumentasse. No final da Segunda Guerra Mundial a urbanização 
teve um destaque e fez com que a oferta de energia não fosse suficiente para fornecer a 
demanda. A evolução rural inicializou à mudança de um país agrário para uma nação urbana e 
industrializada. Com o crescimento populacional da região sudeste, o governo criou a Central 
Elétrica de Furnas e a Hidrelétrica do Vale do Paraíba. A construção da Usina Hidrelétrica de 
Itaipu foi marcada na década de 1980, localizada no rio Paraná. Os anos 2000 por causa das 
condições meteorológicas desfavoráveis no sudeste do país houve a crise do racionamento 
elétrico. Atualmente, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é responsável por 
regulamentar todo o sistema dentro das competências legais. As redes inteligentes de energia 
estão evoluindo a cada dia no mercado. Com essa nova tendência, elas garantem uma 
distribuição mais eficiente e segura. São utilizados para monitorar o consumo de energia a todo 
momento equipamentos de telemetria e diversos tipos de sensores. O SCADA é uma rede de 
múltiplos dados usualmente chamados de pontos. Os pontos podem ser do tipo físico ou ponto 
lógico. Este trabalho tem por objetivo apresentar estudo para o sistema SCADA com relação à 
Distribuição de energia elétrica. Baseando-se nesta realidade de comunicação de dados, 
realizou-se um estudo sobre sistemas SCADA e de sua aplicabilidade nos sistemas de energia, 
onde baseado nestes estudos são apresentados e propostos aplicabilidades do supervisório 
SCADA. Como resultados espera-se que com a aplicabilidade do sistema de supervisão e 
minimizem-se os riscos para o sistema e para danos pessoais. Conclui-se que este trabalho 
apresentou a importância da automação na distribuição de energia. Sendo assim, o uso do 
supervisório SCADA mostrará as anormalidades no sistema. E, os profissionais responsáveis 
tomaram decisões preventivas para melhoramento e também evitando acidentes elétricos. 
Palavras-chave:Supervisório SCADA; Automação; Distribuição de Energia Elétrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afiliação dos Autores: 
1. Discente - Pós-Graduação (Lato sensu)Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
2. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Aplicando Internet of things na automatização de estacionamento 
Paulo Vitor Barbosa Ramos1, Fernanda Silva Gomes2, Diego Silva Menozzi3, Anrafel  
Fernandes Pereira4 

 
 

 
A necessidade da otimização do tempo e o perfeito controle de tarefas diárias, de acordo com a 
prioridade empregada por tal, equipamentos interconectados pela internet são cada vez mais 
empregados, formando uma cadeia conhecida como internet of things. De tal forma, o ambiente 
no entorno usa diferentes tipos de dados para fazê-lo perceptível as necessidades de  cada 
usuário inserido no meio. São diversas oportunidades para o estudante no desenvolvimento de 
novas soluções usando internet of things, cujo o uso de diferentes sensores geradores de dados a 
cada nova percepção do meio contribui para a interdisciplinaridade. Percepção da luminosidade, 
umidade e tantas outras medidas são possíveis usando dispositivos conectados à uma única 
aplicação de compilação. Tendo como cenário a Universidade de Vassouras e um protótipo de 
dashboard de controle de vagas de estacionamento já desenvolvido, o presente documento tem 
por objetivo a demonstração dos dados obtidos durante sua utilização e o quanto é importante 
para futuros estudos. Disponível em plataformas livres, como o Github, o código-fonte da 
aplicação será uma base para novos estudos na área. Através da demonstração prática do 
processo de prototipagem em SolidWorks, o desenvolvimento da dashboard, a implementação 
de novas tecnologias, tais como MongoDB, e a compilação dos dados, será possível a 
verificação de que a aplicação está disponível para qualquer pessoa implementar de maneira 
colaborativa, promovendo assim a continuidade do estudo de ambientes inteligentes. Através 
dessas implementações, o estudo de ferramentas de banco de dados não-relacionais e linguagens 
de programação serão resultados para o documento desenvolvido. 
Palavras-chave:Internet of things; Ambientes Inteligentes; Protótipo 
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O processo de automação de plantas industriais tem sido objeto de estudo e projeto já a muito 
tempo, tais projetos visam diminuir o tempo de produção e consequentemente diminuir custos. 
O presente trabalho teve como objetivo a automação de um forno de cerâmica vermelha, com 
ênfase na melhoria no processo de controle da queima, obtendo-se uma melhor qualidade no 
material ao final de tal processo. Para isso foram utilizados termopares tipo K conectados a um 
CLP (controlador lógico programável), no mesmo, foi criado um software que através dos dados 
de temperatura coletados pelos termopares, capaz de gerar um sinal analógico variável para 
modulação dos inversores que controlam a injeção de combustível no forno. Foi criado também 
um supervisório para acompanhamento e gerenciamento do processo, nele é possível alterar os 
valores de setpoints de temperatura de cada ponto de queima, além de obter relatórios de 
funcionamento de todo o sistema. Ao final da etapa de implementação, foi observada uma 
grande melhora no controle da temperatura, pois o controle feito pelo CLP se portou muito bem 
durante as variações impostas no sistema conseguindo assim manter a temperatura dentro dos 
setpoints configurados. O operador obteve maior quantidade de informações do processo devido 
a implantação do supervisório, onde pode obter um histórico de temperaturas e falhas ocorridas 
durante o processo. Com isso, agilizando a detecção de erros e problemas e mantendo a 
qualidade do material ao final do processo de queima. 
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Devido à grande evolução da tecnologia e dos equipamentos nas indústrias, muitas empresas 
vêm a cada dia automatizando os processos por meio da automação industrial junto com 
sistemas supervisórios, pois permitem analisar e armazenar dados gerando gráficos, relatórios e 
alarmes para um melhor controle e monitoramento dos equipamentos. O presente trabalho tem 
por objetivo apresentar um projeto para automatizar um sistema de aquecimento de água 
composto por dois aquecedores e uma linha de circulação de água quente. Tratando-se de um 
equipamento crítico para o processo no qual está instalado, esse projeto permitirá um melhor 
monitoramento e confiabilidade do referido equipamento. Foram levantadas todas as 
informações sobre o atual painel de controle, partindo dessas informações, este trabalho 
apresenta-se um novo tipo de controle através de CLP(Controlador lógico programável),  
sistema supervisório e instrumentos de medição, onde irá permitir o controle de pressão, 
temperatura e nível de água no sistema, permitindo também gerar gráficos e histórico de 
alarmes. Este projeto apresenta de forma satisfatória um novo sistema de controle para que o 
equipamento performe com uma melhor eficiência. 
Palavras-chave:Supervisórios; Aquecimento de Água; Automação Industrial 
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Condutividade é a corrente elétrica em uma solução e depende da força iônica de um produto. 
Apesar de não fornecer medidas reais da concentração de um determinado íon presente, torna-se 
possível quantificar a dissolução total, o que indiretamente sugere a origem e o grau de pureza 
da água em relação à presença de íons. Devido à presença destes íons dissolvidos carregados 
eletricamente, a água conduz eletricidade. Com o aumento dos íons na água, aumenta-se a 
possibilidade do contato com partes energizadas do sistema, ocasionando um caminho do 
potencial elétrico até o corpo humano. Os fenômenos de corrosão de metais envolvem uma 
grande variedade de mecanismos, entre eles a eletroquímica. Uma reação é considerada 
eletroquímica se ela estiver associada à passagem de corrente elétrica onde envolve o 
movimento de partículas carregadas: íons, elétrons ou ambos. Nas áreas industriais como as 
indústrias siderúrgicas, é comum o processo de resfriamento de equipamentos tais como 
caldeiras, reatores, entre outros. A condutividade da água de processo é um importante 
parâmetro avaliado tendo em vista a variedade de íons presentes, dentre eles: cloretos, nitratos, 
nitritos, sulfatos, carbonatos, cobre, chumbo, etc. A determinação deste parâmetro é 
preferencialmente mantida em uma faixa ótima de 1 a 3 µS/cm, ou seja, a manutenção deste 
valor indica a proteção contra processos corrosivos das ligas utilizadas nos equipamentos. 
Portanto, este trabalho avaliou a condutividade de diferentes tipos de águas de processo  
oriundas de uma indústria Siderúrgica. As amostras coletadas foram identificadas como: APTR 
(água de processo das torres de refrigeração) e APETA (água de processo das estações de 
tratamento de água). Compararam-se os resultados com amostra de água destilada. Para 
determinação da condutividade elétrica utilizou-se um condutivímetro portátil (modelo HI 8734) 
composto de uma sonda na qual é adicionada na amostra líquida. O medidor aplica uma tensão 
entre dois eletrodos dentro da sonda. A resistência elétrica da solução causa uma queda na 
voltagem, que então pode ser lida pelo condutivímetro. O resultado gerado em ppm (partes por 
milhão) foi convertido em µS/cm para posterior comparação com valores já conhecidos. Após a 
análise, os valores encontrados para APTR, APETA e água destilada foram 1,16; 0,26 e 0,0 
µS/cm, respectivamente. Os resultados obtidos indicam que é necessário o monitoramento e a 
manutenção da qualidade das águas de processos, como as águas utilizadas em torres de 
resfriamento de forma a prevenir danos aos equipamentos. 
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O tratamento de água para consumo humano tem por finalidade a conversão da água não  
potável em potável, atendendo padrões de qualidade definidos por normas nacionais ou 
internacionais, pela modificação de suas características iniciais, removendo produtos nocivos à 
saúde. Dentre os tratamentos existentes, a filtração, objeto de estudo do presente trabalho, 
consiste em separar as partículas sólidas de uma suspensão líquida, com auxílio de um leito 
poroso, com diferentes meios filtrantes. Diante do exposto, avaliou-se o a eficiência do uso de 
um protótipo experimental de uma coluna de filtração, em escala de bancada. A água utilizada 
no experimento de filtração foi coletada no Horto Florestal da cidade de Barra do Piraí-RJ. O 
protótipo foi desenvolvido em material PVC, com 3,9 cm de diâmetro, 58,5 cm de altura e 43 
cm de altura do leito filtrante, dispondo de um registro para controle da vazão de saída do 
efluente e uma tela metálica ao fundo para evitar a passagem de sólidos. Os meios filtrantes 
utilizados foram: carvão ativado (0,9 a 1,0 mm), areia nº1 (0,5 a 0,8 mm) areia de quartzo 12/20 
(0,85 a 1,7 mm), areia n° 2 (0,85 a 1,4 mm) e pedregulho (½” a ¼”). Para a composição das 
camadas filtrantes, utilizou-se como referência o modelo de um filtro compacto de uma estação 
de tratamento de água. As camadas foram determinadas a partir do cálculo de proporção de cada 
um dos meios filtrantes utilizados. O processo de filtração ocorreu com um tempo de 
escoamento de aproximadamente 10 minutos, a uma vazão de 0,10 ± 0,0051 L/min. Avaliou-se 
a taxa de filtração (1,62 ± 0,32 m³/m². dia). Após filtração obtiveram-se as seguintes eficiências 
de remoção com base na caracterização da água bruta: turbidez (38,5%), alumínio (50%), 
amônia (28,8%), cromato (31,3%), fenol (31,4), nitrato (35%) e nitrito (20,9%). Comparando os 
resultados obtidos com os limites permitidos pela legislação (Resolução CONAMA nº 
357/2005, alterada pela Resolução 430/2011 e Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde 
nº 5 de 28 de setembro de 2017), somente os parâmetros de turbidez e fenol se enquadram, 
sendo necessária uma etapa de coagulação e floculação antecedendo o processo de filtração. 
Palavras-chave:filtração; tratamento de água; protótipo experimental 

 
 
 
 
 
 
 

 
Afiliação dos Autores: 
1. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
2. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
3. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
4. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
5. Engenheiro Químico Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
6. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Avaliação dos efeitos causados pelo trub na fermentação de uma 
cerveja tipo Pilsen 
Sávio de Meneses Leite Asevedo1, Camilla Rocha de Oliveira Fontoura2, Lígia Marcondes 
Rodrigues dos Santos3 

 
 

 
Cerveja, segundo a legislação brasileira, é definida como a bebida resultante da fermentação, a 
partir da levedura cervejeira, do mosto de cevada malteada ou de extrato de malte, submetido 
previamente a um processo de cocção adicionado de lúpulo ou extrato de lúpulo, hipótese em 
que uma parte da cevada malteada ou do extrato de malte poderá ser substituída parcialmente 
por adjunto cervejeiro. Seu processo produtivo é dividido em três etapas fundamentais: 
produção do mosto (brassagem), fermentação e maturação e envase/pasteurização. É na 
produção do mosto, mais especificamente na etapa de fervura, onde ocorre a formação do trub 
quente, um dos resíduos sólidos gerados no processo cervejeiro e objeto de discussões entre os 
fabricantes de cerveja, sendo sua completa remoção dita crucial na literatura no que se refere à 
qualidade da fermentação e do produto final. Dessa forma, o presente trabalho teve como 
objetivo avaliar o efeito de diferentes concentrações de trub quente (0, 2 e 4g/L) sobre a 
fermentação de uma cerveja tipo Pilsen. Para isso foi realizada a análise de crescimento celular, 
através da contagem de células utilizando a Câmara de Neubauer onde foi observado um 
aumento na concentração de células de 36% e 40% dentro do intervalo estudado, quando 
comparado a amostra padrão e a análise de álcool, por meio do método analítico de álcool em 
volume à 20 ºC do Instituto Adolf Lutz, onde não houve um aumento significativo em relação 
ao teor alcoólico quando referente a aplicação do trub. Sendo assim conclui-se que através dos 
dados obtidos houve um efeito contrário ao esperado no que se refere ao potencial prejudicial do 
trub diante da fermentação para o intervalo estudado. No entanto, cabe ressaltar a significância 
em se realizar novos estudos, utilizando-se de outras concentrações a fim de se verificar não só 
o efeito contínuo do trub sobre a fermentação, mas seus efeitos em larga escala em relação a 
uma boa qualidade da cerveja. 
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A cerveja é uma bebida fermentada a base de malte de cevada e adicionada de lúpulo, que atua 
como fonte de amargor e aroma. É extremamente valorizada comercialmente,  sendo 
considerada uma das cinco bebidas mais consumidas no mundo. Seu processo produtivo 
engloba, principalmente, as etapas de: produção do mosto, fermentação, maturação, filtração e 
envase, sendo que, a maturação, etapa do processo produtivo iniciada logo após a fermentação,  
é realizada sob temperaturas baixas e é importante para a clarificação da cerveja, como também 
para a melhoria de seu sabor e aroma. Assim como se almeja a qualidade sensorial da cerveja, 
também é necessário o controle da atividade microbiológica da mesma, pois a cerveja, como 
qualquer bebida fermentada, é um produto microbiano que, sem o devido controle, pode afetar 
diretamente na qualidade final do produto. Um dos meios de controle de tal atividade é a adição 
do lúpulo, considerado uma planta com propriedades medicinais, como antibiótico e anti- 
inflamatório. O mesmo também é empregado na produção de cerveja para conferir o seu caráter 
amargo. O presente trabalho terá por objetivo a análise da qualidade microbiológica de uma 
cerveja tipo Pilsen, produzida na Cervejaria Escola da Universidade de Vassouras, com a adição 
de chá verde em substituição ao lúpulo, em diferentes concentrações, na etapa de maturação, 
visto que o chá verde apresenta semelhanças ao lúpulo, como odor aprazível, sabor amargo e 
efeito microbiano, além de ser uma bebida conhecida por seus benefícios à saúde e 
características estimulantes e relaxantes. Serão feitas análises microbiológicas de bolores e 
leveduras, bactérias totais e bactérias láticas, principais contaminantes da cerveja, o que tornará 
possível então a verificação da eficiência do chá verde no controle de tais microrganismos, em 
comparação à eficiência do lúpulo. 
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Matrizes são uma maneira simples e rápida para se tratar diversos problemas da área da 
engenharia. As matrizes são estudadas na disciplina de Álgebra Linear. Nossa proposta, com 
este trabalho, é apresentar ao estudante uma maneira rápida e fácil de calcular matrizes por meio 
de um software matemático. Acredita-se que trabalhar a relação tecnológica e matemática no 
aluno aumentará consideravelmente seu interesse pelo conteúdo apresentado. Escolhemos para 
esta abordagem a utilização do software SMath Studio, pois o mesmo é considerado um 
programa de fácil utilização e bastante eficaz. Nosso objetivo, trata-se da demonstração dos 
cálculos das operações com matrizes usando um software matemático, articulando discussões e 
reflexões sobre as características apresentadas e as colaborações das tecnologias, mais 
precisamente do software SMath Studio, no ensino e aprendizagem da matemática. O uso do 
programa para calcular as operações com matrizes facilita e agiliza a obtenção de resultados e o 
aprendizado. O programa SMath Studio é, basicamente, uma calculadora científica. É leve e 
fácil de ser usado, uma vez que seus comandos ficam bem dispostos na janela do programa. Ele 
também tem sua versão para celular, o que facilita para que o aluno possa acessar o programa a 
qualquer momento e em qualquer lugar com mais facilidade. O programa e suas funcionalidades 
foram apresentados à turma, e em seguida, foi proposto a utilização do SMath Studio para 
visualização de resultados para problemas matemáticos, em especial, no cálculo das operações 
com matrizes. Para isso foi utilizada a funcionalidade “matriz” do SMath Studio, para inserir a 
matriz que utilizaremos, na sequencia inserimos a operação que queremos executar, por 
exemplo, o cálculo da inversa, do determinante, da transposta, entre outros. Nesse momento os 
alunos notaram que o resultado foi-lhes apresentado com clareza e rapidez na tela do seu 
smartphone ou computador. Acreditamos que a utilização de programas matemáticos podem 
ajudar nas tarefas e manter as aulas mais interessantes e menos complicadas. Queremos 
trabalhar no aluno a relação entre o ensino e as tecnologias, mantendo-o mais interessado e 
curioso a respeito da disciplina, além de utilizarmos as tecnologias a favor da aprendizagem. 
Palavras-chave:SMath Studio; Matrizes; Álgebra Linear 
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Comparação da qualidade da água das ETA's de Três Rios 
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Todas as pessoas preferem consumir água potável sem nenhuma contaminação, sem cheiro e 
bem clara. Porém, no seu estado natural, dificilmente a água vai ser encontrada com essas 
características. Por essa razão ela é levada dos rios e mananciais para as estações de tratamento. 
O conceito de potabilidade implica o atendimento a padrões mínimos exigidos para que a água a 
ser consumida não seja transmissora de doenças aos seres humanos. O tratamento da água tem 
por finalidade melhorar a qualidade da água de abastecimento ao público, atendendo diversas 
finalidades. O trabalho tem como objetivo comparar a qualidade da água das 4 estações de 
tratamento de água da cidade de Três Rios-RJ que, são as do Cantagalo, Moura Brasil, Rua 
Direita e do distrito de Bemposta. Para determina a qualidade das águas foram feitas as análises 
físico-químicas (cor, cloro, turbidez, PH e flúor) e as análises bacteriológicas (coliformes totais 
e heterotróficos). Os resultados obtidos demonstram que as estações do Cantagalo e Rua Direita 
fornecem uma com uma qualidade melhor do que, as do Moura Brasil e Bemposta que 
apresentaram baixa quantidade o que acarretou a presença de bactérias nas suas águas. A partir 
dos resultados adquiridos, conclui-se que a qualidade das águas de Moura Brasil e Bemposta 
necessitam de uma melhora na quantidade de cloro, para um extermínio completo das bactérias. 
Palavras-chave:água; físico-químicas e bacteriológicas 
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Controle do custo operacional da planta piloto de biodiesel da 
Universidade de Vassouras 
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A busca por energia alternativa se tornou evidente nos últimos anos devido à importância que é 
apresentada pela mídia em relação aos recursos finitos das energias não renováveis. Uma linha 
de pesquisa que é muito visada, na região Sudeste do país, é o biodiesel derivado do óleo de 
soja. Isso ocorre por seu baixo custo e praticidade na produção. A Universidade de Vassouras 
possui uma planta piloto para a síntese de biodiesel através do método de transesterificação e 
hidroesterificação. Dito isso, o trabalho tem o propósito de estipular parâmetros para 
levantamento financeiro e estatístico a fim de demonstrar a viabilidade da produção desse 
biocombustível. Dessa forma, o procedimento foi calculado a partir do funcionamento da planta, 
incluindo: reagentes, energia consumida e tempo útil. Através de cálculos estatísticos, por meio 
de média aritmética e valor esperado, podemos inferir os custos parciais e totais. Também, 
foram realizadas comparações com o valor do óleo diesel local. Para os custos de produção 
foram adotados os seguintes valores: álcool etílico hidratado (1L) – R$ 7,65 (considerando o 
reciclo de 15%); hidróxido de sódio 100% PA (1Kg) – R$ 19,90 e óleo de soja residual 
reutilizado. Esses valores foram ajustados com os respectivos gastos para a produção do 
biodiesel na planta. Dessa forma, os resultados obtidos foram comparados com os valores reais 
de diesel no mercado, na cidade de Vassouras/RJ, R$ 4,079/L. Ao equipararmos os 
combustíveis, o biodiesel possui valor acessível, por ser um produto verde e precisar de mais 
tempo para a sua purificação. Entretanto, a Agência Nacional do Petróleo e Gás (ANP) aprovou 
o aumento da mistura do biodiesel ao diesel para 11%, o que torna viável o uso desse 
combustível. Uma vez com o preço do biocombustível, em média R$ 3,84/L de biodiesel, o seu 
emprego atende ao conceito de sustentabilidade, por reutilizar materiais que antes seriam 
descartados de maneira indevida. Visando aprimorar a qualidade e o custo de mercado, torna-se 
exequível o financiamento da planta e a continuação dos estudos relacionados a ela com o 
intuito de aperfeiçoamento do sistema. Portanto, são evidentes as vantagens do uso desse 
biocombustível, visto que há reaproveitamento de resíduos e é uma fonte de energia sustentável. 
Além disso, os estudos relacionados à produção de biodiesel são favoráveis para a rotação 
financeira da bioeconomia brasileira. Ademais, sua aplicação favorece a redução do teor de 
enxofre em relação ao diesel e possui baixo risco de explosão, facilitando no transporte e 
armazenamento. 
Palavras-chave:Transesterificação; biodiesel; planta 
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Definição do tipo de fundação que melhor se adequa aos tipos de 
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Devido à necessidade de se ter segurança na escolha dos recursos e elementos que serão 
utilizados no início da construção, torna-se importante a realização da análise do solo onde se 
pretende realizar a obra. Esta análisetem relação direta com a durabilidade da obra, com a 
garantia de qualidade e com a segurança durante e após a construção, evitando também o gasto 
excessivo de materiais. Definimos o melhor tipo de fundação para diferentes solos visando a 
maior segurança e durabilidade da obra e utilizaremos plataformas online de pesquisa e livros 
para a seleção dos textos que melhor apresentaram os conteúdos de que necessitamos. Os textos 
escolhidos tratamdostipos de solo, fundações diretas (rasas) e fundações indiretas (profundas). 
Fundações são os elementos estruturais com objetivo de transmitir ao terreno as cargas de uma 
estrutura (AZEREDO, 1997). A escolha do tipo de fundação a ser utilizado ocorre em função da 
intensidade da carga e da profundidade da camada resistente do solo. Fundação direta ou rasa é 
aquela em que as cargas da edificação são transmitidas ao solo em suas primeiras camadas, 
através da base desses elementos. As fundações indiretas, para se chegar a uma camada de solo 
mais resistente, é preciso se atingir profundidades maiores do subsolo. Conforme Alonso 
(2010), se tratando de fundação indireta ou profunda, as estacas são elementos estruturais 
esbeltos que, executadas por cravação ou perfuração, têm a finalidade de transmitir cargas ao 
solo, seja pela resistência sob sua extremidade inferior, seja pela resistência ao longo do fuste ou 
pela combinação dos dois. No que tange à mecânica dos solos, também é importante conhecer 
os três tipos básicos de solos. Para efeito prático de uma construção, é preciso conhecer o 
comportamento que se espera de um solo quando este receber os esforços. A partir da leitura 
desses textos pudemos relacionar suas informações e então perceber qual tipo de fundação se 
adéqua melhor em cada solo. Nossos resultados foram a delimitação de cada fundação para os 
solos pesquisados e assim separamos os três principais tipos de solos e como as fundações 
citadas funcionam em cada um deles.Contudo, conclui-se que o conhecimento do tipo de solo 
do terreno a ser utilizado é de fundamental importância para determinação do tipo de fundação 
implantado naquele local, diminuindo os riscos durante e após a finalização da obra e, assim, 
evitando gastos desnecessários com a construção. 
Palavras-chave:Fundações diretas; Fundações indiretas; Solo 
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Derramamento de óleo na Costa - Medidas de combate à Poluição 
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Vazamentos de petróleo provenientes das atividades de exploração geram danos ao ambiente e à 
sociedade. Os hidrocarbonetos respondem pela maior parte dos líquidos transportados  nos 
mares do mundo. De acordo com a ITOPF, estima-se que de 1970 a 2005, cerca de 5,7 milhões 
de toneladas de óleo foram lançadas ao mar. Este volume tem diminuído ao longo dos anos, 
devido ao maior controle nas operações da indústria refletindo o aumento da responsabilidade 
ambiental. Outro fator importante é a legislação cada vez mais severa e a opinião pública. A 
prevenção de possíveis danos ambientais é subsidiada pela identificação de fontes potenciais de 
poluição. Os métodos que atendem as premissas de eficiência são muitos, porém quase todos 
provocam algum tipo de impacto ao ambiente. Em muitos casos, os danos causados pelo 
procedimento são tão graves quanto os gerados pelo próprio óleo. Sendo assim, são descritos 
alguns procedimentos disponíveis para a limpeza da costa, não necessariamente ambientalmente 
indicados. Remoção mecânica - são utilizados veículos e máquinas pesadas para remover óleo e 
areia. Esse procedimento causa descaracterização fisiográfica da praia e processos erosivos; Uso 
de adsorventes - os princípios de ação desses materiais são absorção e adsorção; Jateamento de 
água - consiste na remoção do óleo através de jatos de água. Promove a remoção da comunidade 
biológica; Remoção manual - realizada com o uso de materiais simples como rodos, pás e latas; 
Limpeza natural - quando o óleo não é removido do ambiente pelos métodos convencionais, 
atuam os processos naturais de limpeza. Os principais são a ação das ondas, marés e correntes 
marítimas. O derramamento de óleo na costa não causa somente prejuízos a natureza, deve-se 
também levar em consideração os problemas socioeconômicos causados pela poluição do 
ambiente costeiro, tendo em vista que estas regiões são de grande apelo turístico, gerando 
empregos e movimentando a economia local. Apesar dos investimentos realizados ao logo dos 
anos, a exploração de petróleo é uma atividade de grande risco, principalmente ambiental. Com 
o aumento da demanda do consumo, a indústria cada vez mais produz. Com o aumento dos 
desafios, aumentam também os riscos ambientais. O derramamento de óleo no mar desencadeia 
efeitos desastrosos para o ambiente, polui a água e destrói cadeias alimentares. Além de causar 
grandes prejuízos financeiros e sociais. A escolha do melhor método para a limpeza é  
primordial para sua eficiência. Existem inúmeras técnicas, devendo ser considerados fatores 
específicos do ambiente poluído, o tipo de óleo e custos envolvidos na operação. 
Palavras-chave:Derramamento; óleo; costa 
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Desenvolvendo novos produtos - Capa de chave luminosa 
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Muitas pessoas tem dificuldade de localizar a fechadura em locais escuros e a partir deste 
problema motivou o desenvolvimento do produto. O objetivo do trabalho é utilizar ferramentas 
de desenvolvimento de produtos para a criação de um utensílio que auxilie o usuário no 
problema supracitado. Utilizando o modelo tradicional de desenvolvimento de produtos, nas 
suas primeiras etapas: a geração de ideias e seleção, o trabalho foi desenvolvido. As ferramentas 
de análise paramétrica e morfológica foram as principais, fora a tradicional e mais conhecida 
brainstorming. Após várias etapas de desenvolvimento, foi elaborado um protótipo que 
atendesse a necessidade do usuário, iluminando suficientemente a fechadura facilitando á 
utilizar a chave em locais escuros. Com tudo as ferramentas foram de grande serventia no 
desenvolvimento auxiliando na tomada de decisão chegando a um resultado satisfatório onde o 
foco principal foi o cliente. 
Palavras-chave:Produto, chave, cliente. 

