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APRESENTAÇÃO

Em 2020, a Universidade de Pernambuco fez 29 anos de existência, com o desafio de 
buscar novas estratégias para o enfrentamento da pandemia da COVID-19 e garantir que 
sejam mantidas as atividades de ensino, pesquisa e extensão, fundamentais para o desen-
volvimento da sociedade, formação de profissionais para atuarem em diversas áreas do 
conhecimento e para prestação de serviços à população.

O tema da Semana Universitária da UPE 2020 foi “A universidade pública na superação 
dos desafios da COVID 19” e ocorreu de forma remota com a participação de todos os 
Campi da UPE. O principal objetivo deste evento foi de promover o diálogo com as/os dife-
rentes atoras/atores sociais que compõem a nossa Universidade, com enfoque nos desafios, 
efeitos e repercussões do ensino, pesquisa e extensão no contexto da pandemia.  

A Semana Universitária da UPE 2020 apresentou à sociedade as experiências vivenciadas 
por docentes, discentes, servidores e usuários dos serviços, nos programas e projetos de 
ensino, pesquisa e extensão que possibilitaram uma aprendizagem diferenciada na busca 
pela integração entre a comunidade acadêmica e as/os demais atrizes/atores sociais que 
compõem a sociedade pernambucana. Durante esse evento contamos com a participação 
de diversas/diversos pesqusiadoras/pesquisadores, que trouxeram para a comunidade aca-
dêmica da UPE informações relevantes, com a contribuição de representantes de órgãos de 
fomento estaduais e federais. Todos estes fatores favoreceram a interação necessária para 
a criação e manutenção de redes de cooperação nacionais e internacionais, bem como a 
ampliação da captação de recursos necessária para manutenção dos laboratórios e funcio-
namento dos grupos de pesquisa da UPE.

Mais uma vez aproveitamos a oportunidade para agradecer o apoio financeiro da Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Fundação de Amparo à Ciência 
e Tecnologia de Pernambuco, e do Governo do Estado de Pernambuco, por todo apoio fi-
nanceiro aos trabalhos desenvolvidos pelas/pelos docentes e estudantes.
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ESTUDANTES CEGOS COM O EMPREGO DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS • 164

O ENSINO DA LITERATURA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL • 165

MICROSCOPIA ÓPTICA COMO FERRAMENTA PARA O APRENDIZADO DA NEUROCIÊNCIA: 
CONHECIMENTO DAS ÁREAS ENCEFÁLICAS • 166

EXPERIÊNCIA DIDÁTICA SOBRE O DIA MUNDIAL DO SOLO • 167

COMO TECER A REDE NOS ÓRGÃOS DE SAÚDE PODE OTIMIZAR A VIDA DO PACIENTE • 168
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DANOS À SAUDE CAUSADOS PELO USO DE DROGAS: CONCEITOS BÁSICOS DE TOXICOLOGIA 
FORENSE • 169

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM FORMATIVA COMO CONTRIBUTO AO ENSINO NO TEMPO DE 
PANDEMIA • 170

AULAS DE PRÁTICA ORAL DE LÍNGUA ESPANHOLA EM FASE DE DISTANCIAMENTO SOCIAL: COMO AS 
NOVAS TECNOLOGIAS AUXILIAM? • 171

MILHO PIPOCA: ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E DE ROTULAGEM • 172

AS ERAS DE OURO, PRATA, BRONZE E FERRO DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS E O ENSINO DE 
HISTÓRIA: PADLET COMO ALTERNATIVA METODOLÓGICA • 173