 
 

Agradecimentos:Universidade de Vassouras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afiliação dos Autores: 
1. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
2. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
3. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
4. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
5. Capacitação Técnica Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
6. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Desenvolvendo um chatbot interativo com controle de voz 
utilizando Python 
Breno Cocheto1, Lindomar Silva Gonçalves2, Anrafel Fernandes Pereira3 

 
 
 

O avanço de tecnologias como Inteligência Artificial (IA) e machine learning, nos últimos anos, 
aprimorou o funcionamento dos ChatBots e já são aplicados aos mais diversos segmentos, 
normalmente com foco na experiência do cliente. Diante disso, o uso desse recurso é comum, 
por exemplo, em serviços de atendimento ao consumidor e pós-venda de empresas. Podem ser 
utilizados até mesmo para prospecção e vendas, por serem aptos a oferecer ao usuário opções 
personalizadas. Por se tratar de uma solução capaz de automatizar processos muitas vezes 
burocráticos, além de contribuir para a redução de custos, o emprego de ChatBots tem se 
mostrado uma tendência que deve ser ainda mais ampliada nos próximos anos. Dessa forma, é 
possível automatizar tarefas repetitivas e burocráticas, o que nos deixa livres para resolver 
problemas mais complexos. Neste trabalho relata o desenvolvimento de um ChatBot utilizando 
bibliotecas da linguagem Python, tais como Chatterbot para funções específicas do ChatBot, 
SpeechRecognizer para o reconhecimento da fala humana e a pyttsx3 para sintetizar a voz do 
ChatBot . Tudo isso, de forma que se pudesse implementar Inteligência Artificial (IA) para que 
o ChatBot aprenda da melhor maneira possível a se comunicar e a resolver problemas mais 
complexos. ChatBots podem ser desenvolvidos em diversas linguagens, isso é indiferente para o 
usuário. Entretanto, para o desenvolvedor utilizar linguagens como o Python gera oportunidades 
de utilização de diversas outras bibliotecas que podem apoiar o desenvolvimento e ainda, 
colaborar na integração com outras rotinas já prontas oportunizando assim o reuso de artefatos 
de softwares. Neste trabalho o ChatBot foi desenvolvido com objetivo de realizar tanto tarefas 
simples como falar a data e hora atual como tarefas relativamente complexas para uma 
inteligencia artificial como ter uma conversação contínua e com respostas que fazem sentido 
para o usuário. Para isso, a linguagem Python e as bibliotecas Chatterbot, SpeechRecognizer e 
pyttsx3 foram utilizadas para facilitar a utilização de recursos de IA pelo ChatBot. 
Palavras-chave:ChatBot; Inteligência Artificial; Tecnologia. 
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O aproveitamento de resíduos agroindustriais na elaboração de novos produtos é de grande 
importância para a economia nacional. O consumo de barras de cereais tem sido cada vez mais 
popular em uma sociedade interessada em alimentos práticos, saudáveis e que sejam vinculados 
aos benefícios da saúde. Neste contexto, foram desenvolvidas barras de cereais elaboradas com 
a adição de colágeno como um substituto ao açúcar e com a adição de resíduos de laranja e 
mamão. O colágeno muitas vezes não é consumido normalmente em nossas dietas diárias, 
contudo pode trazer benefícios ao nosso organismo já que o mesmo ajuda no desenvolvimento 
dos cabelos, unhas, tendões entre outros benefícios agindo como um enriquecedor. Os resíduos 
foram fornecidos por uma empresa de processamento de frutas cristalizadas, onde foram 
sanitizados, submetidos à secagem em estufa a 60º C e depois moídos até a obtenção de uma 
farinha homogênea. Diferentes testes foram realizados até se estabelecer a formulação base a ser 
utilizada no desenvolvimento da barra de cereal. As barras de cereais foram formuladas 
homogeneizando-se os ingredientes secos (aveia, flocos de arroz, nozes e granola) contendo 
proporções crescentes da farinha e do colágeno hidrolisado. As formulações L3 e M3 que 
continham 5g de colágeno e resíduos foram selecionadas para serem caracterizadas por meio de 
avaliação microbiológica, aceitação sensorial e à intenção de compra, devido, principalmente, 
ao sabor e a textura. Os resultados para as análises de Bolores e Leveduras apresentaram 
crescimento em proporções não patogênicas, as duas formulações obtiveram boa aceitação, e, 
para a análise de intenção de compra, demonstrou-se que mais da metade dos participantes 
certamente comprariam os produtos. Portanto, os resultados obtidos com o emprego de  
colágeno e resíduos de laranja e de mamão na produção de barras de cereais demonstraram que 
o produto pode ser considerado como nutritivo, com propriedades funcionais diversificadas, 
tendo elevada aceitação sensorial, além de ser uma alternativa para o emprego de resíduos 
agroindustriais. 
Palavras-chave:Resíduos; Barra de Cereal; Colágeno 
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Desenvolvimento de cerveja com adição de Chá verde 
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No Brasil, o consumo de cerveja teve início durante a permanência da família real portuguesa  
no século XIX. A princípio a bebida era importada de países europeus, mas em 1888 começou a 
ser fabricada no Rio de Janeiro, com a abertura da Brahma e em 1891 em São Paulo pela 
Antarctica. O Brasil hoje está entre os maiores produtores de cerveja do mundo, juntamente com 
China, Estados Unidos e Alemanha. O crescimento deste setor estimula a demanda por 
pesquisas em busca de melhorias na qualidade de matérias-primas, na tecnologia da fabricação e 
na busca por ingredientes diferenciados. O lúpulo foi acrescentado na idade média como 
matéria-prima na produção de cerveja. Os primeiros a utilizar esta flor foram os povos 
germânicos, destacando-se ao longo do tempo na fabricação cervejeira. O uso do lúpulo se 
disseminou pelo mundo e atualmente é indispensável na fabricação de cerveja, sendo importante 
na identificação do sabor e aroma da bebida, além de possuir a propriedade da conservação,  
com sua ação antisséptica. Neste trabalho será produzida uma cerveja do tipo Pilsen com chá 
verde adicionado ao processo de fervura, em substituição parcial ao lúpulo em duas diferentes 
concentrações. Devido ao lúpulo ser utilizado em menores quantidades, teoricamente a cerveja 
estará mais vulnerável à contaminação. Com isso, o objetivo será avaliar a qualidade sensorial, 
além da conservação do produto por meio de análises microbiológicas de bactérias totais, 
bolores e leveduras e bactérias lácticas nas diferentes concentrações comparadas com uma 
cerveja controle, onde não será feita esta substituição por chá verde. 
Palavras-chave:Cerveja, chá verde, microbiologia 
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Desenvolvimento de cerveja do estilo Witbier adicionada de 
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A cerveja é composta pelo malte, lúpulo, levedura e por mais de 90% de água sendo rica em 
vitaminas, principalmente do complexo B, e minerais trazendo benefícios a saúde ao ser 
ingerida com moderação. Atualmente a cerveja pode ser classificada pelo tipo de fermentação, 
alta ou baixa. A alta fermentação - Ale - ocorre entre 18°C - 24°C durante 3 ou 4 dias. Já a baixa 
fermentação - Lager – ocorre entre 7°C - 15°C durante 6 ou 7 dias. A Witbier é uma cerveja de 
alta fermentação originária na bélgica há cerca de 400 anos atrás. Segundo o guia de estilos 
BJCP (Beer Judge Certification Program) utilizado como guia internacional de classificação de 
estilos de cerveja, ela pode ser caracterizada pela aparência amarelo dourado, aroma maltado 
doce, frutado, cítrico e com leve fragrância de coentro. Esse estilo pode ser comparado com a 
Weissbier, que é uma cerveja de origem alemã fabricada com trigo, que tem como diferença o 
caráter cítrico e a utilização de especiarias. Tradicionalmente, a cerveja do tipo Witbier é 
composta por trigo não maltado, malte de cevada claro, levedura, especiarias de semente de 
coentro e raspas de laranja ou limão, que conferem o aroma e sabor refrescante (característico 
do estilo). Podendo ser adicionados outros tipos de especiarias que se enquadram ao estilo 
cítrico e refrescante. O gengibre (Zingiber officinalis) da família Zingiberaceae é um rizoma 
nativo da Ásia que é muito utilizado na culinária e na medicina por ter benefícios terapêuticos 
como: anti-flamatório, antifúngicos, antioxidante, microbicidas entre outros. Este trabalho tem 
como objetivo a produção da cerveja no estilo Witbier com adição de gengibre, que foi 
escolhido como especiaria, por ter sabor fortemente pungente e aroma característico. A cerveja 
será produzida na Cervejaria Escola da Universidade de Vassouras e o gengibre previamente 
ralado será adicionado nos últimos 5 minutos de fervura do mosto. Após a fervura, o mosto será 
resfriado e levado para o tanque de fermentação onde será adicionada a levedura e depois 
maturado em temperaturas baixas. Com o fim da maturação, será realizado um teste sensorial de 
aceitação para verificar a aprovação do produto. Serão selecionadas 100 pessoas consumidoras 
de cerveja entre os docentes e discentes da Universidade de Vassouras e o público em geral. 
Acredita-se que a cerveja terá uma boa aceitabilidade, já que o gengibre se encaixa bem nas 
características do estilo Witbier. 
Palavras-chave:cerveja; Witbier; gengibre 
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Desenvolvimento de produto didático Tridimensional utilizando 
impressora 3D para o ensino da matemática 
Leiliane Lúcio Carneiro1, Débora Telles Silva2, Thiago Freitas Alcantara3, Rafael Camargo 
Cardoso4, Gustavo José da Costa Gomes5, Adauri Silveira Rodrigues Júnior6. 

 
 

 
Atualmente, os avanços tecnológicos das revoluções industriais têm ganhado grande relevância 
no cenário mundial. Neste contexto, insere-se a indústria 4.0, inovando os conceitos de  
produção com o uso de tecnologias como a impressão 3D. E com isso a produção de materiais 
didáticos tridimensionais, tornando as aulas muito mais atrativas. Este estudo buscou apresentar 
tecnologias inovadoras oriundas da indústria 4.0 no ambiente de ensino, utilizando ferramentas 
didáticas por meio da fabricação de um protótipo tridimensional produzido por uma impressora 
3D que é um instrumento facilitador do processo de ensino e aprendizagem. Para a realização 
deste estudo, selecionou-se um conceito matemático de grande relevância: o teorema de 
Pitágoras. Foram apresentados os processos de planejamento e desenvolvimento de um produto 
didático tridimensional que depois de finalizado foi doado para uma escola da rede particular de 
ensino para o docente que aplica esse conteúdo em sua respectiva disciplina, como um material 
auxiliar e facilitador. Após a confecção, concluiu-se que a iniciativa foi muito positiva, pois foi 
possível realizar uma dinâmica em sala de aula e elaborar um questionário sobre a percepção 
dos discentes quanto ao uso da prototipagem tridimensional com impressão 3D. Observou-se, 
também, que o aproveitamento em relação à aprendizagem obteve uma melhora no sentido de 
despertar o interesse do discente com relação a esse tema, provando que a aplicabilidade destas 
tecnológicas no ensino, tornam as aulas mais interativas e, assim, facilita o processo de ensino e 
aprendizagem ao sair do abstrato com o auxílio do material. Em suma esse trabalho apresentou 
que a prototipagem utilizando a impressora 3D para a criação do modelo didático tridimensional 
proposto nas dinâmicas em sala de aula mostrou-se uma excelente ferramenta de auxílio no 
ensino. Pois com ele os estudantes demonstraram interesse nas atividades propostas e obtiveram 
maior absorção em relação ao entendimento quanto ao conceito do teorema de Pitágoras. 
Palavras-chave:Indústria 4.0; Ensino; Impressão 3D 
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Desenvolvimento de uma metodologia para especificação de ímãs 
permanentes inclinados axialmente no rotor de uma máquina 
elétrica sinrona 
Jose Leandro Casa Nova Almeida1, José Thomaz de Carvalho2, Anrafel Fernandes Pereira3, 
Izadora da Silva Campos4, Paloma Ramos de Almeida5 

 
 

 
Máquinas de ímãs permanentes têm crescente popularidade graças a uma progressão de 
geometrias e projetos inovadores. Estas máquinas têm-se mostrado mais adequadas para o 
controle de posição, geração de energia para pequenas centrais descentralizadas, motores de alto 
rendimento aplicados em unidades industriais devido à sua excelente capacidade dinâmica, 
redução das perdas e alta relação torque/peso. Este trabalho tem o objetivo especifico de 
apresentar uma metodologia para especificação dos ímãs permanentes distribuídos no interior  
do rotor de um motor de indução trifásico com a possibilidade de variação do ângulo de 
inclinação dos ímãs. Delimitou-se a proposta de projeto para a aplicação de transformar um 
motor de indução trifásico com rotor gaiola de esquilo, 12 polos e 250 W numa máquina 
operando como gerador ou motor, substituindo o rotor original por um novo, com ímãs 
permanentes de neodímio inseridos no seu interior, com formas geométricas distintas.  O 
método analítico para a realização do projeto de adaptação do motor de indução trifásico foi 
realizado sem auxílio de ferramentas computacionais avançadas com base em periódicos 
indexados especializados do IEEE e Science Direct. Por fim, a metodologia de projeto para a 
especificação de ímãs permanentes retangulares fomentará o desenvolvimento de protótipos 
com diferentes configurações do rotor que poderão ser aplicadas nos diversos segmentos 
produtivos e de geração de energia elétrica. 
Palavras-chave:Gerador, Rotor de Imãs permanentes, Máquinas Síncronas 
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Desenvolvimento e controle físico-químico de sabonete em Barra 
com óleo essencial de Gengibre (Zingiber officinalle) 
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Silva3, Suellen Cristine de Moura Murat4, Victória Frederico da Silva5 

 
 

 
O gengibre (Zingiber officinalle) é uma especiaria muito utilizada tanto na culinária quanto na 
medicina. Estudos na literatura apontam que ele apresenta mais de 40 compostos antioxidantes 
que auxiliam na proteção da pele, removendo toxinas, estimulando a circulação sanguínea, 
melhorando a elasticidade da pele tornando-a mais firme e jovem. O óleo essencial de gengibre 
proporciona alívio em caso de má circulação, ajuda prevenir manchas escuras, manchas de  
idade e cicatrizes de acnes. Utilizado como produto de higiene pessoal, o sabonete é um dos 
cosméticos mais consumidos no mundo. Conforme a Resolução nº 211 (2005) da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), os sabonetes são produtos de higiene pessoal e 
podem ser classificados em grau I ou II. Esta classificação indica o nível de risco de efeitos 
prejudiciais que cada tipo de produto pode oferecer, considerando sua formulação, finalidade e 
modo de uso. O sabonete que será então desenvolvido neste trabalho, classifica-se como Grau 
II, por se tratar de um produto antisséptico. Por ser considerado um dos cosméticos mais 
vendidos, diversas pesquisas com novas formulações são realizadas. No presente trabalho será 
desenvolvido um sabonete em barra adicionado a sua formulação o óleo essencial de gengibre. 
Para a obtenção do óleo essencial, o gengibre “in natura” será submetido a secagem em uma 
estufa até a redução de sua umidade para 10%. Baseado na literatura, a amostra será pesada e 
introduzida em cartuchos para a realização da extração no aparato de Soxhlet. O solvente 
utilizado será o etanol, sendo avaliado para fins de afinidade com a formulação do produto. O 
óleo então será incorporado na formulação dos sabonetes em barras, de base glicerinada e a 
formulação composta pelos seguintes componentes: base glicerinada transparente (90%), óleo 
extraído do gengibre (2,5%); metilparabeno (0,1%); propilparabeno (0,1%); glicerina (5%) e 
essência (2%). De acordo com o Guia de Controle de Qualidade de Produtos Cosméticos 
(Anexo A – A.1 Ensaios Sugeridos), a ANVISA sugere ensaios para controle de qualidade de 
produtos cosméticos, tais como, aspecto, cor, odor, umidade e alcalinidade livre/ácido graxo 
livre. Desta forma, as análises microbiológicas e físico-químicas serão realizadas com intuito de 
avaliar a sua qualidade e então obter um produto com ação antisséptica, antienvelhecimento, 
uniformizador e hidratante. 
Palavras-chave:gengibre (Zingiber officinalle); extração; sabonete 
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Determinação da Viscosidade e da Densidade do Biodiesel 
Produzido via Transesterificação Ácida e Básica 
Marília Gabriella Dinelli1, Matiara Semedo da Costa Amaral2, Barbara Reis Selvati Costa3, 
Karoline Soares Rezende4, Hanna Pires Caramez5, Sandro Pereira Ribeiro6 

 
 

 
O biodiesel, se tornou tão importante que vários países pelo mundo vêm aperfeiçoando-o a fim 
de reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera terrestre. Sua produção com o óleo de 
fritura, além de reduzir os impactos ambientais com o descarte inadequado, diminui a poluição 
causada pelo combustível fóssil.A densidade e a viscosidade são propriedades importantes de 
um combustível, pois elas afetam diretamente o escoamento do fluido, e a eliminação de gases 
na atmosfera. Este trabalho analisará a densidade e a viscosidade, em diferentes temperaturas 
das amostras produzidas pelas vias catalíticas ácida e básica, através do equipamento Anton 
Paar Viscosity and Density. Para a catálise básica será utilizado NaOH e para a catálise ácida 
será utilizado HCl. O óleo residual destinado a transesterificação será coletado em 
estabelecimentos comerciais da cidade de Vassouras/RJ. Serão avaliados intervalos de 
temperatura de 4ºC a 40ºC. Espera-se com o aumento da temperatura, obter resultados de 
densidade e viscosidade próximos aos parâmetros da ANP. 
Palavras-chave:Biodiesel; viscosidade; densidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afiliação dos Autores: 
1. Discente – Graduação Universidade de Vassouras,  Vassouras, RJ, Brasil 
2. Discente – Graduação Universidade de Vassouras,  Vassouras, RJ, Brasil 
3. Discente – Graduação Universidade de Vassouras,  Vassouras, RJ, Brasil 
4. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
5. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
6. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Determinação de mercúrio, cádmio, chumbo, e cromo, em solos 
oriundos de lixões inativos na Região Sul Fluminense 
Matiara Semêdo da Costa Amaral1, Marília Gabriella Dinelli Silva2, Danielly Cristina da Silva 
Lúcio3, Cristiane de Souza Siqueira Pereira4, Sandro Pereira Ribeiro5, Gilberto Baptista de 
Souza6 

 
 

 
Quando certos metais são descartados de forma inapropriada no meio ambiente, podem gerar 
riscos à biota local, incluindo os seres humanos. No solo os metais apresentam baixa 
mobilidade, contudo, as atividades industriais, juntamente, com o descarte irregular de resíduos 
ocasionaram o aumento do nível desses metais presentes nos solos, reduzindo as áreas  de 
cultivo e contaminando mananciais aquáticos. Inicialmente será realizado um levantamento dos 
lixões inativos na região Sul Fluminense, em especial, em cidades mais próximas a Vassouras, e 
a forma de acesso aos mesmos. Serão analisados o mercúrio (Hg), o cádmio (Cd), o chumbo 
(Pb) e o cromo (Cr) em áreas de lixões inativos na Região Sul Fluminense. O solo coletado será 
caracterizado de acordo com parâmetros físico-químicos seguindo os Manuais de Métodos de 
Análise de Solo recomendado pela Embrapa. As amostras serão analisadas através de 
espectrometria. Os resultados obtidos irão contribuir com uma análise dos riscos que estes 
lixões, mesmo que inativos, representam à saúde pública e ao meio ambiente. 
Palavras-chave:elementos traço; solo; risco ambiental. 
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Determinação dos compostos antioxidantes presentesna casca da 
banana (Musa Spp) 
Rejane dos Santos Garcia Ribeiro1, Leilson de Oliveira Ribeiro2, Victória Frederico da Silva3, 
Bianca da Silva Valle4, Cristiane S.S. Pereira5 

 
 

 
A Musa spp. popularmente conhecida como banana, pertence à família Musaceae sendo 
cultivada em quase todo território nacional. É a fruta mais popular e consumida pelos 
brasileiros, seu consumo gera resíduo, a casca, que apresenta substâncias importantes com 
propriedades biológicas, sendo os compostos de maior interesse os fenólicos, flavonoides, 
fitoesteróis e ácidos graxos. Os compostos fenólicos possuem capacidade antioxidante que 
podem desacelerar ou impedir a oxidação de lipídios, evitando o princípio ou disseminação das 
reações em cadeia de oxidação. Para a obtenção do extrato utilizou-se a casca da banana seca a 
60°C para remoção da umidade que possa propiciar a propagação de fungos e bactérias. A 
extração foi realizada em aparato Soxhlet, utilizando o etanol (99,8%) como solvente e uma 
razão S/F (grama de solvente/grama de matéria prima) de 1:6. O rendimento obtido após o 
processo de extração foi de 18 ± 0,05. O extrato obtido será avaliado com relação aos  
compostos antioxidantes visando a sua aplicação em produtos cosméticos. Para a determinação 
dos compostos fenólicos totais será utilizado o método proposto por SINGLETON & 
ROSS(1965) e para determinação da capacidade antioxidante será utilizado o método ABST. 
Espera-se com o presente trabalho avaliar a concentração destes compostos extraídos da casca 
da banana verde e compara-los aos resultados de compostos antioxidantes obtidos a partir da 
casca da banana madura, a fim de estudar a influência do amadurecimento na concentração 
destes compostos. Os extratos obtidos serão incorporados na formulação de cremes hidratantes. 
Palavras-chave:Banana; compostos fenólicos; antioxidantes 
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DFCap: sistema de captura de imagem utilizado na colposcopia 
Felipe Monteiro Brandão1, Alex Franco Ferreira2 

 
 

 
O uso de novas tecnologias na captura de imagens na área da medicina é essencial na atualidade 
e seu crescimento é ímpar na medicina preventiva. O sistema de captura DFCap é uma 
ferramenta utilizada no exame de colposcopia destinado ao rastreamento do câncer de colo do 
útero. O objetivo do presente trabalho foi automatizar o processo de captura de imagem e 
geração do laudo integrando-os em um único software. O software foi implementado em 
módulos, com intuito de facilitar a usabilidade e tornar o software amigável. O DFCap é uma 
boa ferramenta para o desenvolvimento de laudos ginecológicos. O software é executado apenas 
em ambiente Windows, portanto incompatível com outras plataformas. A escolha pelo 
desenvolvimento para ambiente Windows se dá pelo fato de que a plataforma possui a maior 
parte do mercado de sistemas operacionais não só no Brasil mas no mundo, desta forma, será 
possível atingir um maior número de usuários. Independentemente das tecnologias utilizadas no 
desenvolvimento do software, o resultado final foi satisfatório. O software possui uma interface 
muito leve, amigável e intuitiva, o que proporciona uma boa usabilidade e isso impacta 
diretamente na agilidade da geração dos laudos. 
Palavras-chave:Colposcopia; Geração de Laudos; Análise de Imagens; Automação Industrial 
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Dispositivo de distorção em guitarras elétricas - pedal de 
distorção 
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Neto3, Lucas Abi Hessab dos Santos4, Alessandro de Albuquerque Silva5, Carlos Jesivan 
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A busca pela experimentação de soluções sonoras sempre foi objeto de interesse entre músicos. 
Destacam-se o trabalho de músicos de guitarras, que a partir da década de 1960 viram na 
distorção não linear nova forma de promover alterações sonoras, agregando qualidades não 
presentes no som de seus instrumentos, possibilitando o surgimento de novos gêneros. Desde 
então, dispositivos foram criados para distorcer o som de guitarras elétricas, onde cada estilo 
musical vem se familiarizando com características desejadas nas composições. Entre os 
dispositivos, destacam-se os pedais de distorção ou saturação, criados quase ao mesmo tempo 
com o Rock and Roll, na busca por sons mais “agressivos”. Tais dispositivos, genericamente 
denominados pedais de distorção, são responsáveis pelos efeitos sonoros típicos desejados. Do 
ponto de vista eletrônico, são equipamentos, em geral portáteis, que permitem inserção de 
alterações nas formas de onda originais existentes nos sinais elétricos, a partir de alterações em 
níveis de sinal amplificado, de forma não linear, em amplificadores, adicionando efeitos novos. 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar aspectos técnicos relevantes e princípios básicos 
a considerar na elaboração de um pedal de distorção de baixo custo. É apresentada analise 
completa de circuito, que poderá servir de base em estudos e aplicações, como referência para 
reprodução por músicos amadores, interessados nesse dispositivo, mesmo não se constituindo 
pedal de alto rendimento. Na implementação da distorção sonora pelo dispositivo, o sinal é 
introduzido, sendo por ele alterado para reprodução. Em síntese, o processo se baseia na 
alteração do ganho do sinal emitido pela guitarra, saturando-se o seu timbre original. Diversos 
níveis de saturação aplicados definem diversos gêneros musicais, indo desde níveis de timbre 
pouco saturado, até sinais onde é usado um timbre muito saturado. Existem diversos modelos de 
pedais de distorção no mercado, com circuito eletrônico próprio, formados por transistores, 
cujas características escolhidas, além da estrutura do projeto, determinarão o quanto o sinal será 
distorcido/saturado. Apesar da simplicidade do seu funcionamento e de seu circuito, os pedais 
de distorção tem um alto valor de mercado, muitas vezes de maior custo que o próprio 
instrumento (guitarra). Isso se deve principalmente à valorização intelectual do projeto, além da 
alta confiabilidade de resposta elétrica que devem possuir os dispositivos eletrônicos nele 
empregados, que permitam reprodução de som com alta qualidade. 
Palavras-chave:Dispositivos Eletrônicos; Amplificadores eletrônicos a transistor; Distorção não 
linear; 

 
 
 

Afiliação dos Autores: 
1. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, Rio de Janeiro, Brasil 
2. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, Rio de Janeiro, Brasil 
3. Técnico de Laboratório Universidade de Vassouras, Vassouras, Rio de Janeiro, Brasil 
4. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, Rio de Janeiro, Brasil 
5. Discente – Graduação Universidade de Vassouras, Vassouras, Rio de Janeiro, Brasil 
6. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, Rio de Janeiro, Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Domótica aplicada a modernização das instalações 
Renan Washington da Silva Ferreira1, Rodrigo Galvão e Silva2, Alex Franco Ferreira3 

 
 

 
A busca pelo conforto e segurança vem sendo procurado com a evolução do homem. A 
automação residencial vem para trazer mais conforto para quem à adere, praticidade e agilidade 
em determinados trabalhos que outrora eram realizadas pelo homem, tais trabalhos hoje são 
feitos pelos sistemas automatizados. A domótica é uma junção de palavras “Domus”, que em 
latim e significa casa, com robótica, assim a domótica é o termo adotado para automação 
residencial. O objetivo deste trabalho é salientar as principais características e conceitos de 
domótica, de forma a apresentar a importância da Inteligência Artificial (I.A.) no 
desenvolvimento da arquitetura ABC, com o intuito de mostrar sistemas baseados em domótica, 
ou seja, tomadas de decisão inteligente, como exemplo, gerenciamento de recursos tais como 
energia, água, entre outros, controle e soluções de falhas, tudo isso partindo da construção de 
árvores de decisão, baseada em estudos do comportamento de usuários do sistema. Inicialmente 
aborda-se alguns dos principais protocolos responsáveis pela comunicação entre os sensores e 
atuadores nos sistemas domóticos, como o X10, o EIB, e o LonWorks, após realizou-se um 
estudo da aplicabilidade da domótica no gerenciamento de recursos e finalmente levantou-se as 
aplicações pertinentes. Conclui-se que este trabalho apresenta a importância da domótica com 
relação a modernização em instalações, naturalmente o aperfeiçoamento na qualidade de vida se 
consegue associando a tecnologia. Sendo que esta tecnologia facilita o utilizador comum, assim 
a domótica consegue abranger abundantemente este mercado de projetos. 
Palavras-chave:Automação Residencial; Inteligência Artificial; Domótica 
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Umas das principais causas de avarias em equipamentos elétricos ligados às redes de média e 
baixa tensão são os efeitos das descargas atmosféricas. Esses efeitos decorrem da incidência 
direta das descargas ou dos campos eletromagnéticos associados às descargas nuvem-solo que 
incidem no sistema elétrico. Em ambas as situações, o consumidor pode ficar sujeito a 
sobretensões transitórias que podem ocasionar danos em seus equipamentos e instalações. Com 
a evolução da eletrônica, no entanto, os danos causados indiretamente pelos raios estão se 
tornando cada vez mais preocupantes. De fato, quando cai um raio em uma instalação 
(subestação, linhas de distribuição etc.) adequadamente protegida contra descargas diretas, são 
geradas sobre tensões nas redes das concessionárias (tanto nas linhas de média quanto nas linhas 
de baixa tensão), nas instalações elétricas da estrutura e, possivelmente, nas construções 
vizinhas. Como as alternativas de controle de sobretensões passíveis de serem feitas pelas 
concessionárias em suas redes nem sempre são suficientes para garantir adequada proteção aos 
aparelhos dos consumidores, ganha importância a alternativa de se prover proteção através da 
utilização de dispositivos de proteção na entrada de serviço das unidades consumidoras 
atendidas em baixa tensão. Nesse contexto, o emprego de supressores de surto junto a essas 
unidades consumidoras busca minimizar os efeitos das sobretensões e proteger os aparelhos 
ligados à rede, reduzindo assim a possibilidade de danos e consequentemente o prejuízo 
ocasionado tanto para o consumidor quanto para a empresa distribuidora de energia elétrica. 
Com base nessa premissa, este trabalho consiste na avaliação da utilização de supressores de 
surto como uma forma de proteção, aos equipamentos do consumidor frente a sobretensões 
oriundas de descargas atmosféricas, objetivo desse estudo, é apresentar uma sequência 
metodológica para o auxílio de implantação e instalação de dispositivos de proteção de sobre 
tensões denominados DPS, em quadro de distribuição de circuitos residenciais. Conclui-se que 
com esse trabalho, foram apresentadas formas de como instalar e como usar corretamente os 
protetores de surtos, especificamente, nos casos de sistemas de residenciais com alimentação em 
baixa tensão, mitigando as consequências. 
Palavras-chave:Aterramento; DPS; Proteção Elétrica. 
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Com a globalização de nosso meio, a população e os investidores estão cada vez mais cientes 
sobre questões ambientes que acontecem ao longo do território brasileiro. Sabe-se que imensas 
extensões de hectares de florestas são devastadas e são fontes de efeitos colaterais com o 
desequilíbrio entre o desenvolvimento humano e a devastação ambiental. Diversos projetos de 
reflorestamento, promovidas por institutos sócio ambientais são implementadas nas escolas e 
centros universitários para a promoção da conscientização e influência no estudo de novas 
técnicas de condicionamento ambientais . Com o intuito de usar, otimizar essas técnicas e 
colaborar, o presente documento tem por finalidade relatar o desenvolvimento de um protótipo 
de drone de baixo custo para a dispersão de sementes usando a técnica da “Muvuca” . 
Explicando sobre, o documento demonstrará que soluções simples podem ser empregadas para a 
promoção da biodiversidade em áreas devastadas, e além de tudo, conscientizar a população 
sobre o trabalho do povo Xingu no desenvolvimento da técnica, coleta e o fornecimento das 
sementes . Ao final, haverá a possibilidade da troca de ideias e promoção de possíveis trabalhos 
futuros na transformação do protótipo desenvolvido, uma vez que disponibilizado livremente. 
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O presente trabalho visa contemplar formas sustentáveis de se produzir embalagens. O 
Ministério do Meio Ambiente, a ponta dados assustadores sobre esse tipo de resíduo, de acordo 
com ele, cerca de um terço do lixo doméstico é composto por embalagens e 80% tiveram apenas 
uma utilização. Diante da crescente demanda por uma redução desses resíduos, surgiram 
pesquisas e posteriormente produções de embalagens biodegradáveis que são feitas de materiais 
que tornam possível a realização de sua decomposição naturalmente, ou seja, sua 
biodegradação. Nesta perspectiva, este trabalho ira dissertar sobre algumas pesquisas e 
embalagens já produzidas a partir de uma visão sustentável. Tais como Papel Semente, 
embalagem de bagaço de cana de açúcar e de fibra de coco. A 1ª como o próprio nome já diz 
produz produtos que podem ser picotados e plantados na terra resultando em uma flor ou 
hortaliça, já a embalagem de bagaço de cana de açúcar, é 100% sustentável e também um 
produto de baixo custo e com importante potencial social, assim como a de fibra de coco. Sendo 
produtos que podem minimizar impactos no meio ambiente. O trabalho faz uma revisão 
bibliográfica descritiva, mostrando um paralelo entre o lixo doméstico composto por 
embalagens que não são reutilizadas, e de pesquisas e produtos já existentes no mercado com 
uma proposta biodegradável. Os dados foram levantados através de artigos, livros e sites. O 
Brasil é o 4º maior país produtor de lixo plástico do mundo, cerca de 11 milhões de toneladas 
por ano, e recicla apenas 1%, ou seja, 145.043 Toneladas (Fundo Mundial para Natureza- 
WWF). Embalagens biodegradáveis para alimentos feitas com matérias-primas de origem 
vegetal e resíduos agroindustriais podem servir de alternativa para o uso do plástico 
convencional. Felizmente vem sendo crescente a movimentação no sentido de implementação e 
aprimoramento nos processos de produção sustentável e de Gestão de Resíduos Pós-Consumo. 
O Brasil possui uma gama de recursos naturais renováveis, que podem ser usados no 
desenvolvimento de embalagens biodegradáveis, podendo assim contribuir para a redução de 
problemas ambientais. Ao fim do trabalho pode-se concluir que a pesquisa realizada ampliou o 
conhecimento e reflexão a respeito do tema abordado e forneceu uma ótima alternativa, pois é 
um recipiente ecologicamente correto que atende ao consumismo verde, estimula a redução de 
resíduos, ameniza a lotação de lixões e caso sua produção for adaptada para uma escala 
industrial pode-se tornar uma opção sustentável para cooperativas de cana de açúcar, uma vez 
que aqueles que subsistem dessa cultura poderão ampliar sua renda familiar. 
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Visto que a Engenharia Civil, assim como as demais, tem seu embasamento e desenvolvimento 
a partir de ciências fundamentais como a Matemática e a Física, e muitos conceitos são de fato 
aplicados diretamente, é possível que em certos casos surjam interpretações equivocadas sobre a 
relação de termos comuns entre essas áreas. Este trabalho visa apresentar um comparativo entre 
um conceito da Física e outro da Engenharia Civil, que possuem mesmo nome, mas tratam de 
fenômenos distintos. Trata-se do empuxo. Foram utilizados livros para estudo dos conteúdos 
que necessitamos. A partir da leitura desses textos pudemos compreender melhor a relação 
Física e Engenharia, no que tange os conceitos de empuxo para cada uma. Segundo a Física, o 
empuxo, compreendido por Arquimedes, trata-se da força exercida por um fluido sobre um 
corpo nele imerso total ou parcialmente. A imersão de um corpo num fluido causa um 
deslocamento de volume do mesmo, sendo esse volume correspondente ao do corpo, a relação 
entre o peso do corpo em questão e o peso do volume de fluido deslocado é que determina o que 
ocorrerá no sistema. Têm-se três possibilidades básicas: peso do fluido deslocado = peso do 
corpo; peso do fluido deslocado > peso do corpo; peso do fluido deslocado < peso do corpo. Na 
primeira o corpo permanece em equilíbrio estático, na segunda o corpo tende a emergir e na 
terceira tende a submergir. Por outro lado, a mecânica dos solos (ramo da Engenharia Civil que 
estuda o fenômeno) considera o empuxo como sendo o esforço causado pelo maciço terroso 
sobre as obras em contato com o mesmo, denominando-o “empuxo de terra”. A compreensão do 
empuxo de terra possibilita o projeto e execução de várias obras, como por exemplo, as 
destinadas à contenção. As estruturas de contenção são acometidas pela ação do empuxo de 
terra; um tipo dessas estruturas são os muros de contenção, eles se dividem em duas categorias 
gerais; a primeira delas é a de muros de gravidade ou de peso, são os muros de concreto maciço 
que dependem da gravidade para ter estabilidade, a segunda consiste nos muros flexíveis, 
estruturas altas esbeltas, constituídos de aço, concreto ou madeira, dependentes da resistência 
passiva do solo e ancoragens para manter a estabilidade. A literatura estudada demonstra que, 
ainda que a Física traga a compreensão de fenômenos de grande aplicabilidade e importância na 
Engenharia, deve-se ter atenção na abordagem que cada linha de estudo utiliza, uma vez que 
nem sempre termos homônimos tratam do mesmo tema. 
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Desde os primórdios, o homem aprendeu a confeccionar utensílios e armas para se defender de 
animais selvagens e de outro homem primitivo, assim como para caçar alimentos para sua 
sobrevivência, o que acontecia em livre demanda, visto que não existia tecnologia para a 
conservação de alimentos. Com o aumento da comunicação entre os bandos e o 
desenvolvimento da agricultura, a troca de alimentos começou a ocorrer, originando mais tarde 
os pontos de venda de alimentos, bebidas e afins. O surgimento dos supermercados significa a 
existência de um grande ponto de venda com uma grande variedade de mercadorias, como 
produtos perigosos, recicláveis e uma grande quantidade de produtos perecíveis. A 
consequência dessa grande disponibilização de produtos para serem consumidos representa um 
grande aumento de resíduos gerados. No município de Vassouras-RJ estão instaladas três 
importantes redes de supermercados, que são submetidas a exigências técnicas e legais que são 
expressas a partir da renovação da licença de Operação (LO). Uma dessas exigências é a 
elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) dos supermercados, que é 
instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305, de 2 de 
Agosto de 2010, onde deverão ser contemplados a classificação, a quantidade de resíduos 
gerados, o manuseio desses resíduos e a destinação final ambientalmente adequada. O objetivo 
deste trabalho foi Subsidiar a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de  
um ponto de venda localizado no município Vassouras pertencente a uma grande rede de 
supermercados e atender as exigências da renovação do licenciamento ambiental feitas pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e de Agricultura do Município de Vassouras. A 
metodologia adotada para a elaboração deste trabalho foi a realização de um diagnóstico a partir 
da análise da situação do ponto de venda e levantamento dos tipos e os quantitativos de resíduos 
gerados pelo supermercado, com a média entre os meses de julho e dezembro do ano de 2018. 
Durante os seis meses foram feitas visitas semanais para a realização das pesagens dos resíduos 
comuns não recicláveis, recicláveis e os resíduos perigosos. Foi constatada a geração de 180 kg 
de resíduos comuns, 6 toneladas de resíduos orgânicos, 2,8 toneladas de papelão reciclável. Foi 
realizado o treinamento de todos os funcionários do ponto de venda e o plano de gerenciamento 
de resíduos foi elaborado e enviado á secretaria de meio ambiente e agricultura do município. 
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Dentro do panorama da história recente da eletricidade — do fim do século XIX até os dias de 
hoje —, a iluminação exerce um protagonismo constante, inclusive no senso comum — 
considerando que tipos como Edison e Tesla compõem o rol de figuras científicas com notória 
celebridade. Este campo vem sofrendo diversas inovações ao longo dos anos, por questões de 
ampliação da aplicabilidade ou eficiência, o que fez as lâmpadas migrarem de modelos 
incandescentes para fluorescentes, e depois destas para as LEDs. As normas de luminotécnica 
têm por objetivo desenvolver cálculos para que seja possível o projeto de ambientes com 
iluminação que seja saudável e confortável para o usuário. Considerando as propriedades físicas 
da radiação emitida por essas lâmpadas, os efeitos colaterais no usuário podem ser dos mais 
diversos. Este trabalho consistirá em uma revisão de fontes da literatura para determinar quais  
as principais características da fisiologia da visão humana, partindo de Guyton (2017) e 
Silverthorn (2017), os principais aspectos da radiação emitida pelas lâmpadas, a partir de Santos 
(2016), e como esses aspectos são capazes de influenciar naquela, ocasionando o bem ou mal 
estar do usuário. Espera-se, com esse estudo, determinar de que modo as diferentes radiações 
luminosas emitidas pelos diferentes tipos de lâmpadas hoje disponíveis no mercado influenciam 
nas características da fisiologia da visão humana, tanto positivamente quanto negativamente, e 
quantificar esses resultados para que seja possível uma revisão do conteúdo atualmente versado 
pela norma de luminotécnica, detectando se esta é eficiente ou se necessita de revisão e em que 
pontos esta revisão se faz necessária. 
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Com o crescimento constante dos polos industriais em grande parte do mundo, ocorre 
simultaneamente o aumento da poluição dos recursos hídricos. Uma das substâncias poluentes 
mais nocivas é o corante, que faz parte dos efluentes oriundos de diversos segmentos da 
indústria, como a têxtil. Entre as tecnologias disponíveis para a remoção de corantes da água, a 
adsorção tem se destacado como uma técnica atrativa, devido às suas vantagens como 
reutilização de biomateriais, baixo custo operacional e tempo e alta eficiência. Nesse contexto, o 
presente estudo propõe avaliar o potencial de adsorção do endocarpo do fruto da árvore 
Terminalia Catappa Linn no processo de remoção de corantes orgânicos. Os dados 
experimentais foram medidos, em triplicata, fixando a massa de adsorvente (0,150 g), 
granulometria (80 a 270 mesh e 45 a 80 mesh), velocidade de agitação (180 rpm), tempo de 
contato (60 min) e concentração de corante de 104 ppm. Foi realizada uma análise cinética 
testando diferentes granulometrias, com o intuito de analisar o poder de adsorção. No final do 
processo, foi comprovado que as duas granulometrias estudadas apresentaram um bom  
potencial de remoção dos corantes e que o modelo cinético de pseudo-segunda ordem 
correlacionou melhor os dados. 
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Este trabalho apresenta as possibilidades do uso do software GeoGebra como ferramenta 
dinâmica para o estudo de conceitos da disciplia Resistencia dos Materiais, ministradas nos 
cursos de Engenharia. Com o objetivo de facilitar o entendimento do aluno, foram 
desenvolvidas interfaces dinâmicas que mostram visualmente as deflexões em vigas 
desenvolvidos a partir de equações da Resistência dos Materiais. Foram desenvolvidas equações 
matemáticas e a aplicação de forma específica para cada tipo de apoio e carregamento em viga. 
A utilização do software GeoGebra justifica-se pela necessidade de uma resposta rápida às 
informações dos dados de entrada, apresentando recurso de animação e uma interface amigável 
e de fácil compreensão. O estudo apresenta um recorte para três casos de estruturas: viga bi 
apoiada com carregamento distribuído, viga em balanço com carga pontual e viga bi apoiada 
com um balanço. A interface do material didático desenvolvido apresenta uma única tela, onde  
o usuário pode manipular controles deslizantes para modificação das variáveis do problema. 
Textos foram programados para exibirem os resultados das variáveis em tempo real. Como 
resultados, o aluno pode verificar a linha elástica da estrutura em função das demais variáveis  
do problema. Para mostrar a viabilidade da solução desenvolvida, os resultados obtidos até o 
momento foram comparados com resultados da literatura, e verificou-se que estão de acordo 
com as respostas indicadas na literatura. Como trabalhos futuros, pretende-se utilizar o material 
em sala de aula e desenvolver uma análise sobre a melhora do processo de ensino e 
aprendizagem. 
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Estudo dos comprimentos de onda e emissão de radiação através 
de análise qualitativa utilizando o teste de chama 
Antonio Carlos dos Santos Costa1, Fabiane Ferrari Faustino2, Karoline Soares Rezende3, Luiz 
Felipe Caramez Berteges4, Sandro Pereira Ribeiro5 