CARACTERIZAÇÃO DAS MORTES POR NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA EM MULHERES NO BRASIL • 174

ENTONAÇÃO: A MUSICALIDADE DO INGLÊS AMERICANO • 175

CONTAGEM DE BOLORES EM BISCOITOS TIPO CRACKER DE DUAS MARCAS COMERCIALIZADAS EM 
PETROLINA - PE • 176

ARQUETIPOLOGIA DO TRIÂNGULO AMOROSO E INTERCULTURALIDADE EM EL MARIDO MÁS FIRME E 
ORFEU DA CONCEIÇÃO • 177

MONITORIA EM BIOESTATÍSTICA E SAÚDE DA PESSOA IDOSA • 178

A EDUCAÇÃO ESCOLAR DE SURDOS: INCLUSIVA OU BILÍNGUE? • 179

AVALIAÇÕES EXTERNAS NO BRASIL: INDICATIVOS E RESULTANTES • 180

SALA DE AULA INVERTIDA E ENSINO REMOTO: RELATOS DE EXPERIÊNCIAS DOS TRABALHOS DE 
MONITORIA E ESTÁGIO-DOCÊNCIA NA DISCIPLINA POÉTICA DO IMAGINÁRIO • 181

CINEMA E IMAGINÁRIO INFANTIL: AS IMPLICAÇÕES DAS TECNOLOGIAS DO IMAGINÁRIO E OS 
ARQUÉTIPOS FEMININOS NO FILME MULAN • 182

JOGO ELETRÔNICO: CONTRIBUIÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA A FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA • 183

UTILIZAÇÃO DE MAPAS MENTAIS COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NOENSINO DA DISCIPLINA DE 
FISIOLOGIA HUMANA • 184

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA PARA A TERCEIRA IDADE • 185

MONITORIA DE GEOLOGIA GERAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO USO DE MAPAS MENTAIS NO ENSINO 
DO TEMPO GEOLÓGICO • 186

HOMICÍDIOS EM HOMENS NO BRASIL: UMA REVISÃO DE LITERATURA • 187

MONITORIA NA LICENCIATURA DE PEDAGOGIA: SUBSÍDIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA A 
FORMAÇÃO DISCENTE • 188

RELATO DE EXPERIÊNCIA: CRIAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ON LINE FRENTE À PANDEMIA DE 
COVID-19 • 189

SALA DE AULA INVERTIDA E ENSINO REMOTO: RELATOS DE EXPERIÊNCIAS DOS TRABALHOS DE 
MONITORIA E ESTÁGIO-DOCÊNCIA NA DISCIPLINA POÉTICA DO IMAGINÁRIO • 190
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A LUDICIDADE NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA DAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS DO RECIFE: A PRÁTICA EM QUESTÃO • 191

A DESNUTRIÇÃO PERINATAL PROMOVE ALTERAÇÃO DA REATIVIDADE AO PALADAR EM RATOS 
MACHOS • 192

MANIPULAÇÃO DO SISTEMA SEROTONINÉRGICO E CONSUMO DE DIETA RICA EM LIPIDIOS E SACAROSE  
EM RATOS ADULTOS • 193

INFLUÊNCIA DO ESTRÓGENO NA MODULAÇÃO DA DOR NA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E 
SUA PREVALÊNCIA NO SEXO FEMININO: REVISÃO INTEGRATIVA • 194

IMAGINÁRIO E EFEITO PLURISSIGNIFICATIVO NOS LIVROS DE IMAGENS BRUXINHA ZUZU E O MENINO 
MALUQUINHO • 195

RECURSOS TERAPÊUTICOS DA ANTROPOSOFIA APLICADA À SAÚDE NA ATUAÇÃO DA 
ENFERMAGEM • 196

A ESTÉTICA CRUA E SEM CORTES DE EZTER LIU NO CONTO “GEISIELY COM Y”: REVELANDO A 
DIVERSIDADELITERÁRIA DO INTERIOR DE PERNAMBUCO • 197

A SINONÍMIA NO DICIONÁRIO E NO CONTEXTO DAS SITUAÇÕES COMUNICATIVAS • 198

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O CONTO “SEXTOU” DE GEOVANNI MARTINS E A MÚSICA “ISMÁLIA” DE 
EMICIDA, SOB A ÓTICA DA TEORIA DO COLORISMO • 199