 
 

 
O teste de chamas é um método utilizado para determinar a presença de íons metálicos através 
da propriedade que cada elemento químico tem de emitir espectros luminosos quando 
submetidos a determinada quantidade de energia. Cada elemento libera a radiação em um 
comprimento de onda característico no espectro visível através de cores, onde os comprimentos 
de onda variam de 400 nm até 780 nm que compreende a região do visível, o que possibilita sua 
identificação. Este tipo de análise se mostra de grande importância econômica e sustentável 
devido ao fato de serem simples, ter baixo custo com a ausência de reagentes nocivos e a 
mínima geração de descartes em comparação com as análises instrumentais. Com esse teste de 
chamas é possível assessorar determinadas análises em soluções com a identificação de diversos 
metais. Esse teste utiliza a comparação das específicas colorações de chamas com os resultados 
dos padrões e comprimentos de onda característicos de cada elemento. Sendo necessário para 
este tipo de análise um bico de Bünsen e fio metálico de platina previamente limpo com ácido 
clorídrico para a retirada dos resíduos de soluções anteriores. Foram analisadas soluções de 
cobre, ferro e zinco; onde observou-se as cores azul-esverdeado (comprimento de onda ≅ 515 
nm), amarelo dourado (comprimento de onda ≅ 625 nm) e verde-turquesa (comprimento de 
onda ≅ 525 nm) respectivamente para cada elemento. Os resultados obtidos foram bem 
próximos aos dados apresentados na literatura, levando-se em consideração que as 
identificações foram feitas a olho nu. O método apresentado se mostra eficaz na análise e 
determinação de variados metais, sendo economicamente viável e simples a sua utilização em 
procedimentos analíticos dispensando o uso de equipamentos sofisticados e caros. Além disso, 
vai de encontro com a Química Verde, pois podem suceder os aparelhos que demandam o uso 
de uma quantidade enorme de reagentes poluentes e consequentemente diminuir a geração de 
descartes. 
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Estudo para Elaboração de Experimento Demonstrativo de 
Levitação Supercondutora 
Vitor Eduardo da Silva1, Frederico Novaes da Fraga2, Raphael Alves dos Santos3 

 
 
 

Os materiais supercondutores são aqueles que apresentam características peculiares quanto ao 
seu comportamento eletromagnético em função da temperatura em que trabalham — a 
temperaturas próximas ao zero grau Kelvin, esses materiais deixam de apresentar resistividade 
elétrica, tornando-se condutores perfeitos. Desde sua descoberta, diversos estudos vêm sendo 
realizados para averiguar quais as aplicabilidades desses materiais, e quais são as condições 
necessárias para tanto, bem como qual a eficiência e o custo dessas aplicações. Este trabalho 
pretende partir das conclusões apresentados no artigo de Santos et al (2015) para determinar as 
condições necessárias para a realização de um experimento semelhante, visando demonstrar a 
levitação supercondutora, como uma forma mais didática de explicar seus efeitos e suas 
possibilidades. O estudo consistirá em análise dos materiais apresentados para determinar sua 
eficiência, custo benefício e quais apresentariam melhor desempenho num ambiente que 
priorizasse o ensino — ou seja, qual o melhor meio de construir um experimento eficiente e 
didático. Com este estudo espera-se determinar quais os materiais supercondutores são mais 
eficientes, com maior custo benefício e robustez, visando possibilitar a construção de um 
experimento didático acerca das propriedades dos supercondutores, de modo a viabilizar o 
entendimento acerca destas da forma mais intuitiva possível. 
Palavras-chave:Supercondutores; Experimento; Levitação 
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Extração Sólido Líquido do Óleo da Macadâmia: Experimental e 
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A extração sólido-líquido consiste em uma operação unitária, com o objetivo de extrair um 
soluto de uma fase sólida, utilizando-se um solvente, gerando uma solução enriquecida 
denominada extrato e uma fase sólida denominada rafinado. No método de extração com o 
Soxhlet, uma quantidade mínima de solvente é suficiente para uma extração eficiente. A noz de 
macadâmia, é o fruto da nogueira macadâmia, de origem australiana e do clima subtropical. Ela 
apresenta uma larga utilização para o consumo direto, assim como para a extração de seu óleo. 
Sua escolha é justificada devido à presença deste fruto na cidade de Piraí, próxima da região 
situada no interior do Rio de Janeiro e pertencente à Região Sul Fluminense, sendo conhecida 
como um dos maiores polos de produção de noz macadâmia do Brasil. A cidade é conhecida 
como “A terra da Macadâmia!” e possui uma unidade industrial para beneficiamento de nozes 
com capacidade de beneficiar até 2.000 toneladas de nozes em casca por safra. A amêndoa é o 
seu principal componente, pois é nela que se encontram os minerais, vitaminas e componentes 
nutricionais. A noz macadâmia concentra altos teores de óleo, que variam entre 70 e 80% sendo 
considerado um dos óleos mais ricos em compostos nutricionais, promovendo longevidade e 
boa saúde, estando relacionada à redução de doenças degenerativas e sendo considerada fonte 
energética. Dessa forma, a extração de seu óleo é extremamente rentável e a qualidade obtida é 
comparável à do óleo de oliva. Diante do exposto, o presente trabalho objetivou-se avaliar o 
rendimento do óleo extraído da noz de macadâmia visando sua aplicação na formulação de 
sabonetes. Para a extração do óleo, que sucedeu em triplicata foram utilizados contendo em 
média 80,062 g de macadâmia e 700 mL de etanol como solvente, o tempo de extração foi 
fixado em 4 horas, tempo este suficiente para que o etanol atingisse um rendimento de extração 
satisfatório de acordo com a literatura. O rendimento obtido após o processo de extração foi de 
63,5%. Com auxílio do software de simulação de processos ProSimPlus, foi possível simular 
uma extração, considerando o aumento de 100 vezes na escala do processo baseado nos 
resultados, observa-se a realização de uma extração satisfatória, tendo em vista os rendimentos 
calculados que se mostraram aceitáveis dentro dos parâmetros aos quais os experimentos foram 
submetidos. 
Palavras-chave:Extração sólido-líquido;Macadâmia integrifólia;Simulação. 
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Facilitação de comunicação entre vendedores de produtos 
alimentícios e compradores (estudantes comuns) através do 
aplicativo Faculfood 
João Vitor Monsores do Nascimento1, Katlhenn de Araújo Nasareth2, Caio Berião Nascimento3, 
Daniel da Cruz do Amaral rocha4 

 
 

 
Com uma grande variedade de aplicativos para diversos tipos de segmentos de mercado, 
pensou-se em um tipo de proposta diversificada olhando para as dificuldades enfrentadas no 
ambiente de uma faculdade. Pesquisando e explorando melhor a ideia, finalizou-se que era 
necessário trabalhar no âmbito alimentar. Com isso, juntou-se a necessidade com a tecnologia e 
foi criado o FaculFood. FaculFood é um aplicativo com versão web que visa a melhoria de 
todos os universitários no quesito alimentação e busca facilitar a vida das pessoas que vendem 
nas faculdades (ou próximas) com algo mais eficaz. Tendo em vista a falta de comunicação 
existente e plataforma focada neste segmento, surgiu a ideia de estruturar e desenvolver este 
aplicativo que serveria como uma rede social, dando a liberdade de divulgar, vender, se 
comunicar por uma única plataforma. A forma como irá funcionar é muito simples, todo 
vendedor ambulante ou empreendedor que possui a comunidade acadêmica como público-alvo 
vai poder se cadastrar e anunciar seu negócio falando o que tem cada dia da semana nesse 
aplicativo sem custos, aumentando assim as suas vendas. O projeto que atualmente é composto 
por uma equipe de quatro pessoas (Caio Berião – Direito/UGB, Daniel Amaral – Licenciatura 
em computação/IFRJ, Katlhenn Araujo – Administração/UFRRJ e João Vitor Monsores – 
Engenharia de Software/UV), tem previsão para estar no ar em Dezembro trazendo assim muita 
facilidade, rapidez e praticidade para todos. 
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Geração de energia elétrica através de sistemas fotovoltaicos para 
consumidores comerciais de pequeno porte 
Gabriela Pereira Rosa1, Alex Franco Ferreira2 

 
 
 

O Brasil é um dos países que têm uma incidência solar de 5,4 quilowatt-hora/metro quadrado. 
Em 2016, o número de micro geradores de energia solar cresceu 407% em relação ao ano 
anterior. Essa expansão aconteceu principalmente em residências (80%). O objetivo deste artigo 
é apresentar uma análise técnica e econômica para a instalação de sistemas fotovoltaicos de 
produção de energia elétrica para consumidores comerciais de pequeno porte. O local escolhido 
foi uma Padaria/Mercearia localizada em Mangaratiba/RJ. Para orientar a realização do estudo, 
foram utilizados livros, e softwares, seguidas as normas vigentes relacionadas, REN 482 
ANEEL,  REN  414  ANEEL,  ABNT  NBR  5410,  RECON  BT  da  LIGHT,  e  PRODIST. 
Verificando os resultados obtidos através da utilização do Software SunData 3.0 do CRESESB, 
e dos estudos dos solstícios equinócios, conclui-se que a melhor orientação para instalação dos 
painéis solares, é o Norte Geográfico, 23º. A média do valor consumido em kWh por mês pela 
padaria é de 1027 kWh, e subtraída a taxa disponibilidade de energia de 100 kWh, 927 kWh. A 
média de consumo médio diário é 30,90 kWh/dia. A potência necessária do conjunto é portanto 
7725 Wp ( Potência = 30,90 KWh/ (5 x 0,8) = 7,725 KWp) . Adotou-se o painel solar 
fotovoltaico de material policristalino da Canadian Solar, modelo CS6U-325P , que gera até 325 
W. São necessários portanto 24 painéis (7,725 KWp /325 W = 23,76 painéis), totalizando 7,8 
KWp de potência. A partir disso, foi escolhido o Inversor Fronius Primo 8.2. Adotou-se para o 
projeto o medidor trifásico bidirecional de modelo E34A que atende tensões de 120 e 240 V, 
com corrente nominal de 15 A e corrente máxima de 120 A. Foram dimensionados para 
proteção, disjuntores bipolares de 25 A e 50 A da Schneider, bem como o StringBox e o DPS. 
Foi encontrado ao final o valor de R$ 44.081,19 de custo total do sistema.  Concluiu-se, 
portanto, que o tempo de retorno financeiro do investimento é de 3,9 anos, levando-se em 
consideração que a vida útil média de um sistema fotovoltaico é de 25 anos. Chegou-se ao valor 
economizado de R$ 282.931,28 ao longo desse período. Não foram levados em consideração 
possíveis gastos com a manutenção dos inversores e cabos, bem como o reajuste anual feito 
pelas concessionárias sobre a conta de energia elétrica. O projeto mostra-se tecnicamente viável, 
altamente vantajoso economicamente, devido ao significativo valor economizado e baixo 
payback, além de ser uma alternativa sustentável para gerar energia elétrica. Para meses em que 
a geração exceder o valor de energia consumida, serão gerados créditos de energia que poderão 
ser utilizados posteriormente. 
Palavras-chave:Eficiência Energética; Sistema Fotovoltaico; Geração de Energia Elétrica. 
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Gestão da manutenção preventiva em engenharia clínica através 
do uso do Microsoft Excel: um relato de experiência no Hospital 
Universitário de Vassouras 
Daniel Sérgio Bastos da Silva1, Alice Sobrado Villarino Medeiros2, Anrafel Fernandes Pereira3, 
José Antonio Machado Junior4 

 
 

 
Entende-se por gestão da manutenção a aplicação de um conjunto de técnicas para o 
funcionamento adequado de equipamentos, máquinas, ferramentas, entre outros. Em suma, o 
papel da gestão acima citada é atuar na organização como um todo, com o objetivo principal de 
evitar quebras e/ou paradas na produção, além de garantir a qualidade planejada dos 
produtos/serviços desenvolvidos. O presente trabalho trata a gestão da manutenção na área de 
Engenharia Clínica, sendo desenvolvida no Hospital Universitário de Vassouras (HUV). Por 
Engenharia Clínica, entende-se como uma área de estudo da engenharia, derivada da engenharia 
biomédica e engenharia elétrica, onde seu principal objetivo é fazer a gestão dos recursos 
tecnológicos de saúde. Esse trabalho apresenta um relato de experiência vivenciado por 
discentes do curso de Engenharia de Produção, os quais buscaram aplicar conceitos e técnicas 
aprendidas em sala de aula, como oportunidade de desenvolvê-las na prática. Muitas das vezes a 
ausência de software, e até mesmo de profissionais para apoiar o desenvolvimento de atividades 
como essa, se tornam obstáculos para a realização destas tarefas. Para isso, o Microsoft Excel 
foi escolhido como ferramenta de desenvolvimento dessa atividade de gestão. Uma planilha 
eletrônica foi desenvolvida pelos discentes que ali atuaram para que os gestores pudessem 
acompanhar o cronograma de manutenção preventiva dos diversos setores do HUV. No 
primeiro momento, uma planilha dinâmica foi criada. Esta possuía uma página inicial com 
botões onde, ao clica-lo de um determinado setor, o usuário era levado a planilha específica 
daquele setor. Porém, o documento criado acabou ficando muito extenso, devido à 
complexidade no número de equipamentos presentes em cada setor, o que acabou dificultando a 
leitura mais rápida e objetiva dos setores com a maior necessidade de realização de manutenção 
preventiva. Sendo assim, foi projetada e desenvolvida uma planilha única, onde haviam listados 
todos os setores do HUV, a fim de mostrar com mais facilidade e clareza, os dados requeridos 
pelos usuários, gestores do HUV. Fórmulas matemáticas indicando “PRÓXIMAS 
MANUTENÇÕES” foram elaboradas e utilizadas como oportunidade de prever as manutenções 
seguintes. Indicações mais claras, através de escala de cores, também puderam ser criadas para 
apresentar o status de um determinado equipamento. Estudos experimentais práticos utilizando 
essa planilha foram desenvolvidos como oportunidade de verificar a viabilidade da sua 
utilização no dia a dia pelos profissionais do setor. 
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HACKATHON: Saia da zona de conforto 
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Fernandes Pereira6. 

 
 

 
O primeiro hackathon da Universidade de Vassouras trata-se de um evento de período integral, 
que consiste em interligar pessoas de diversos locais e interesses no mesmo ambiente.  
Contamos com oficinas e palestras que possuem o intuito de auxiliar as equipes durante o 
projeto. Introduziremos na Universidade eventos que estimulem a inovação, tecnologia, jogos e 
empreendedorismo de uma forma dinâmica e divertida. Pois de acordo com o site de noticias 
"Tecmundo" a cada 10 pessoas, 8 jogam algum tipo de jogo eletrônico. Utilizando métodos 
simples e desenvolvidos para este tipo de atividade. Esperamos que com eventos como este, os 
discentes procurem mais contato em iniciativas de pesquisa, produtos e networking. Assim 
demonstrando o interesse da universidade em eventos realizados pelos alunos. A fim de 
incentivar possíveis estudantes a ingressarem na Universidade. Pois somente com iniciativas 
como essas aumentaremos o contato entre acadêmicos de diversos cursos e possíveis estudantes 
com a universidade, de modo em que abranjam o conhecimento, e mais formas de criatividade, 
além do desenvolvimento interpessoal. 
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produção de uma cerveja tipo ale 
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A cerveja é uma bebida de amplo consumo no mundo e o Brasil é o quarto maior mercado de 
cerveja do mundo. Na antiguidade, a cerveja se espalhou entre os povos da Suméria, Babilônia e 
Egito. Os historiadores estimam que os primeiros  indícios do seu surgimento na Palestina  
foram em 8000 a.C. Pela legislação brasileira a cerveja é uma bebida obtida através da 
fermentação da levedura cervejeira extraída do malte e água com adição do lúpulo que da a 
característica amarga na cerveja. A Hortelã – Pimenta (Mentha x Piperita L) é originaria da 
Europa de onde foi trazida no período da colonização para o Brasil. O extrato apresenta uma 
característica de um liquido amarelo pálido, com odor e sabor característico, seguido de 
sensação de frescor, possui propriedade anti-séptica, antifúngica e também possui alta atividade 
sequestrante de radicais livres. O presente trabalho tem por objetivo principal a elaboração de 
uma cerveja com adição de extrato da hortelã - pimenta no final da etapa de fervura. Para a 
obtenção do extrato da hortelã - pimenta será realizada uma extração alcoólica da mesma 
seguida pela concentração no rota - vapor. Após adicionado o extrato, será analisado o 
comportamento do crescimento da levedura durante a etapa de fermentação e os resultados 
obtidos serão comparados a cerveja comum com controle (sem adição do extrato da hortelã- 
pimenta). Além disso será feita uma analise sensorial, por a fim de verificar a aceitação do 
produto pelos consumidores. Com as propriedades que a hortelã-pimenta tem é possível que 
haja uma inibição do crescimento da levedura, mas possivelmente não o suficiente para impedir 
a fermentação. Espera-se que a cerveja tenha boa aceitação. 
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Atualmente observa-se a necessidade da utilização das tecnologias para a maioria das áreas do 
conhecimento. Podemos destacar atualmente o uso de tecnologias para apoio ao ensino, como 
por exemplo, nas disciplinas da área de Engenharia. O objetivo principal do seu uso é sempre 
melhorar cada vez mais as práticas de ensino e aprendizagem. Uma das formas de se atingir esse 
objetivo é utilizar recursos de visualização para o entendimento de alguns conceitos que, sem 
tais recursos, torna-se mais difícil a sua compreensão. Este trabalho mostra as possibilidades da 
utilização do software GeoGebra como ferramenta no ensino em cursos de Engenharia na 
disciplina de Resistência dos Materiais e Mecânica dos Sólidos. O estudo foi elaborado 
utilizando uma aplicação desenvolvida para mostrar as tensões atuantes em um sistema por  
meio do Círculo de Mohr, que é uma ferramenta gráfica muito utilizada para a resolução de 
problemas relacionados com deformações, tensões principais. Usando o Círculo de Mohr, é 
necessário que cada plano seja representado por um ponto em um sistema de coordenadas (σ, τ). 
Assim, este trabalho teve como objetivo desenvolver uma ferramenta, implementando a 
visualização do gráfico de tensões através do Círculo de Mohr. Para atingir esse objetivo foram 
necessários (a) analisar o funcionamento matemático das equações necessárias para montar o 
Círculo de Mohr; (b) modelar no programa GeoGebra as equações referentes, dando corpo ao 
projeto. Após a análise matemática, iniciou-se o desenvolvimento da implementação 
computacional no GeoGebra. A validação do desenvolvimento feito no GeoGebra foi feita 
através reprodução dos dados e resultados conhecidos da literatura. O resultado mostrou 
claramente, através da visualização gráfica, as tensões normais máxima e mínima, bem como, as 
tensões cisalhantes máxima e mínima, junto do seu ângulo de forma dinâmica. Tais resultados 
estão de acordo com os resultados previstos na literatura. O resultado obtido com a ferramenta 
torna o material potencialmente significativo para a utilização junto aos estudantes que estão 
cursando a disciplina Resistência dos Materiais em cursos de Engenharia. 
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Inversor de frequência aplicado ao controle do ar de combustão  
de regeneradores de um alto forno 
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Os inversores de frequência são equipamentos eletrônicos modernos para acionamento com 
velocidade controlada em motores de indução trifásicos que vem tomando seu lugar na indústria 
desde 1990 com o avanço dos semicondutores. Atualmente, a malha de controle de vazão de ar 
de combustão dos regeneradores de altos fornos de uma empresa metalúrgica do Sul Fluminense 
utiliza a tecnologia disponível da década de 60, com acionamento do motor de 250 CV, 60 Hz, 
3Ø, 1800 rpm por Soft Starter. Onde, o motor tem sua velocidade constante e a vazão é 
controlada através de um atuador hidráulico que comanda a abertura de um registro radial 
(válvula radial). O objetivo deste trabalho é realizar o acionamento controlado por inversor de 
frequência e com isso controlar a velocidade do motor e assim permitir o controle e aumento da 
vazão de ar de combustão, o que permitirá o aumento da vazão de gás de alto-forno e a energia 
armazenada nos regeneradores. A proposta refere-se a instalar o inversor de frequência para 
controlar a velocidade de rotação da ventoinha controlando sua vazão de acordo com a lei de 
semelhança para ventiladores. A utilização do inversor de frequência proporciona flexibilidade 
de velocidade com segurança e precisão. É possível, por exemplo, controlar a velocidade do 
motor sem grandes perdas de torque, aceleração suave através de programação, frenagem direta 
no motor, sem necessidade de freios mecânicos, além de diversas formas de programação de 
velocidade de acordo com a necessidade da ocasião. Para tal dimensionou-se neste trabalho o 
inversor de frequência que atenda tal necessidade. Com isso, conclui-se que pode-se aumentar 
as vazões de ar de combustão e gás do alto-forno de 10 a 20 % durante o ciclo de aquecimento 
dos regeneradores e ter um ganho na redução no consumo de energia elétrica na ordem de 15 %, 
cumprindo-se então o objetivo traçado para este projeto. 
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Pesquisas voltadas para automação de processos, por meio de sistemas robóticos, vêm 
despertando com frequência o interesse de alunos de cursos de educação tecnológica. Esses 
sistemas, além de promover melhoria da qualidade de produtos, reduzem o tempo de produção 
destes. Construir algoritmos e programas pode-se constituir em uma tarefa difícil para  
iniciantes, pois para tal é necessário que as tarefas a serem executadas sejam enumeradas, 
sequenciadas e estruturadas. A partir deste cenário, a robótica educacional torna-se grande 
ferramenta no sentido de tornar mais amigável o processo de aprendizagem. Segundo Maia et al 
(2008), a robótica pedagógica é uma prática envolvendo hardware e software, onde a lógica é 
inerente na montagem e programação dos robôs, envolvendo normalmente problemas do mundo 
real que estimulam o aprendizado de conceitos intuitivos. Dentro deste contexto a utilização do 
Kit Lego Mindstorms apresenta-se como uma ferramenta extremamente importante ao processo 
de ensino aprendizagem à robótica educacional. Partindo do exposto, o presente trabalho teve 
por objetivo apresentar o Lego MindStorms focado nas principais características e aplicações do 
software e seu respectivo hardware traçando um comparativo com as tecnologias hoje utilizadas 
na indústria. Para realização do projeto, incialmente, foi realizada a complementação de 
fundamentos e conceitos gerais relativos à automação industrial em sistemas elétricos, tendo 
como foco as aplicações do Lego Mindstorms em ambiente industrial. A seguir promoveu-se o 
desenvolvimento de montagens de protótipos relacionados ao Lego MindStorms. 
Posteriormente, com uso de software da própria empresa (o NXT SOFTWARE), realizou-se a 
programação de diversos comandos a serem executados pelo robô. Após a etapa da 
programação, as funções geradas no computador foram transferidas para o Intelligent NXT 
Brinck. Finalmente realizou-se um estudo comparativo das montagens do protótipo com os 
equipamentos de uma indústria. Como resultado obtido, foi montado e programado um robô a 
fim de demonstrar o funcionamento de uma empilhadeira convencional. Conclui-se que a 
robótica pedagógica mostrou-se como um instrumento eficiente para se associar os 
conhecimentos teóricos aprendidos em sala de aula com a aplicação. O projeto alcançou seu 
objetivo ao demonstrar que a utilização do Lego Mindstorms tornou possível a montagem e 
programação do robô empilhadeira. Além disso a construção do conhecimento obtido possibilita 
a implementação de novos projetos. 
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Levantamento de custos de análises de efluentes tratados por 
pequenas estações de tratamento de esgotos 
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Um dos principais desafios enfrentados pelo governo brasileiro é o saneamento básico. O Brasil 
tem a meta de até 2035 levar a 100% dos habitantes nas suas municipalidades os sistemas de 
coleta e tratamento de esgotos domésticos. Tão importante quanto à realização de 
empreendimentos para implementar os sistemas de tratamento de esgotos é a elaboração de 
projetos de laboratórios, que estejam capacitados e instrumentalizados para realizar as análises, 
que vão desde as mais elementares até as análises instrumentais mais complexas e de alto nível 
de exatidão. Para isso é necessário que os laboratórios de análises físico-químicas e 
microbiológicas estejam bem estruturados. O objetivo deste trabalho consiste em demonstrar o 
grau de complexidade envolvido no processo de trabalho para análise dos efluentes de estações 
de tratamento de esgotos, bem como criar uma estimativa de custos de materiais de laboratório 
para manter o controle de qualidade em funcionamento. Os levantamentos estão sendo 
realizados através da coleta de informações a respeito do processo de licenciamento ambiental 
de estações de tratamento de esgotos e da regulamentação estadual do Rio de Janeiro quanto às 
condicionantes para o controle de efluentes. Os procedimentos, materiais e métodos de análise 
estão sendo obtidos de uma das principais fontes técnicas se tratando de referência para análises 
de águas e águas residuais: Standard Methods. O processo de certificação de laboratórios de 
análise de efluentes de esgotos domésticos não é uma tarefa simplificada, por exemplo, uma 
pequena estação de tratamento de esgotos, dimensionada para 350 m³/dia pode ser obrigada a 
realizar cinquenta e cinco tipos de análises distintas, com frequências e níveis de dificuldades 
diversos. Uma sistemática que compreenda as rotinas de coleta, preservação, análise e controle 
de amostras por um laboratório de análise precisa de um bom planejamento e levantamento a 
respeito dos custos. 
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Lógica Fuzzy aplicada no controle de TAP de transformadores 
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Com o avanço da automação no mundo e o aumento da complexidade dos processos, há a 
necessidade de surgir novas tecnologias e lógicas para programação. Uma dessas necessidades e 
a utilização de códigos que não sejam apenas 0 e 1, e sim, trabalhar com valores que variem 
entre 0 e 1, surgindo assim a Lógica Fuzzy, que utiliza os conceitos da lógica clássica e dos 
graus de pertinência.Com o conceito dessa lógica é possível aplica-la em vários campos da 
engenharia, um deles é no controle automático de TAP de transformador que comutam em 
carga. Para esse controle automático, e inteligente, se analisa a tensão no primário do 
transformador e a potência que é vista no secundário deste transformador, tomando, assim, a 
melhor escolha de TAP, pois se a tensão estiver alta, por exemplo, e estiver alimentando uma 
carga baixa, o sistema irá definir um TAP com nível de tensão menor para que se possa ter uma 
tensão na carga final dentro do nível contratado. O objetivo deste trabalho é mostrar a aplicação 
da Lógica Fuzzy no controle de comutação de TAP’s de transformadores. Para tal analisou-se 
vários fatores presentes na linha de transmissão ou distribuição no momento para saber qual 
deveria ser o melhor TAP no momento através de uma aplicação teórica da Lógica Fuzzy, 
aplicando-se o software MatLAB em um exemplo teórico de uma linha de distribuição de 13,8 
kV, analisando-se a resposta dessa lógica nas diversas possibilidades de fatores que podem 
aparecer em uma linha de distribuição, mostrando a coerência nos resultados recebidos do 
MatLAB. Através deste trabalho concluiu-se que a possibilidade da utilização da Lógica Fuzzy 
para a operação de subestações de energia elétrica afim de otimizar a operação das subestações 
torna-se plenamente viável. 
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O 5S, método criado pelo professor Kaoru Ishikawa, originou-se no Japão na década de 1950, a 
pós derrota sofrida na II Guerra Mundial. Na tentativa de superar os prejuízos, o país adotou o 
5S com o intuito de reestruturar suas fábricas. Desde então, essa ferramenta tem sido de grande 
valia para empresas e indivíduos, uma vez que se trata de um processo educacional contínuo que 
visa promover mudanças de atitude e de comportamento. Este estudo tem como objetivo 
apresentar a importância e os beneficios da implantação dessa ferramenta nas empresas. 
Buscando analisar a temática proposta, o presente trabalho baseou-se numa pesquisa 
bibliográfica com abordagem qualitativa. O 5S se refere a cinco palavras japonesas, são elas: 
Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke. Para adequá-las à língua portuguesa e sem alterar o 
conceito original, adotou-se o substantivo “senso” como prefixo das expressões “de utilização”, 
“de organização”, “de limpeza”, “de conservação” e “de disciplina”. Cada uma delas possuem 
os seguintes significados: Senso de utilização: significa colocar tudo que é necessário em seus 
devidos lugares e descartar o que não possui mais utilidade; senso de organização: ordenar e 
identificar as coisas, facilitando encontrá-las quando desejado; senso de limpeza: significa 
manter um ambiente limpo e higiênico; senso de conservação: propõe cuidar da saúde física, 
mental e emocional de forma preventiva; senso de disciplina: fazer dessas atitudes um hábito, 
transformando o 5S num modo de vida. Com base nos resultados, observou-se que o 5S pode 
influenciar de forma positiva na vida profissional e pessoal de um funcionário, promovendo 
melhorias significativas nos serviços prestados aos clientes, além de gerar um clima de 
confiança e qualidade no ambiente de trabalho. Sua implantação proporciona diversos 
beneficios tanto no ambiente físico quanto no organizacional de uma empresa, tais como: local 
de trabalho mais adequado, redução de acidentes, aumento da produtividade, eliminação de 
desperdícios, segurança durante as atividades, facilidade para encontrar problemas, entre outros. 
Ressalta-se, ainda, que o 5s será satisfatório a partir do momento que o indivíduo absorve este 
conceito e o coloca em prática. Trata-se de um processo de aceitação e de formação de novos 
hábitos em que o indivíduo pratica de maneira voluntária e não por obrigação. Portanto, fica 
claro que o 5S é excelente para garantir, quando aplicado corretamente, bons resultados tanto 
para a empresa quanto para os colaboradores. Seus benefícios são visíveis e dependem, 
espontaneamente, da participação de todos os envolvidos na organização. 
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Este trabalho desenvolve-se a partir da variação do efetivo de recrutas de uma Organização 
Militar, onde em determinados meses, seu efetivo não atende a demanda de seus postos de 
serviço, sendo assim, este tem como objetivo otimizar a escala de serviço, a fim de respeitar 
uma folga de 48 horas para cada recruta durante estes meses proposta pelo Regulamento Interno 
de Serviços Gerais (inciso V do Art. 185 do Capítulo III), tendo como justificativa poder 
melhorar a produtividade das missões diárias desta Organização. Também é presente neste 
estudo uma abordagem dedutiva, fundamentada por conceitos como Pesquisa Operacional, 
Modelagem Matemática, Logística Militar e Planejamento Tático. Para o desenvolvimento 
utilizou-se a Programação Linear através do Método Simplex, utilizando como tecnologia a 
ferramenta Solver do software Excel, a fim de obter a solução ótima do problema. Para modelar 
a Programação Linear foi necessário levantar os dados dos militares disponíveis a concorrer à 
escala de serviço durante todos os meses. Os dados coletados foram referentes às incorporações 
de 2016 a 2018. Após isto foi necessário classificar os postos de serviço segundo sua 
importância, e com base nestes dados foi criada a Função Objetivo e as Restrições do Método 
Simplex, a fim de otimizar o gargalo durante os meses com menor efetivo. Por fim, foi 
necessário analisar a viabilidade da solução ótima do problema.Com a análise da solução ótima 
e um reajuste nos postos de serviço, respeitou-se a folga de 48 horas para cada militar e 
consequentemente maximizando a possibilidade quanto à produtividade desta Organização 
Militar. 
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Otimização de um sistema de pesagem industrial por meio de 
CLP: Um estudo de caso 
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O sistema de pesagem por balanças é comumente utilizado nas indústrias. No passado tais 
sistemas eram analógico e alguns até mesmo valvulados. Sendo este sistema obsoleto, não 
permitindo a garantia de uma boa precisão, bem como apresentando falhas constantes, afetando 
os índices de produção. Para melhoria e confiabilidade do processo de uma empresa metalúrgica 
do Sul Fluminense, fora solicitado um novo sistema que garantisse qualidade e precisão. Este 
trabalho tem por objetivo substituir o sistema de pesagem antigo, que é analógico, por um 
sistema digital, comandado por um Controlador Lógico Programável (CLP). Para tal processo 
de automação realizou-se um profundo estudo do processo atual e verificação de falhas, após 
projetou-se um sistema automatizado baseado em CLP, definindo-se as entradas e saídas do 
processo, especificaram-se novas células de carga, cartões analógicos para aquisição dos dados, 
especificou-se uma interface homem máquina (IHM) para acessibilidade do sistema, 
programou-se o CLP e a IHM pra atendimento das necessidades do processo de precisão em 
relação ao sistema anterior, inclusive na facilidade de operação. O PLC adotado foi o do 
fabricante Atos, modelo MPC4004, por ser um componente totalmente nacional, com grande 
facilidade de programação e manuseio, além de ser um componente robusto. Onde provou-se 
que o novo sistema de pesagem atendeu as expectativas, permitindo uma maior precisão, não 
apresentando nenhuma falha. 
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Perovskita como material para confecção de células solares – Um 
futuro altamente promissor 
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O aumento do consumo de energia elétrica é realidade de tempos modernos e questão de 
crescente preocupação mundial. Nesse contexto, e com a questão ambiental cada vez mais no 
foco, soluções são buscadas para suprir as necessidades de geração de energia elétrica a custos 
aceitáveis, com mínimos impactos ambientais. Embora as vantagens do sol como fonte 
renovável e bem distribuída globalmente, sua utilização na geração de energia elétrica enfrenta 
limitações naturais, relativas a eventos atmosféricos, como o bloqueio de parte da radiação 
incidente pelas nuvens, além do ciclo dia/noite, que restringem o uso dessa energia, mesmo com 
boas condições de armazenamento. Estudos na área de materiais vêm sendo feitos para obter 
células solares mais eficientes a custos compensadores, comparadas às soluções baseadas nas 
células de silício. A perovskita, material a base de titanato de cálcio (CaTiO3), classificado 
como semicondutor, é importante material de interesse, cujas propriedades fotovoltaicas o 
tornam bastante atraente. Este trabalho trata da questão energética sob o prisma 
tecnológico/econômico/ambiental, na área da geração fotovoltaica, e tem por objetivo apresentar 
estudos recentes, envolvendo o desenvolvimento e uso desse material, com vistas a novas 
soluções na confecção de painéis solares fotovoltaicos. São mostrados resultados de testes em 
laboratórios de P&D desse material, voltados para sua caracterização e avaliação da eficiência 
de seu desempenho. Na perovskita são encontradas importantes características, ligadas à sua 
estrutura cristalina, refletidas na sua estrutura de Bandas de Energia e transições Banda de 
Valencia/Banda de Condução, que o predispõem a apresentar alta absorção térmica. Outra 
grande vantagem observada refere-se ao alto grau de cristalinidade a baixa temperatura. São 
também notáveis a abundância, baixo custo e facilidade de fabricação. Um problema encontrado 
refere-se a sua estabilidade quando exposto à temperatura ambiente, que acelera sua degradação, 
contornado a partir da adição de outros materiais na composição da célula, com técnicas como a 
spin coating, onde filmes finos uniformes para revestimento da superfície são depositados em 
substratos planos em movimento giratório. Os Testes em laboratório vêm mostrando eficiência 
em valores consideráveis após relativamente pouco tempo de estudo, quando comparados aos 
índices apresentados pelas tradicionais células de silício. O trabalho permite concluir, com base 
nos fatores abordados, entre outros, ser este material boa opção, como substituto altamente 
promissor na fabricação de células solares convencionais. 
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A criação de um produto inovador é um grande desafio para os engenheiros de forma geral. O 
presente trabalho tem como objetivo apresentar as etapas de desenvolvimento de um produto até 
a prototipação. O trabalho se inicia com a geração de ideias com ferramentas para o estímulo da 
criatividade, posteriormente o se definiu o conceito do produto, seguido do projeto detalhado, e 
por fim, a prototipação. Primeiramente foram geradas ideias sobre quais produtos seriam 
desenvolvidos, foram utilizadas ferramentas de criatividade para diferentes etapas do 
desenvolvimento. Após discussões em grupo o produto desenvolvido foi uma luva 
multifuncional para obras em geral. Os conceitos de como funcionaria o produto foi 
estabelecido e seu funcionamento. O projeto detalhado permitiu definir cada detalhe do produto 
facilitando a prototipação do produto. Durante a prototipação alguns detalhes tiveram que ser 
alterados para que ficasse mais funcional o produto. Foi possível ver na prática a teoria de 
desenvolvimento de produtos até a fase de prototipação do produto, permitindo assim um 
aprendizado mais eficaz e estando mais preparado para o mercado de trabalho em um ambiente 
desafiador. 
Palavras-chave:Engenharia de Produção; Desenvolvimento de Novos Produtos; Prototipação 
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Desenvolvimento sustentável de Regador Ecológico 
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A sustentabilidade vem sendo aplicada em diferentes segmentos e de diferentes formas ao longo 
dos anos. No desenvolvimento de novos produtos não seria diferente. O intuito do trabalho foi 
de desenvolver um produto inovador que atendesse às necessidades de algum segmento de 
mercado e assim pensou-se em um sistema de irrigação por gotejamento com garrafas PET 
ligadas a um equipamento que permite controlar o fluxo de água que irá gotejar no solo. Para 
desenvolvimento do produto mencionado fez-se uso de diversas ferramentas da criatividade, 
como Brainstorming que serviram como auxílio e filtro das inúmeras ideias levantadas. Com 
base na proposta escolhida, definiu-se o conceito do vaso de planta auto irrigável que 
basicamente se dá por um recipiente repleto de água conectado a um gotejador. Esse sistema de 
irrigação molha as plantas de forma lenta, contínua e controlada e garante uma economia de 
água. Além de proporcionar ao consumidor uma maneira fácil, barata e eficiente de molhar suas 
plantas, uma vez que não é necessária sua intervenção, ocasiona também maior comodidade. 
Para a prototipação foram utilizados materiais recicláveis. O recipiente vem acoplado ao vaso de 
planta por meio de um agarrador para que se tenha firmeza e equilíbrio no produto. Com o 
princípio de gotejamento, o vaso é capaz de irrigar a planta e manter o solo umidificado por 
alguns dias até que o recipiente possa ser abastecido novamente. Desta forma o regador 
automático ecológico tem a função de regar as plantas sem que as pessoas precisem repor água 
diariamente, facilitando assim a vida daqueles que não tem muito tempo disponível para tal 
tarefa, além de levantar a bandeira da sustentabilidade, levando em consideração a preocupação 
com o meio ambiente. 
Palavras-chave:Pesquisa, Desenvolvimento, Sustentabilidade. 
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Desde o início do século XX, quando a eletricidade começa a se tornar parte das residências, a 
Domótica se torna, inicialmente, uma extensão da automação predial. A partir de 1890, com os 
primeiros dispositivos para controle remoto ou automáticos, até os dias atuais, com a introdução 
dos IoT (internet of things), a automação residencial tem se tornado uma área de grande foco, 
que abre grandes possibilidades no ramo, principalmente no gerenciamento de energia 
autônomo, sendo o objetivo de trabalho. Esse projeto terá como finalidade controlar cargas 
On/Off via aplicativo, wireless e servidor, medir e registrar consumo de energia, fator de 
potência e, se possível, distorção harmônica. Além disso, terá inteligência artificial e 
aprendizado de máquina para assimilar os hábitos de utilização, otimizar o consumo de energia 
e proporcionar comodidade aos usuários, sugerindo um melhor perfil do Setup para o uso 
consciente e sustentável de energia. Mais aplicável em residências que geram sua própria 
energia para melhor gerenciamento da mesma. Até o exato momento, o projeto está em sua fase 
de prototipagem inicial, sendo composto por um microcontrolador MEGA328P, sensor de 
corrente elétrica ACS712T-30A, um push buttom, relé de acionamento para cargas até 
220V/10A e, na parte Web, as interfaces de login dos IoT e as páginas de dashboard e listas dos 
dispositivos cadastrados no servidor. Alcançou-se nesta etapa de pré-projeto os seguintes 
parâmetros: o controle de ligar e desligar o comando local utilizando um push button, medir 
com o sensor ACS712 a forma de onda da corrente elétrica CA das cargas mediante a aquisição 
do sinal gerado no sensor e monitorado pelo microcontrolador que, por sua vez, faz uma leitura 
e relaciona o valor de amostragem do conversor A/D com o valor real medido pelo sensor, as 
interfaces Web de login e registro de IP para o controle dos IoT e as páginas de dashboard e 
listas dos dispositivos cadastrado no servidor. 
Palavras-chave:Domótica; internet of things; microcontrolador MEGA328P 
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Produção de refrigerante de gengibre com adição de extrato de 
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Pertencentes a uma família de bebidas não alcoólicas e não fermentadas, os refrigerantes são 
fabricados industrialmente à base de água mineral, açúcar e/ou edulcorante, extratos ou aroma 
sintetizado de frutas ou outros vegetais e gás carbônico. Eles são encontrados em diversos tipos 
de comemorações, por serem saborosos e refrescantes e por serem fonte de energia. Apesar de 
sua aceitação pela comunidade em geral, ainda é visto que seu consumo em excesso pode 
ocasionar problemas à saúde, por isso recomenda-se consumir bebidas naturais, que possuem 
menor teor de açúcar. Com isso surge a criação de novos produtos, visando sempre a satisfação 
e o bem-estar do consumidor. O presente trabalho terá como objetivo principal a elaboração de 
um refrigerante de gengibre com adição de extrato de hibisco. Para a produção do refrigerante, 
serão realizadas duas extrações, sendo uma de gengibre e outra de hibisco. Para a obtenção do 
extrato de hibisco, será realizado uma extração alcoólica do mesmo, com objetivo de extrair um 
soluto de uma fase sólida. Já para obtenção do extrato de gengibre, será feito uma extração por 
infusão, que ocorre devido à permanência do material por certo tempo em água fervente. O 
hibisco é uma flor rica em polifenóis, com ação oxidante e anti-inflamatória, relaxante, digestiva 
e calmante. A parte mais importante do hibisco é o cálice, a partir do qual podem ser elaborados 
vários tipos de alimentos e bebidas. O gengibre que é uma especiaria muito utilizada na 
culinária, também apresenta propriedades antioxidantes, antibacterianas e é considerado  
também um alimento termogênico, que pode ser capaz de acelerar o metabolismo e favorecer a 
queima de gordura corporal. Logo, o projeto terá como objetivo, além de desenvolver um 
refrigerante de gengibre com adição de hibisco, a realização de uma análise sensorial para 
verificar a aceitação do produto pelos consumidores. 
Palavras-chave:refrigerante; gengibre; hibisco 
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Produção de shampoo utilizando óleo extraído da borra do café 
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O reaproveitamento de resíduos agroindustriais no desenvolvimento de novos produtos  
contribui com a minimização de resíduos descartados ao meio ambiente. O óleo de café é um 
composto com características bioativas devido à presença de compostos que atuam como anti- 
inflamatórios e como antioxidantes. Estudos realizados relatam que a cafeína atua na inibição da 
enzima conhecida como fosfodiesterase, envolvida na conversão de AMPc em AMP. A 
manutenção de níveis mais elevados de AMPc dentro das células estimula seu metabolismo 
tornando-as mais ativas. Desta forma, o uso da cafeína fornece maior atividade celular,  
contendo propriedades extremamente benéficas para o estímulo fisiológico do folículo piloso e 
estruturas anexas, colaborando para o seu bom funcionamento. Diante deste contexto, foi 
desenvolvido um Shampoo incorporando o óleo extraído da borra do café, como forma de 
reaproveitamento desse resíduo. Para a obtenção do óleo da borra do café, utilizou-se um 
aparato Soxhlet, utilizando como solvente o etanol. O tempo de extração foi fixado em 4 horas. 
Baseado em pesquisas bibliográficas, elaborou-se uma formulação composta pelos seguintes 
componentes: Lauril éter sulfato de sódio (35,0%), lauril poliglicosideo (4,5%), 
cocoamidopropilbetaína (7,5%), dietanolamida de ácido (4,5%), EDTANa2 (0,1%), optiphen 
conservante (0,15%), metabissulfito (1,0%), glucolam (0,02%), água purificada (qsp 100,0%), 
oléo extraído a partir da borra do café (2,5%) e essência (2,0%). O rendimento da extração do 
óleo foi de 15,7 ± 4,0. Para a avaliação da qualidade do produto final foram realizadas as 
análises de aspecto, cor, odor, pH, densidade e viscosidade. A amostra analisada aponta um 
líquido viscoso, de cor amarelo claro e odor característico. O shampoo produzido apresentou pH 
6,7 e se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos para shampoo comercial. A Farmacopeia 
Brasileira estabelece que o índice de pH deve estar contido entre 5,5 e 7,0. Com relação ao 
parâmetro densidade, o resultado obtido foi 0,992 g/mL, valor este dentro dos critérios 
permitidos para produtos cosméticos (entre 0,950 à 1,100 g/mL). O valor obtido para 
viscosidade foi 4331 cps, a especificação estabelecida deve conter de 2500 à 9000 cps. Os 
resultados obtidos indicam que o óleo extraído da borra do café pode ser incorporado na 
produção de shampoo, dado que seu reaproveitamento pode fornecer compostos de alto valor 
agregado para geração de subprodutos, sendo uma das estratégias mais eficientes de 
conservação ambiental, evitando a geração de resíduos a serem lançados no meio ambiente. 
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Produção de xampu utilizando óleo essencial de Alecrim 
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Pertencente à espécie Rosmarinus officiallis, o alecrim é uma planta de uso amplo, tais como 
culinánio, medicinal e aromaterápico. Apresenta ações antibacteriana, anti-inflamatória, 
estimulante digestivo, anti-séptica, carminativa, diurética, vasodilatadora, cicatrizante, anti- 
depressivo natural e estimulante do couro cabeludo. Seus extratos ainda podem ser utilizados 
como conservantes devido à propriedade antioxidante. Seu óleo essencial apresenta alta 
atividade inibitória de fungos e alta sensibilidade das bactérias Gram positivas. O xampu é um 
produto de higiene pessoal, de consumo extremamente popular. De acordo com a Resolução nº 
211 (2005) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), os produtos de higiene 
pessoal são classificados conforme o nível de risco que cada um pode oferecer, levando em 
consideração a formulação e finalidade. Há duas classificações, Graus I e II. Produtos de  
higiene são definidos como produtos para uso externo, destinados ao asseio ou à desinfecção 
corporal (ex.: sabonetes, xampus, dentifrícios, desodorantes). O xampu, objeto deste estudo, é 
classificado como Grau II, por se tratar de um produto anti-séptico. No presente trabalho será 
desenvolvido um xampu com ação anticaspa, controle de oleosidade e estimulante do couro 
cabeludo, auxiliando o crescimento dos cabelos. O princípio ativo do produto será o óleo 
essencial de alecrim. A planta passará por secagem em estufa com temperatura controlada, e seu 
óleo será extraído através de Soxhlet. Serão feitas extrações com os solventes etanol e água, a 
fim de avaliar a eficiência destes solventes. Após a extração do óleo, será a etapa de 
incorporação deste à formulação do xampu, e em seguida, passará por análises microbiológica, 
viscosidade e pH. A partir dessas análises, espera-se a idealização de um produto que tem ação 
sobre o fungo causador da caspa e auxiliar do crescimento capilar. 
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Projeto de um circuito contador de manobra de disjuntores de 
média tensão 
Maycon Luiz Almeida1, Alex Franco Ferreira2 