MONITORIA E STORYTELLING: UMA EXPERIÊNCIA NOS COMPONENTES CURRICULARES RELACIONADOS Á 
CONTABILIDADE NO CONTEXTO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA • 200

EFICÁCIA DO LASER DE BAIXA POTÊNCIA NO TRATAMENTO DA ESTOMATITE AFTOSA RECORRENTE: 
REVISÃO INTEGRATIVA • 201

USO DA LUZ LASER E DAINTELIGÊNCIA ARTIFICIALPARA DIAGNÓSTICO DA CÁRIE- INOVAÇÃO EM 
SAÚDE BUCAL: REVISÃO INTEGRATIVA • 202

LETRAMENTO LITERÁRIO: UMA ANÁLISE DA BNCC E DOS CURRÍCULOS DE PERNAMBUCO E BAHIA PARA 
O ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS • 203

MONITORIA DOS COMPONENTES CURRICULARES, CONTABILIDADE EMPRESARIAL E CUSTOS E 
AUDITORIA LOGÍSTICOS, DO CURSO DETECNOLOGIA EM LOGÍSTICA DO CAMPUS MATA NORTE • 204

EXPERIÊNCIAS COM A MONITORIA NA DISCIPLINA SEMÂNTICA E PRAGMÁTICA • 205

USO DA LUZ LASER E DAINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA DIAGNÓSTICO DA CÁRIE- INOVAÇÃO EM 
SAÚDE BUCAL: REVISÃO INTEGRATIVA • 206

DÍVIDA TÉCNICA DE CÓDIGO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19: UMA ANÁLISE PRELIMINAR • 207

OUTROS JEITOS DE USAR A POESIA: UM ESTUDO SOBRE POESIA CONTEMPORÂNEA PARA A APLICAÇÃO 
EM SALA DE AULA • 208

A INTERDISCIPLINARIDADE COMO AÇÃO PARA A SUPERAÇÃO DO ENSINO FRAGMENTADO • 209

HUMANIZAÇÃO E ACOLHIMENTO NA PRÁTICA CLÍNICA ODONTOLÓGICA COMO BASE PARA O 
CONTROLE DA ANSIEDADE E MEDO PACIENTE/ PROFISSIONAL: REVISÃO DA LITERATURA • 210

GUIA VIRTUAL DE CRÂNIOS DE AMNIOTAS – PRODUÇÃO DE RECURSOS EDUCACIONAIS DIGITAIS 
ABERTOS DE ANATOMIA COMPARADA • 211
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A AULA LÚDICA COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA E FACILITADORA NO ENSINO DE GEOGRAFIA: 
APREENDENDO SOBRE O PROCESSO DE EROSÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO NO ENSINO 
FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA • 212

O PAPEL DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE SENSIBILIZAÇÃO NO ENSINO DE 
GEOGRAFIA: A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA LÚDICA NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS 
MANGUEZAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA • 213

PROJETO SAÚDE BUCAL PARA TODOS: PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - RELATO DE 
EXPERIÊNCIA • 214

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: A HORTA ESCOLAR COMO PRÁTICA EDUCATIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA • 215

AVANÇOS E DIFICULDADES ENQUANTO ALUNA NO PROCESSO DE ENSINO REMOTO NA UNIVERSIDADE 
DE PERNAMBUCO • 216

VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS DE UMA GRADUANDA NA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA COM O ENSINO 
REMOTO NA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO-UPE • 217

A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E BRINCADEIRAS NAS SÉRIES INICIAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO 
MUNÍCIPIO DE GRAVATÁ • 218

A IMPORTÂNCIA DO JOGO NA CONSTRUÇÃO DA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA • 219

2. PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO • 220

ANÁLISE DOCUMENTAL: UM OLHAR PRIMÁRIO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, 
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, CURRÍCULO DE PERNAMBUCO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E PLANOS DE 
AULAS DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA • 221