 
 
 

Na atualidade, a sociedade busca soluções para melhorar o sistema de fornecimento de energia 
elétrica. A busca incessante pelo aprimoramento do sistema de distribuição vem sendo bastante 
requisitada por clientes de diversas áreas do ramo elétrico. A automação cresce 
significativamente nesta área, soluções que facilitam o deslocamento de informação, como, 
acionamento remoto, monitoramento por meios de supervisórios, leitura de grandezas elétricas 
por meio de protocolos de comunicação, indicação de status de seccionadores, dentre outros. 
Atualmente para sistemas de distribuição de energia na classe de tensão de 1kV até 36,2kV são 
utilizados conjuntos de manobra e controle em invólucros metálicos, assim, subestações que 
outrora eram dimensionadas em alvenarias, estão caindo em desuso. As concessionárias de 
fornecimento de energia elétrica no Brasil, tem revisado suas normas e aderindo esse modelo de 
subestação. Para a confecção destes equipamentos é preciso passar por uma gama de ensaios de 
proteção, que garantem segurança ao operador e ao sistema de distribuição, tais como, ensaio de 
curto circuito, ensaio de elevação de temperatura, ensaio de arco elétrico e outros descritos na 
ABNT NBR 62271/2000. Desta forma, aborda-se o desenvolvimento de um circuito que 
informe a quantidade de manobras que um disjuntor de média tensão pode realizar, garantindo 
que o operador visivelmente identifique a quantidade de manobras realizadas e solicite um 
reparo a este disjuntor. No primeiro estágio é necessário a identificação de um disjuntor que 
possua quantidade necessária de contatos auxiliares disponíveis, em seguida a elaboração do 
circuito que conte as manobras do disjuntor e informe através de uma sistema de um display. 
Assim, concluí-se que a utilização deste diagrama auxilia no controle, na confiabilidade e 
segurança do operador. 
Palavras-chave:Automação; Subestação; Disjuntor de Média Tensão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afiliação dos Autores: 
1. Discente - Pós-Graduação (Lato sensu)Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 
2. Docente Universidade de Vassouras, Vassouras, RJ, Brasil 



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

XVIII ENIC - Encontro de Iniciação Científica – 2019 

 

 

Projeto de um sistema de carregamento de baterias programável 
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Baterias como dispositivos acumuladores de carga elétrica, da forma como são conhecidas na 
atualidade, tiveram sua origem a partir da realização de variados experimentos, em 
investigações desenvolvidas no campo da eletroquímica ao longo dos anos. Entretanto, 
considera-se de fato como marco inicial de seu uso o ano de 1859, através do cientista Gaston 
Planté, com a concepção das baterias de Chumbo ácido, utilizadas até os dias atuais. Em um 
conjunto de acumuladores, também conhecido como bateria, quando submetido ao regime de 
recarga, ocorre transformação da energia cinética elétrica, existente na corrente, em energia 
potencial química. Por ocasião do emprego da bateria e sua consequente descarga, esta 
transformação é inversa. Entre os desafios que se enfrenta, ao lidar-se com baterias, um dos 
principais refere-se ao seu recarregamento, no que diz respeito ao tempo necessário (período de 
recarga) e o método aplicado para tal, em função das peculiaridades de cada tipo de bateria, 
havendo assim várias modalidades de carregadores disponíveis para esta operação. O presente 
trabalho tem por objetivo apresentar o desenvolvimento do projeto de um protótipo de um 
dispositivo de carregamento de baterias e bancos de baterias, de maneira que o processo possa 
ser comandado a partir de microcontrolador programado, e que atenda diversas modalidades de 
acumuladores de carga, incluindo os empregados em Sistemas de Telecomunicações, Carros 
Elétricos, Sistemas OffGrids, entre outros. O desenvolvimento do protótipo prevê o emprego de 
uma fonte de tensão chaveada, um microcontrolador - para gerenciar a execução dos parâmetros 
inseridos em uma Interface Homem Máquina – IHM, própria para cada tipo de bateria, assim 
como sensores de tensão, corrente elétrica e de temperatura tipo sonda, de modo a constituir um 
sistema dotado de alto nivel precisão e confiabilidade no processo de recarga. É esperado que o 
protótipo tenha grande abrangência quanto à curva de resposta de carga do tipo CC/CV 
(corrente constante/tensão constante) para os mais diversos tipos de baterias, desde a chumbo 
ácido até os mais avançados bancos de baterias de Lítio. 
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Atualmente todas as ações em projetos que são promovidas com cunho de preservar o meio 
ambiente no intuito de atuar na metodologia dos 3 R’s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar). Este 
projeto tem como perspectiva de trabalho a reciclagem e reutilização de um determinado tipo de 
caneta para quadro branco que é utilizada na Universidade de Vassouras com o objetivo de 
redução de descarte das canetas descarregadas e atuar em contra partida na redução do número 
de canetas compradas visto que pretendemos com este projeto realizar a recuperação de canetas 
que antes seriam refugadas e descartadas como resíduo plástico. A motivação para este trabalho 
foi envolver os alunos em um projeto de um produto que possa ser útil para redução de resíduo 
do meio ambiente. O presente trabalho tem como objetivo conceber um projeto de um 
equipamento recarregador de canetas piloto convencionais. O mecanismo desse equipamento é 
baseado no bombeamento de tinta do reservatório para a caneta a partir de uma bomba 
centrífuga com controle eletrônico. O controle eletrônico é feito a partir de dois circuitos 
integrados 555: um CI para o controle de temporização e um CI para controle de velocidade do 
motor e, consequentemente, da vazão da bomba centrífuga. O dispositivo controlará a 
quantidade de recarga a ser colocado nas canetas por meio de temporizadores e a velocidade de 
com que as canetas serão reabastecidas, para que haja uma absorção uniforme da tinta pela 
espuma interna sem que se tenha desperdício de tinta e a absorção da espuma seja o mais 
homogêneo o possível. A faculdade gasta em média algo em torno de 240 canetas por mês, 
sendo este consumo anualizado chega próximo de 1200 canetas. O presente trabalho visa 
reaproveitar estas canetas que seriam descartadas por não terem mais serventia e realizar a 
recarga controlada com aproximadamente 10ml de tinta de refil próprio comumente vendido no 
mercado reutilizando essa caneta que antes não teria serventia. Criar a consciência de atuar 
sempre em pequenas melhorias, porém com grande relevância para ações contra o desperdício e 
reaproveitamento de materiais reduzindo o descarte estimulando a percepção dos alunos para 
ações de preservação. O protótipo será composto de uma caixa com uma garrafa de tinta de refil 
de tinta na cor desejada utilizada como reservatório e conectada com uma pequena bombinha, 
sendo esta controlada por um circuito elétrico. O circuito irá adicionar e controlar com precisão 
a quantidade de carga a ser inserida no interior da caneta, carregando-a sem desperdícios e em 
quantidade pré-definida. 
Palavras-chave:Meio Ambiente; Reciclagem; resíduos 
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Proposta de capacitação da NR-17 através da gamificação 
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Discutir sobre as novas tendências em treinamento de colaboradores envolvendo a segurança de 
trabalho, mais especificamente a NR-17, através do uso de Games é o foco deste estudo. A NR 
17 é uma norma que atende esses requisitos, possibilitando condições de qualidade para  
empresa e também para os próprios trabalhadores. Pode aqui destacar um exemplo em uma 
reportagem de 2018 mostrou que acidentes de trabalho custaram mais de 26 bilhões à 
Previdência Social, em 2018 foram registradas mais de 100 mil notificações de acidentes (G1, 
2018). Esse trabalho tem como objetivo apresentar a importância e a relevância da gamificação 
no processo educativo corporativo, inserida no contexto de capacitação de colaboradores na NR-
17, buscando um resultado eficaz através da minimização de problemas de acidentes do trabalho 
por meios de Serious Games. Através de estudos por meios de referências da literatura, 
buscando atender as normas da NR-17, um processo para treinamento de colaboradores, foi 
desenvolvido em forma de Games através da ferramenta Kahoot. O Kahoot é uma plataforma de 
games que pode ser inserida na educação como oportunidade de aplicar os elementos dos jogos 
nas mais diversas áreas como oportunidade de motivar e engajar os participantes em 
treinamentos, por exemplo. A proposta foi testar como a Gamificação poderia ser inserida nas 
empresas de maneira a colaborar na capacitação de seus colaboradores, buscando maior eficácia 
nos treinamentos e ainda descobrir os principais impactos da sua utilização. Para isso, um  
estudo experimental foi desenvolvido. Entretanto, até o momento, os resultados ainda estão 
sendo apurados e melhor trabalhados. Apesar disso, percebe-se que a proposição da gamificação 
com ensino hibrido pode melhorar o ambiente de uma organização, buscando atender os 
requisitos mínimos para evitar riscos de acidentes de trabalho. Além disso, o ensino – 
aprendizagem realizado por meio de games colabora para o desenvolvimento de uma  
abordagem mais lúdica e participativa nas empresas. 
Palavras-chave:Gamificação; Kahoot; NR-17 
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Os aspectos teóricos e práticos são fundamentais para a solução de diversos problemas 
encontrados na Engenharia, sendo suas principais aplicações destinadas ao estudo de 
escoamento de líquidos e gases, maquinas hidráulicas, aplicações de pneumática e hidráulica 
industrial, sistemas de ventilação e ar condicionado além de diversas aplicações na área da 
aerodinâmica voltada para indústria. Com isso, os fluídos são definidos como substâncias que 
apresentam capacidade de fluir ou escoar, por não poderem resistir a uma força que é paralela à 
sua superfície (tensão de cisalhamento), e sempre assumem o formato do recipiente onde são 
confinados. Já o Scilab é um software científico para computação numérica que fornece um 
poderoso ambiente computacional aberto para aplicações científicas como no campo da 
engenharia. Sendo assim, utilizando a mecânica dos fluidos no programa, apresenta-se com um 
objetivo simplificado utilizando como algaritmos os métodos numéricos estudados nesta 
disciplina. Através da equação de Colebrook-white,uma lei que busca encontrar através de 
cálculos a perda de cargas em uma tubulação diante a um atrito, facilitou o desenvolvimento das 
equações de mecânica dos fluidos. Porque ela é considerada com uma das leis mais especificas 
sobre a resistências em um escoamento sendo exposta como uma teoria padrão. Cita-se também 
as formulas de Churchill, a de Swamee e jain, e a de N.H. Chen contendo as suas  
peculiaridades. Portanto, o Programa Scilab apresentou com total sucesso as resoluções nas 
equações apresentadas da mecânica dos fluidos e assim o código desenvolvido ajudará com 
rapidez encontrar as resoluções das equações. 
Palavras-chave:Fluídos, Engenharia, Scilab 
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Proposta de prototipação para um aplicativo de autoavaliação da 
Universidade de Vassouras. 
Maria Eduarda Gomes de Castilho1, Matheus Nunes Almeida Werneck Telles2, Jéssika Martins 
de Macedo3, Vinícius Henrique de Almeida4 

 
 

 
Introdução:Devido a expansão tecnológica, surgiram softwares para facilitar o acesso às 
informações. A partir, percebeu-se a possibilidade de fazer uma atualização na maneira como a 
CPA, comissão responsável pela avaliação própria da Universidade de Vassouras (CPA, 2018) 
recebe a avaliação dos alunos. Portanto este projeto propõe o desenvolvimento de um aplicativo, 
a fim de facilitar o acesso à avaliação institucional por parte da comunidade acadêmica da 
Universidade de Vassouras através de dispositivos móveis. Materiais e Métodos: Para a 
prototipação do aplicativo foram utilizados o CorelDraw e o Adobe XD, com a finalidade de 
melhor representar a aplicação final do produto, ao que diz respeito aos materiais, utilizaremos o 
flutter SDK (Software development kit) que é um kit de desenvolvimento de Software provido 
pelo Google assim como DART a linguagem também desenvolvida pelo Google. Resultados 
esperados: Permitir que a comunidade acadêmica da Universidade de Vassouras, acesse e avalie 
através de dispositivos moveis a instituição durante todo o semestre letivo e com isso, a CPA 
terá acesso às dúvidas, sugestões e críticas, individualmente, em tempo real com a finalidade de 
otimizar as informações que o setor precisa. 
Palavras-chave:Autoavaliação, Aplicativo, Software. 
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Proposta de um novo Layout - Estudo de caso de microempresa 
do ramo de panificação 
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Com a maximização do mercado, toda e qualquer organização que tem como objetivo manter-se 
de forma competitiva perante suas concorrentes diretas, busca meios e medidas para  
impulsionar suas vendas reconhecendo suas fragilidades e potenciais desde o chão de fábrica até 
o pós-venda. O objetivo do presente estudo é mapear o atual cenário da organização visando 
proporcionar aos tomadores de decisões suas fragilidades e potenciais de crescimento. Tem-se 
como objetivos secundários, propor um novo layout para setor de produção da padaria. A 
panificadora em questão localiza-se em Manuel Duarte – RJ, na divisa com o estado de Minas 
Gerais. O estudo desenvolveu-se nos postos de trabalho da mesma, focalizado na área de 
fabricação, que conta com apenas uma linha de produção, onde as vendas concentram-se em sua 
maior quantidade no pão francês e seus derivados. Uma série de metodologias foram aplicadas 
para a validação do estudo, e para que posteriormente os resultados pudessem ser alcançados. 
Primeiro o layout foi dimensionado e estudado, onde foram diagnosticadas as potencialidades e 
fraquezas do arranjo físico. Em seguida, os tempos de produção, postos de trabalho e modo de 
operação foram estudados, através de fluxogramas, mapas de fluxo, cartas de processo, 
diagramas de blocos e cartas de atividade, possibilitando a aplicação de melhorias e 
identificação de gargalos no processo. Obteve-se como principais resultados as propostas de um 
novo layout onde o processo produtivo foi otimizado, o tempo gasto em transporte dos materiais 
na fabricação foi reduzido com a nova disposição física; vendas nas ruas, onde houve ganho de 
mercado; trabalho em dois turnos, onde a produção foi maximizada. O estudo descreve-se como 
relevante, visto que as atividades realizadas na panificadora puderam trazer uma série de 
benefícios para a empresa. A implementação das propostas de melhorias apresentou um baixo 
custo de investimento e possibilitou grandes retornos para a organização. 
Palavras-chave:Qualidade; arranjo físico; microempresa 
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Redução do tempo de setup e aumento da produtividade através 
das metodologias do Lean Manufacturing 
Adalberto Oliveira da Silva1, Adauri Silveira Rodrigues Júnior2, Gleice Queli Conceição 
Fernandes3, Diego Mariano Vieira4, Victoria da Silva Rodrigues5, Paulo Vitor Barbosa Ramos6 

 
O presente trabalho teve como objetivo principal de reduzir o tempo de setup em 50% do 
original, eliminando os desperdícios, padronizando as operações, otimizando as tarefas e 
eliminando o máximo possível das movimentações. Este trabalho buscou então aplicar as 
metodologias do Lean Manufactuing em uma Máquina Contínua de Telhas/Painéis Termo 
isolantes de uma determinada empresa do Sul Fluminense.A competitividade do mercado tem 
propiciado a busca pelas empresas de diferenciação na prestação de serviços aos clientes a fim 
de obterem a satisfação e ao mesmo tempo maiores lucros.Neste cenário, os princípios do Lean 
manufacturing (manufatura enxuta) tem guiado diversas empresas do setor industrial, no 
fornecimento de produtos com alto grau de qualidade, otimização de recursos e eliminação de 
desperdícios nos processos. Com o crescente avanço tecnológico, estudar e aperfeiçoar os 
processos de produção, padronizar e uniformizar as operações tornam-se importantes detalhes 
para a sobrevivência das empresas no mercado atual.O sistema de produção puxada, visa 
identificar a viabilidade de aplicação destes princípios ao setor de produção, usando como 
estratégia a aplicação da metodologia SMED (Single Minute Exchange of Die),Trabalho 
Padrão.Para iniciar o SMED foi necessário um estudo de caso, filmar o Setup, utilizando uma 
câmera, assim cronometrou-se todo o setup por operação, obtendo o tempo total de Setup, em 
seguida foi realizado um brainstorming juntos com os envolvidos. Ao seguir, o primeiro estágio 
da metodologia que tem como objetivo separar os preparos observou-se que havia somente 
Setup interno, o Setup externo não ocorria no setor, atráves de um plano de ação, foi gerado 
algumas mudanças. Então, seguindo o segundo estágio, converteram-se de forma correta estes 
preparos. O intuito da metodologia inicia-se no segundo estágio, separando estes preparos, 
desenvolvendo o trabalho em equipe, padronizando e treinando a forma de executar a cada 
elemento, nota-se uma diminuição significativa do Setup, o operador executará as atividades 
externas que não agregará valor a cadeia de produção. Em aproximadamente 240 minutos de 
Setup, convertendo os preparos internos para externos, diminuiu para aproximadamente 115 
minutos o tempo de Setup, redução de 52,08% do Setup atual. Percebeu-se que com a aplicação 
da ferramenta SMED houve uma significativa redução no tempo de setup. no entanto e 
necessário dar continuidade no trabalho, fazer acompanhamento mensal do tempo médio de 
setup e repetir o processo. 
Palavras-chave:Lean Manufacturing, Otimizar, Produtividade. 
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Reinventando soluções tecnológicas: desenvolvimento de um 
protótipo de alimentador para animais 
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Menozzi4, Alessandro de Albuquerque Silva5 

 
 

 
A ciência da informação aliada ao engenho de novas soluções, procura promover a 
automatização e o conhecimento aprimorado dos processos no qual estão inseridos. São 
milhares de dólares investidos para o aprimoramento de linhas de produção, compilação de 
dados e estratégias de negócios para a promoção do produto ofertado. Esses ramos não estão 
somente inseridos no meio industrial, mas sim na economia ambiental. Com essa presente 
perspectiva sobre a atuação da globalização 4.0, formando um bio-negócio digital, os mesmos 
conceitos de automação usados nas linhas de produção podem ser empregados para a promoção 
da geração dados, auditoria e segurança em investimentos para automatizar diferentes linhas de 
alimentadores. Para a demonstração do emprego das mesmas soluções, através de softwares de 
prototipagem e plataformas livres de desenvolvimento, o presente trabalho tem como objetivo 
propor um protótipo para automatizar a alimentação de animais. Para isso, um protótipo foi 
desenvolvido através de modelos 3D, como oportunidade de analisar a sua viabilidade. 
Ferramentas como: SolidWorks, Raspberry PI, Arduino e linguagens de programação são 
abordados para a demonstração do desenvolvimento, sendo suportados por referencial teórico 
selecionado de bases acadêmicas, como a IEEE. Tendo como resultado os documentos 
selecionados, há a oportunidade de além de desenvolver o protótipo, usar os dados obtidos pelo 
uso dinâmico para o desenvolvimento de índices sobre a saúde do animal e sua dieta diária. 
Com tais dados espera-se que o possível controle automático da quantidade de alimento 
fornecido ao animal diariamente em concordância com sua especifica dieta, entre outros 
trabalhos. 
Palavras-chave:Internet of things; Protótipo; Alimentador 
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Visando uma maneira mais intuitiva, porém não empírica, surgiu a necessidade da existência de 
ferramentas em que o usuário possa adaptar para cada situação específica, a qual se encontre, o 
que se realmente necessita para uma devida análise na tomada de decisões. Usualmente, 
engenheiros tem uma boa parte do seu tempo de trabalho tomado pela execução de cálculos e 
gráficos, itens que em geral, consomem um tempo significativo (que impacta diretamente na 
competitividade do profissional frente a um mercado cada vez mais estreito). Como um 
profissional altamente habilitado, principalmente em matemática, lógica sistêmica e raciocínio 
crítico, a programação se faz útil como uma ferramenta criada capaz de resolver não apenas 
problemas de engenharia, como estatística e simulação. Objetivando uma programação visual 
simples, que não exige conhecimento em lógica de programação avançado, através do software 
gratuito PTC Mathcad Prime 4.0 o presente trabalho tem por finalidade uma roteirização 
sequencial automática de um dimensionamento de lajes bidirecionais maciças em concreto 
armado pelo método de Richard Bares. Com a utilização do roteiro, a prática de 
dimensionamento e análise das lajes tornou-se otimizada tanto em tempo de execução, quanto 
na verificação de todos os fatores, uma vez que o roteiro permite a visualização de todas as 
etapas, enquanto os softwares especializados em cálculo estrutural apenas fornecem os 
resultados finais. O dimensionamento exige a aplicabilidade dos conhecimentos puramente 
teóricos obtidos ao longo da graduação e totalmente em conformidade com as normas vigentes 
que tratam de estruturas de concreto armado. 
Palavras-chave:laje maciça, mathcad, dimensionamento de laje 
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A energia do sol pode ser utilizada para produzir eletricidade pelas células fotovoltaicas que 
consiste na conversão direta da radiação da luz em eletricidade. A essa conversão dá-se o nome 
de efeito fotovoltaico. A primeira geração de células fotovoltaicas é constituída por células de 
silício cristalino, que consistem de uma lâmina de silício na qual é formada uma junção 
metalúrgica P-N. Essa corrente é coletada e processada por dispositivos coletores e conversores 
que são armazenadas em baterias ou usada diretamente em sistemas conectados diretamente as 
redes elétricas para chegar até as casas. Sendo assim, a parte mais importante de um painel solar 
fotovoltaico (placa fotovoltaica) são as células fotovoltaicas de silício (Si). O silício – elemento 
semicondutor – possui quatro elétrons em sua última camada, compartilhados por ligações 
covalentes sem liberdade de movimentação. Esse elemento não é um bom condutor de 
eletricidade. Quando o mesmo é dopado com fósforo (elemento do Grupo V da Tabela 
Periódica), por exemplo, que tem cinco elétrons na última camada, restará um elétron livre ou 
não compartilhado. Uma pequena energia é capaz de movimentar esse elétron. A eficiência 
teórica fotovoltaica de uma célula de silício chega a 33%. E o seu rendimento de conversão para 
uma célula comercial monocristalino é de 12% a 20%, enquanto o da célula policristalino é de 
15% a 16%. O melhor material para aplicação fotovoltaica é composto de arsenieto de gálio. 
Entretanto, o silício é muito mais viável economicamente, já que o gálio é um elemento escasso. 
Apesar do alto custo da implementação de um sistema fotovoltaico, existe também um alto 
custo na implementação de sistemas de transmissão de energia que possam levar energia elétrica 
a estas regiões, tornando o custo dessa energia mais competitivo. Apesar do enorme benefício 
que esta forma de energia renovável pode trazer tanto para o ambiente como para os 
consumidores, é difícil imaginar que se torne uma fonte popular de energia tão rapidamente. 
Mas mesmo assim, é importante notar que essa tecnologia tem se desenvolvido cada vez mais 
junto com engenheiros e de pesquisadores ao longo destes últimos anos, aumentando sua 
eficiência e diminuindo assim seu custo, e é possível que no futuro vejamos avanços 
significativos nesta tecnologia. 
Palavras-chave:Células Fotovoltaicas, Células Fotovoltaicas de Sílicio Cristalino, Energia 
Renóvavel 
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A popularidade do uso do óleo de coco, na produção de dermocosméticos em larga escala, dá-se 
devido a sua versatilidade dentro desse ramo de saúde e beleza. Sua crescente demanda, para 
diversos tipos de consumo, contribuiu para a expansão de plantações de coqueiro para diversas 
regiões, aumentando assim, a fonte de matérias prima para o óleo de coco nas últimas décadas. 
Os cultivos brasileiros se diferem dos maiores produtores mundiais, pois o direcionamento está 
mais voltado para a produção de coco seco in natura, coco ralado, leite de coco e óleo de coco. 
A maior parte dos países no mundo destina o fruto do coco à produção de óleo, constituindo-se 
um dos principais produtos comercializados no mercado internacional. A produção mundial de 
óleo de coco, no biênio 2017/2018, foi de 3,44 milhões de toneladas, na qual o Brasil exportou 
somente 1.047 toneladas de coco fresco. O mesmo possui diversas aplicações de extrema 
importância na indústria de dermocosméticos devido aos seus benefícios e funcionalidades. O 
ácido láurico, principal ácido do coco, é amplamente utilizado na produção de 
dermocosméticos, devido às propriedades anti-inflamatórias auxiliando no tratamento de acnes. 
Constitui-se de alternativa aos produtos livre de parabenos, que são compostos nocivos à saúde 
e a pele humana. Para a utilização do óleo de coco, nesta linha de produtos, é necessário que o 
mesmo passe pelo processo de extração para obtenção de óleo bruto e subprodutos que são 
posteriormente submetidos a um processo de refino. O processo de refino engloba as etapas de 
neutralização, desodorização e clarificação, responsáveis pela purificação e branqueamento do 
óleo. Um dos grandes objetivos do refino é prolongar a vida útil do produto, evitando 
adversidades como a oxidação, que ocasiona um aspecto e odor não característicos ao óleo de 
coco. Portanto, o presente trabalho apresenta a simulação computacional, na qual será utilizada 
para otimização do processo de purificação de refino do óleo de coco, através do balanço de 
massa e energia no ProSim Plus, com base nos dados fornecidos por uma empresa de 
dermocosméticos, apresentando assim, uma alternativa para a avaliação do processo e sua 
melhoria sem que haja qualquer operação na planta industrial. 
Palavras-chave:Processo Industrial; Pele; Produtos Naturais 
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O biodiesel é um biocombustível produzido a partir da biomassa renovável, que pode substituir 
parcialmente ou totalmente os combustíveis fósseis. Sua produção pode ser feita através de 
óleos vegetais ou animais. Os ésteres etílicos de ácidos graxos como o óleo de soja residual, 
apresentam grande potencial para a produção de biodiesel e diferentes pesquisas vêm sendo 
realizadas objetivando a melhoria da produção desse combustível. No presente trabalho 
descreve-se a obtenção de biodiesel por um fluxograma proveniente da transesterificação do 
óleo de soja residual através da catálise básica. Foi proposto investigar o desempenho e 
otimização das condições operacionais empregadas, avaliando o rendimento do processo. 
Através do uso de simuladores é possível gerenciar um processo, melhorando a eficiência de 
uma planta, inserindo as reações químicas, e assim prevendo e redução de impactos que possam 
vir a ser cometidos. Os dados de entrada foram baseados em resultados e condições  
operacionais a partir da planta piloto de produção do biodiesel presente na Universidade de 
Vassouras. Dessa forma o fluxograma do processo foi desenvolvido no software ProSimPlus e 
compreendeu-se as seguintes operações escolhidas a partir da base de dados do simulador: um 
filtro para pré tratamento e purificação do óleo residual; um tanque para armazenamento do óleo 
purificado; um reator para a produção da solução catalítica e um reator para representação da 
transesterificação e produção do biodiesel. Considerou-se uma composição representativa do 
óleo de soja composto pelos ácidos graxos: 11% palmítico, 4% Esteárico, 23% Oléico, 54% 
Linoléico, 8% Linolênico. Diante dos resultados, conclui-se que a modelagem e a simulação de 
processos surgem como uma ferramenta importante para análise de diferentes fatores de 
influência da reação de transesterificação como temperatura de operação, razões molares 0,09 
mol álcool/ 0,072 mol óleo, 0,05 mol catalisador/ 0,072 mol óleo, entre outros. Portanto, torna- 
se viável expandir os estudos relacionados a planta piloto, uma vez que, o biodiesel é um 
combustível verde e sua atuação na sociedade atual é menos degradante ao meio ambiente em 
relação aos que já estão no mercado. 
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O choque elétrico é a perturbação de natureza e efeitos diversos que se manifestam no 
organismo humano quando este é percorrido por uma corrente elétrica. Os efeitos do choque 
elétrico variam e dependem de: Percurso da corrente elétrica pelo corpo humano; intensidade da 
corrente elétrica; tempo de duração; área de contato; freqüência da corrente elétrica; tensão 
elétrica; condições da pele do indivíduo; constituição física do indivíduo; estado de saúde do 
indivíduo. Tensão de Passo é a tensão elétrica entre os dois pés no instante da operação, ou 
defeito, tipo curto-circuito monofásico para a terra no equipamento. O aterramento só será bom 
se a tensão de passo for menor do que o limite de tensão de passo para não causar fibrilação 
ventricular no ser humano. A tensão de passo é menos perigosa do que a tensão de toque. Isso  
se deve ao fato de o coração não estar no percurso da corrente de choque. Esta corrente vai de  
pé em pé, mas mesmo assim é também perigosa. As veias e artérias vão da planta do pé até o 
coração. Sendo o sangue condutor, a corrente de choque, devido à tensão de passo, vai do pé até 
o coração e deste ao outro pé. Por esse motivo, a tensão de passo é também perigosa e pode 
provocar fibrilação ventricular. Este projeto tem por objetivo ilustrar, através de uma maquete,  
o sistema de aterramento, onde uma malha de aterramento possui resistência variável com o tipo 
de solo e número de hastes de aterramento. Para elaboração da maquete foram utilizados 
materiais como: Um balde de alumínio; Água; Sal; Uma barra de madeira com os eletrodos que 
simulam um poste sem malha de aterramento.; Um poste com malha de aterramento; e um 
eletrodo que simula uma malha residencial. Como resultado deste projeto acredita-se tornar 
melhor a interpretação de pessoas diversas sobre a importância de um aterramento residencial, 
utilizado em tomadas, chuveiros e equipamentos elétricos diversos. Conclui-se que é possível 
realizar um trabalho de orientação para atendimentos das normas de segurança elétrica, ABNT 
NBR 5410, ABNT NBR5419 e NR10 em busca a preservação da vida humana com a precaução 
quanto aos riscos dos choques elétricos. 
Palavras-chave:Aterramento, Proteção elétrica; vida. 
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Sistemas de Recomendação como ferramentas de indexação de 
Objetos de Aprendizagem online por meio de metadados 
David Caravana de Castro Moraes Ricci1, Marco Antônio Pereira Araújo2, Maria Fernanda 
Caravana de C. M. Ricci3 

 
 