ESTIMATIVA DE PARÂMETROS HIDRODINÂMICOS DOS SOLOS DE PERNAMBUCO POR DOIS MÉTODOS 
DISTINTOS • 222

PREVALÊNCIA DE ANQUILOGLOSSIA EM NEONATOS ATENDIDOS NO PROJETO DE EXTENSÃO “LÍNGUA 
SOLTA” NA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS ARCOVERDE • 223

“RECATADA E DO LAR?”: UMA PROPOSTA INTERVENTIVA PARA O ENSINO DA LEITURA DO IMPLÍCITO 
DISCURSIVO DE GÊNERO SOCIAL EM ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS • 224

A BIODIVERSIDADE DA FAUNA DA CAATINGA NO CANCIONEIRO REGIONAL • 225

A CARTILHA COMO INSTRUMENTO DE APOIO DIDÁTICO: UMA ABORDAGEM SOBRE OS INVERTEBRADOS 
DA CAATINGA • 226

A CONTRIBUIÇÃO DE MANOEL CORREIA DE ANDRADE PARA O ENTENDIMENTO DOS CONCEITOS DE 
REGIÃO E ECONOMIA REGIONAL • 227

A CRÔNICA LITERÁRIA NA SALA DE AULA: UMA PROPOSTA DE TRADUÇÃO DA IMAGEM LITERÁRIA EM 
FOTOGRAFIA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS • 228

A CULTURA, A IDENTIDADE E O PATRIMÔNIO MATERIAL: UMA ANÁLISE SOBRE AS ESPECIFICIDADES DO 
MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, PERNAMBUCO • 229

A DIVISÃO SOCIAL E SEXUAL DO TRABALHO NO CAPITALISMO MONOPOLISTA: UM ESTUDO DO 
TRABALHO NOS PADRÕES PRODUTIVOS FORDISTA E TOYOTISTA • 230
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A EXECUÇÃO NACIONAL DAS DECISÕES DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CORTE 
IDH) NO ESTADO DA COLÔMBIA • 231

A GASTROPLASTIA ALTERA A BIODISPONIBILIDADE DOS ANTIBIÓTICOS ORAIS? UMA REVISÃO 
SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE • 232

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ESCOLA: COMPLEMENTARIEDADE INDISSOCIÁVEL • 233

A INFLUÊNCIA DA FAKE NEWS E DA (DES) INFORMAÇÃO NA ERA DA PÓS - VERDADE: DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS DE PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO CONTEXTO DE UMA PESQUISA 
FORMAÇÃO • 234

A INTERFERÊNCIA DA SOLUÇÃO IRRIGADORA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO NAS CÉLULAS TRONCO 
MESENQUIMAIS HUMANAS NA REVASCULARIZAÇÃO PULPAR: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA • 235

A LUDICIDADE NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA DAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS DO RECIFE: A PRÁTICA EM QUESTÃO • 236

A MULHER NA CONSTRUÇÃO TEMPORAL DA LEI: ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO DE DOMINAÇÃO DAS 
ORDENAÇÕES MANUELINAS E FILIPINAS • 237

A PEDAGOGIA HISTÓRICO CRÍTICA E A PRÁTICA PEDAGÓGICA DE PROFESSORES/AS NA EDUCAÇÃO 
FÍSICA ESCOLAR NOS ANOS INICIAIS: POSSIBILIDADES CONSTRUÍDAS ATRAVÉS DA PESQUISA 
COLABORATIVA • 238

A POLÍTICA DE SAÚDE NO CONTEXTO DO NEOLIBERALISMO NO BRASIL • 239

A PRECÁRIA CONDIÇÃO DE TRABALHO ANALÓGA AO ESCRAVISMO NOS CANAVIAIS DO INTERIOR DE 
PERNAMBUCO EM PLENO SÉCULO XXI • 240

A PRESENÇA DE MÁ OCLUSÃO E CÁRIE DENTÁRIA EM ADOLESCENTES UM ESTUDO 
EXPLORATÓRIO • 241

A PRESENÇA DO IDEALISMO ABSTRATO NA NOVELA A LOUCURA IMAGINOSA, DO PERNAMBUCANO 
MAXIMIANO CAMPOS • 242

A PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA DA VONTADE E O DOMÍNIO DO CORPO COMO MANIFESTAÇÃO 
DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO DE DECISÕES 
JUDICIAIS • 243