 
O homem vive no mundo, em sociedade, espaço onde forma e é formado. Entender as 
características e demandas dela é condição primeira para a produção de qualquer bem ou 
serviço. O marco de referenciamento de constituição geracional se dá, em média, em um espaço 
de 10 a 12 anos, o dobro da velocidade de transposição geracional anterior. Considerando os 
processos de produção e desenvolvimento de software, a geração Alpha, coorte estabelecido 
para as crianças nascidas após 2010, por suas especificidades, apontam características no 
desenvolvimento de jogos digitais como ferramentas pedagógicas. Entre as destacadas na 
literatura estão diversão, imersão em outra realidade, atemporalidade, fusão, exploração, 
domínio, estimulação, frustração, aprendizagem, tomada de decisões, desafios das habilidades e 
a volta à realidade. Existem critérios objetivos de seleção do Objeto de Aprendizagem (OA), 
intrínsecos e extrínsecos. Como opção para a seleção docente destas ferramentas didático 
pedagógicas aponta-se a alternativa de Sistemas de Recomendação (SR), tidos como 
auxiliadores no processo de indicar ou receber indicação de “coisas” que porventura possam ser 
“úteis” para um usuário ou grupo de usuários, no contexto, relacionado a requisitos cognitivos, 
culturais ou pedagógicos. Os SR são divididos em três abordagens: A Filtragem Colaborativa; 
Filtragem Baseada em Conteúdo e Abordagem Híbrida, que busca, através de técnicas 
específicas, mesclar ambas. A inserção de tais aspectos de maneira a permitir seu uso 
computacional vem através da descrição das características através de metadados que 
contemplem informações que possibilitem delimitar os conteúdos educacionais adequados a 
cada tipo de discente, essenciais para entender o recurso armazenado por descreverem 
informações semânticas sobre o mesmo. Dentro da literatura de metadados educacionais, 
iniciativas como IEEE LOM e Dublin Core proveem conjuntos de metadados que generalizam a 
descrição de conteúdos educacionais autorizando considerar aspectos que permitem realizar 
determinadas inferências sobre sua descrição. O trabalho de Pottker, Ferneda, e Moreiro- 
Gonzalez (2018) diz que, entre os diversos padrões existentes, aquelas iniciativas se firmam 
como referência para a construção de metadados, o que permite criar um modelo relacional, 
possível de estabelecer um processo de indexação de OAs com a observação de elementos 
recorrentes que permitam uma indexação automática, facilitando a seleção para o uso 
pedagógico. Para ampliar o alcance didático-pedagógico de um OA, percebe-se a relevância da 
utilização desses padrões para o alargamento de sua aplicação pedagógica. 
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Tecnologia IO link aplicado ao cozimento de amido na indústria 
papeleira 
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O amido na indústria papeleira tem uma importante função no processo de fabricação; é ele o 
responsável por auxiliar o entrelaçamento das fibras, proporcionando maior resistência à tração, 
maior produtividade e redução de custos do processo com elementos adicionais. Para garantir 
que todas essas funções sejam cumpridas, faz-se necessário um processo de cozimento de amido 
adequado e confiável, automatizado para que não esteja sujeito a falhas de operação. Para esta 
automação pode-se aplicar a tecnologia IO Link, que traz inúmeras vantagens no que diz 
respeito ao gerenciamento de dados, sistema plug and play de elementos sensores, configuração 
intuitiva via browser e armazenamento de dados de parametrização no mestre IO, além de 
redução de módulos dos controladores, visto que o mestre utilizado pode concentrar 4 
dispositivos, oferecendo a visualização da rede de sensores de um único ponto. Partindo desta 
premissa, este trabalho tem por objetivo utilizar a tecnologia IO Link, seguindo-se a tendência 
da indústria 4.0 no processo de automação na indústria de papel. Para tal, foi necessária uma 
pesquisa junto ao fornecedor que possibilitou maiores esclarecimentos sobre esta tecnologia, 
bem como experimentos utilizando o mestre IO em bancada junto do controlador. Esperam-se 
como resultados deste processo de automação aumentar a confiabilidade do processo de 
cozimento de amido, fazendo um piloto desse novo protocolo de rede para toda a empresa, além 
de facilitar a manutenção na substituição de elementos sensores e reduzir a quantidade de itens 
de estoque, tornando a gestão de manutenção mais enxuta. Sendo assim conclui-se que este 
trabalho alcança seu objetivo com as melhorias do processo e aplicação de tecnologias voltadas 
a indústria 4.0, tal como IO Link. 
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Em junho de 1884, o sérvio Nikola Tesla aporta em Nova York para trabalhar para Thomas 
Alva Edison — e para, dez anos depois, inventar o mundo moderno. Centro da disputa entre 
Edison e Westinghouse pelo poder sobre a transmissão de energia, a dita guerra das correntes, 
jamais deixou de buscar novas maneiras de realizá-la — e suas investidas possibilitaram 
tecnologias que estão cada vez mais próximas de realizar seus sonhos. A pesquisa consistiu num 
levantamento bibliográfico a partir de Moore (2007) para determinar, primeiramente, um 
contraponto à visão apresentada pelo autor e, posteriormente, determinar o Estado da Arte da 
Transmissão de Energia sem Fio. A Bobina de Tesla, primeira investida dessa natureza, 
funcionava como um Transformador Ressonante. Este consegue elevar a tensão a níveis 
altíssimos juntamente com a frequência, carregando um banco de capacitores, e este irá 
alimentar com uma frequência maior que a da rede um centelhador, que transfere a corrente para 
a bobina primária, a qual está construída na base da bobina secundária, que é ligada a terra. A 
alta corrente e baixa tensão do primário passam para o secundário com uma alta tensão e baixa 
corrente. Essa energia, quando extinguida no circuito primário, estando apenas no secundário irá 
alimentar faíscas e corona de alta frequência. Essa combinação, saída do circuito da bobina 
secundária, que combina alta tensão e alta frequência, tem a capacidade de ionizar o ar e se 
propagar por ele. A Transmissão a Laser, por sua vez, consiste em transmitir a energia através 
desses raios, que, em contato com um receptor, converterão o laser em energia utilizável. Uma 
das propostas, realizada pela empresa JAXA, consiste em satélites fotovoltaicos que enviarão 
energia solar via laser para estações receptoras na terra, que a distribuirão. Esta proposta foi 
feita em 2003, e as pesquisas estão em andamento. Estes métodos alternativos são propostas 
recentes, implicando vasto investimento e desenvolvimento tecnológico a ser feito, sendo a 
maioria ainda apenas propostas, porém, dadas as perspectivas de investimento, seu futuro é 
promissor. 
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uma usina hidrelétrica da região sul fluminense e as melhorias 
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A proteção de um gerador, segundo Ribeiro (2001), deve ser feita considerando os aspectos 
anormais de forma mais criteriosa que em qualquer outro equipamento. A mesma deve ser feita 
para que, além de proteger o equipamento durante uma falha de forma eficaz, evitando qualquer 
tipo de dano, não permita que o mesmo seja tirado de operação desnecessariamente. O trabalho 
tem objetivo de apresentar a modificação feita no sistema de proteção de uma usina hidrelétrica 
da região sul fluminense, através da troca de relés eletromecânicos, eletrônicos e estáticos por 
relés microprocessados. Mostrando dessa forma as melhorias obtidas com essa troca, melhorias 
estas que vão além de uma maior confiabilidade na proteção dos geradores. Sabendo da 
importância de uma proteção feita de forma correta nos geradores, enxergou-se uma  
necessidade de modernização do sistema de proteção antes implanto na usina, não apenas para 
melhorar a proteção do equipamento, mas para trazer maior facilidade à manutenção durante a 
extração de diagnósticos de falhas e adequação as modificações da norma IEC 61850, referente 
a comunicação dos relés, que visa, segundo Oliveira e Bastos (2007), a interoperatividade, que é 
a autossuficiência da mensagem, ou seja, que carrega em si tudo o que é necessário ao seu 
entendimento. O antigo sistema de proteção, formado por relés eletromecânicos, estáticos e 
digitais, que muitas das vezes não se comunicavam entre si, e fazia-se necessário a utilização de 
uma grande quantidade de relés para realizar toda a proteção da máquina, foi trocado por um 
sistema constituído de apenas dois IED’s (Intelligent Eletronic Devices) para cada máquina da 
usina, um principal e um retaguarda. Estes dispositivos, além de possuírem a capacidade de se 
comunicarem entre eles, através de GOOSE, podem se comunicar com o sistema supervisório 
utilizando MMS (IEC 61850) ou DNP3. Outra melhoria do novo sistema que deve ser citada é o 
aumento da facilidade no diagnóstico de erros, já que os mesmo nos permitem extrair de forma 
fácil e rápida os relatórios de TRIP’s e alarmes ocorridos. Baseado nas mudanças e melhorias 
obtidas após a modernização do sistema de proteção da usina, viu-se que o investimento 
realizado foi de grande valor, a adequação a norma IEC 61850 trouxe confiabilidade e rapidez 
na troca de informação, além de permitir a comunicação direta com o sistema supervisório. 
Além disto, a equipe de manutenção possui agora maior facilidade em encontrar os reais 
motivos pelos quais ocorreram a falha, o que ajuda na correção e melhoria continua  dos 
sistemas das máquinas. 
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Atualmente, a disponibilidade de aplicações online facilita o desenvolvimento de diversos 
trabalhos de várias áreas. Dentre os trabalhos comuns das diversas áreas que favorecem o uso de 
tais recursos tecnológicos, pode-se destacar a elaboração de pesquisa e elaboração de processos 
de avaliação. Uma das ferramentas mais utilizadas no desenvolvimento dessas atividades é a 
ferramenta formulários do Google. Desse modo, este trabalho tem o objetivo de mostrar um 
relato de caso utilizando a ferramenta formulários do Google para geração de formulários de 
avaliação para a unidade curricular Informática Aplicada. A escolha por essa unidade curricular 
se deve por ser primeira unidade curricular semipresencial obrigatória dos cursos de Engenharia 
e Pedagogia. A prática aconteceu na 2º avaliação da unidade curricular, em que foi abordado o 
assunto sobre os aplicativos MS-Word e MS-Excel. As questões elaboradas apresentavam uma 
parte textual, onde era abordado o assunto cobrado, em seguida o enunciado com a inclusão de 
uma imagem ou fórmula. No total, participaram da avaliação 184 estudantes. Após a avaliação, 
a ferramenta formulários do Google gera como resultados, relatórios de avaliação com diversos 
gráficos, como por exemplo, o um gráfico de colunas mostrando o desempenho da turma 
considerando as notas de cada aluno, apresentando a média da turma, mediana e a amplitude da 
distribuição das notas, no nosso caso, a menor nota foi 2 a maior 10, a mediana foi 8 e a média 
7.82. Assim, a ferramenta formulários do Google apresenta algumas vantagens para o seu uso, 
como: ser totalmente online e gratuita e disponibilizar diversos elementos de interface para a 
geração de formulários. A interface da ferramenta é muito amigável para os usuários, isso faz 
com que a ferramenta tenha uma melhor curva de aprendizado possibilitando que o usuário 
alcance rapidamente uma alta produtividade utilizando toda a potencialidade da ferramenta. 
Existe ainda a funcionalidade de cadastrar a resposta correta de cada uma das questões. Com 
isso ao final do preenchimento do formulário por parte dos alunos, o professor pode verificar o 
gabarito automaticamente, o que é muito interessante para a rápida geração de relatórios para a 
análise do processo de ensino e aprendizagem da turma. Pode-se concluir que o uso dessa 
ferramenta tecnológica pode ser muito interessante não somente para avaliações, mas para 
trabalhos intermediários durante o desenvolvimento da disciplina. Os recursos gerados pelo 
relatório do formulário do Google podem ajudar no controle e melhoria do processo de ensino e 
aprendizagem. 
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A fim de amenizar os problemas causados pelo descarte incorreto do resíduo da casca do ovo, a 
sua valorização vem sendo feita a partir da reutilização na agricultura, que tem a finalidade de 
corrigir o PH em solos ácidos, no desenvolvimento de produtos na indústria cosmética, em 
suplementos alimentares, bases biocerâmicas, fertilizantes, implantes ósseos e dentários, entre 
outros, já que o mesmo é uma fonte de carbonato de cálcio. Este trabalho surge com o objetivo 
de utilizar a casca do ovo para a produção de carvão ativado que podem ser utilizados como 
materiais adsorventes no tratamento de água, no controle da emissão de poluentes, na 
purificação e armazenamento de gases, catalisadores e suportes catalíticos. Para obtenção desse 
carvão ativado, foi realizada a coleta e preparação das cascas de ovos. Logo em seguida foram 
preparados os adsorventes para posterior produção e caracterização do carvão ativado, sendo 
elas a própria casca do ovo e o carbonato de cálcio isolado a partir dessa casca. Os resultados 
encontrados demonstram que este carvão ativado foi bastante eficaz nos testes feitos 
conseguindo adsorver mais de 85% das metais presentes nos testes realizados, o que mostra o 
quanto um subresiduo pode ser, reutilizado de forma muito significativa. A obtenção do carvão 
ativado com uso da casca do foi um sucesso e mesmo sendo um estudo antigo, ainda pode ser 
aprimorado muito de que através de estudos aprimore ainda mais a sua eficiência. 
Palavras-chave:casca do ovo; carvão ativado e adsorver 
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Utilização da impressora 3D e técnicas de Realidade Aumentada 
para o desenvolvimento de material didático para o uso em 
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Costa Gomes4, Adauri Silveira Rodrigues Júnior5, Carlos Vitor de Alencar Carvalho6. 

 
As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Engenharias, aprovado em 2019, 
mostram claramente o desafio na mudança de paradigma que a comunidade acadêmica e 
empresas empregadores estão enfrentando. A mudança no processo de formação é uma etapa 
importante para a geração de mão de obra mais qualificada e aderente aos novos processos 
industriais que irão se apresentar com as novas tecnologias da indústria 4.0. O presente trabalho 
tem a proposta de aplicação de tais tecnologias no desenvolvimento de materiais didáticos para 
o ensino da Engenharia. Buscou-se associar as práticas de sala de aula inserindo técnicas 
inovadoras no desenvolvimento de novos produtos aplicados para o uso didático, tornando as 
aulas mais interativas, simulando situações práticas com o foco em estimular a atenção do aluno 
envolvendo-os com o uso dessas novas tecnologias. Foram utilizados os recursos do 
modelamento tridimensional com auxílio de software CAD, a impressora 3D e o recurso da 
realidade aumentada para compor um material didático utilizando as técnicas de 
desenvolvimento de produto que fosse capaz de auxiliar os professores de algumas disciplinas 
específicas, tais como Introdução de Estruturas de Concreto Armado, Estruturas Especiais e 
Desenho Técnico. O estudo se subdividiu em cinco etapas com os seguintes propósitos 
didáticos: Leitura e interpretação de desenho técnico fazendo uso da Realidade Aumentada 
como facilitador do entendimento dos desenhos; Aplicação das técnicas de dimensionamento de 
estrutura civis (Sapatas, Baldrames, Pisos, Lages e Vigas); Elaboração de Desenho Técnico do 
produto e modelamento tridimensional com aplicação de softwares CAD; Impressão 3D e 
manipulação do aplicativo da impressora para simulação das etapas de impressão. 
Materializando o produto proposto em um protótipo físico; e realizar com os alunos uma 
pesquisa sobre a utilização e percepção deles quanto ao emprego dessas tecnologias em sala de 
aula. Os resultados da pesquisa mostraram de forma clara como a inserção de ferramentas 
provenientes da indústria 4.0 tem uma ótima aceitação no meio acadêmico, além de trazer 
inúmeros benefícios para a aprendizagem. Também podem proporcionar ao estudante o contato 
e o conhecimento de tecnologias inovadoras, mantendo o aluno atualizado com ferramentas que 
estão sendo cada vez mais difundidas no mercado. A prototipagem utilizando a impressora 3D 
para a criação do modelo tridimensional da planta proposta nas dinâmicas em sala de aula se 
mostrou uma excelente ferramenta de auxílio ao ensino, assim como o uso da realidade 
aumentada para visualização e o dimensionamento das estruturas. 
Palavras-chave:Impressora 3D; Indústria 4.0; Modelagem 
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Utilização de drones para estudo e caracterização de voçorocas 
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A indústria 4.0 está modificando de forma significativa os modelos de negócios, procedimentos 
de fabricação, e oferecimentos de serviços. Com isso há uma demanda grande para a formação 
de profissionais que tenham as habilidades e competências para o desenvolvimento e uso das 
tecnologias da indústria 4.0. Assim, este resumo tem o objetivo de mostrar como uma dessas 
tecnologias, como os drones, podem ser utilizados na formação desses profissionais através de 
exemplos práticos de campo. O objetivo principal deste resumo é fazer o mapeamento de uma 
voçoroca, localizada na cidade de Vassouras, através de um levantamento fotogramétrico com 
Drones. Pretende-se com este trabalho inicialmente fazer um dimensionamento do processo 
erosivo. Esse dimensionamento é importante para uma próxima etapa da pesquisa que é a 
verificação de possíveis soluções de forma a recuperar a área. As voçorocas são fenômenos 
geológicos que formam grandes processos erosivos devido a água da chuva, relevo ou 
intemperismo do solo onde a vegetação local não protege mais o terreno. A metodologia 
envolveu inicialmente a escolha da área a ser mapeada. Em seguida foi verificado planejamento 
do voo com o Drone. Em seguida, foram desenvolvidas a atividade de campo com o Drone da 
DJI Mavic Pro. A voçoroca estudada se localiza na cidade de Vassouras, próximo ao mirante da 
cidade. Foram capturadas 39 imagens, e após a captura, elas foram processadas para a geração 
do mosaico de ortofotos e posterior modelo digital de elevação. A área mapeada foi de 2.7405 
Acres com uma resolução GSD (Ground Sampling Distance) de 2.42 in/pixel. Utilizado o 
mosaico de ortofotos, foi verificado a extensão da voçoroca. Ela apresenta dois grandes sulcos (I 
e II) de 68,28 m e 69,31 m de comprimento respectivamente. As áreas de cada um dos sulcos (I 
e II) são 801,56 m2 e 573,3 m2 respectivamente. A partir do mosaico de ortofotos também se 
verificou o volume de cada sulco erosivo. Para o sulco I o volume estimado é de 1507,47 m3 e 
para o sulco II o volume é de 334,87 m3. Pode-se verificar que o uso de Drones no processo de 
mapeamento de processos erosivos foi um facilitador para aumentar a produtividade de  
trabalho. O mapeamento foi feito em apenas 10 minutos considerando que a coleta das imagens 
e controle de voo foi manual. Os resultados mostram que há necessidade de se conhecer mais as 
erosões da região, verificando as suas dimensões e características. As próximas etapas da 
pesquisa envolvem o mapeamento das demais voçorocas da região, mapeamento com voo 
automático com o Drone e estudo de processo de melhorias que pode ser utilizada para 
recuperação da área. 
Palavras-chave:Indústria 4.0; Drones; erosão 
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Utilizando a biblioteca ramodnil para a criação de um painel 
administrativo web em um projeto com laravel 
Lindomar Silva Gonçalves1, Anrafel Fernandes Pereira2 

 
 
 

Ultimamente, cada vez mais desenvolvedores buscam formas de agilizar o processo de 
desenvolvimento dos projetos, seja utilizando metodologias de gestão e planejamento, ou 
integrando um conjunto de bibliotecas e componentes que serão usados para criar uma base 
onde suas aplicações são construídas, conhecidos como frameworks. Profissionais de PHP que 
trabalham em projetos grandes, com prazos curtos e necessidade de manter a qualidade, o 
padrão, a segurança e a produtividade, precisam utilizar Frameworks. Laravel é um framework 
de desenvolvimento rápido para PHP, livre e de código aberto cuja o principal objetivo é 
permitir que você trabalhe de forma estruturada e rápida. De acordo com o Google Trends, a sua 
relevância, em relação a outras ferramentas concorrentes, vem fazendo dele o mais confiável 
para se trabalhar. A biblioteca Ramodnil também é de código aberto e possui fácil integração 
com o Laravel, e com apenas alguns comandos, traz diversos recursos que melhoram a 
produtividade de seu projeto. Em programação, código boilerplate se refere a seções de código 
que serão usadas em muitos lugares com pouca ou nenhuma alteração, se referindo a um padrão 
pronto, um esqueleto a partir do qual o desenvolvedor desenvolve os códigos restantes, e foi  
isso que inspirou a criação dessa biblioteca. Durante o desenvolvimento de um painel 
administrativo web para um desafio proposto na disciplina de Laboratório de 
Empreendedorismo e Inovação I do curso de Engenharia de Software da Universidade de 
Vassouras, constatou-se a real necessidade de uma ferramenta que pudesse agilizar o 
desenvolvimento de projetos Web através do desenvolvimento de um painel administrativo 
específico. Levando em consideração o grande interesse e a efetividade de ferramentas que 
agilizasse esses processos, justifica-se a utilização de um ferramental de software que apoie esse 
objetivo. O Laravel Ramodnil gera a partir de um template responsivo, com design moderno e 
com um conjunto de outras bibliotecas integradas, um painel administrativo que já possui 
algumas funções pré-definidas como: controle de usuários, campos com máscara, notificações, 
validações, busca de todos estados brasileiros e suas respectivas siglas, animações no submit do 
formulário, entre outras. Por ser bem documentada, sua implementação se torna fácil e prática, 
tornando efetivamente uma aceleração na criação de sistemas web com painel administrativo. 
Palavras-chave:Laravel; Ramodnil; Sistemas Web 
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FUSVE - Fundação Educacional Severino Sombra 
 
 

A Presidência da FUSVE, mantenedora da Universidade de Vassouras, a 
Superintendência Administrativa e Financeira e a Reitoria proporcionaram todos os 
mecanismos estruturais para a realização do XVIII Encontro Nacional de Iniciação 
Científica. O Centro Gráfico da FUSVE/Universidade de Vassouras desenvolveu 
todasas artes do evento. O Setor de Marketing fez a cobertura de todas as atividades do 
evento bem como a divulgação nas redes sociais e no site da instituição.A Gerência de 
Informática e Telecomunicações da FUSVE/Universidade de Vassouras, participou na 
atualização e manutenção dos sistemas utilizados. A Pró-Reitoria de Extensão 
Universitária e Desportos realizou apoio com empréstimo de materiais para realização 
das feiras. A Gerência Financeira, realizou o controle dos boletos bancários efetuados 
na conta bancária da FUSVE. A Gerência de Infraestrutura disponibilizou motoristas e 
veículos para o transporte dos palestrantes, como também a disponibilização da 
iluminação e pontos de energia. A Prefeitura do Campus, a Secretaria da Coordenação 
de Cursos de Graduação e a Coordenação do Curso de Medicina cederam as salas, 
varandas e Auditório para a realização de palestras. 
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A Gráfica Palmeiras mais uma vez ofereceu em forma de patrocínio a confecção 
dos Banners com desconto aos inscritos no evento. 
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