A RECEPÇÃO DE NARRATIVAS MÍTICAS COMO PRÁTICA DE LETRAMENTO LITERÁRIO PARA ALUNOS DO 
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL • 244

A REORGANIZAÇÃO ECLESIÁSTICA EM PERNAMBUCO: A INSTAURAÇÃO DA DIOCESE DE NAZARETH E O 
EPISCOPADO DE DOM RICARDO RAMOS DE CASTRO VILELA (1919-1946) • 245

A TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE: UM APLICATIVO COM FOCO NA 
DETECÇÃO DO CÂNCER INFANTOJUVENIL • 246

A TEMÁTICA DA HANSENÍASE NA ESCOLA COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM 
SAÚDE • 247

A TRADUÇÃO DA NARRATIVA LITERÁRIA EM FOTOGRÁFICA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
ANOS FINAIS • 248

ABSENTEÍSMO: DOENÇA EM SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO • 249
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ABSORÇÃO DE MANGANÊS EM CUCUMIS MELO L. CULTIVADO SOB AGROECOSSISTEMAS 
MULTIFUNCIONAIS NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO • 250

AÇÃO DO LASER DE BAIXA POTÊNCIA NA DIFERENCIAÇÃO ODONTOGÊNICA DE CÉLULAS-TRONCO 
MESENQUIMAIS DO CORDÃO UMBILICAL HUMANO CULTIVADAS EM MEIO OSTEOGÊNICO ASSOCIADO 
PROTEÍNAS MORFOGENÉTICAS DO OSSO • 251

ACERVO DIGITAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA EDUCACIONAL NO SERTÃO PERNAMBUCANO: 
DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS ESCOLARES • 252

ADESIVOS UNIVERSAIS: RESISTÊNCIA DE UNIÃO À DENTINA SADIA • 253

ALFABETIZAÇÃO EM SAÚDE E ADESÃO AO TRATAMENTO DE PESSOAS VIVENDO COM HIV • 254

ALTERAÇÕES DA COMPOSIÇÃO CORPORAL EM PESSOAS QUE VIVEM COM HIV/AIDS: UMA ANÁLISE 
COMPARATIVA COM CONDIÇÃO NUTRICIONAL • 255

ALTERAÇÕES DA CONTRATILIDADE VENTRICULAR E SUA ASSOCIAÇÃO COM ARRITMIAS CARDÍACAS EM 
PACIENTES COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA • 256

ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS DO PADRÃO DE RUGOSIDADE PALATAL APÓS CRESCIMENTO 
ESQUELÉTICO FACIAL • 257

ALTERAÇÕES PULPARES E PERIRRADICULARES NA ODONTOPEDIATRIA: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO • 258

ALTERIDADES NO ROMANCE PORTUGUÊS CONTEMPORÂNEO • 259

ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO DE DECISÕES JUDICIAIS DE ASSÉDIO SEXUAL E MORAL NO AMBIENTE 
DE TRABALHO JULGADAS IMPROCEDENTES: MÚLTIPLAS REPRESENTAÇÕES DE GÊNERO  • 260

ANÁLISE DA APLICABILIDADE DE VALAS DE INFILTRAÇÃO PARA MELHORA DO MANEJO DAS ÁGUAS 
PLUVIAIS: ESTUDO DE CASO NA AVENIDA DOMINGOS FERREIRA • 261

ANÁLISE DA EFETIVIDADE DA LEI MARIA DA PENHA NA TUTELA DOS DIREITOS PATRIMONIAIS DA 
MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR A PARTIR DOS JULGADOS DA 1ª C MARA DE 
DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO • 262

ANÁLISE DA EFETIVIDADE DA LEI MARIA DA PENHA NA TUTELA DOS DIREITOS PATRIMONIAIS DA 
MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR A PARTIR DOS JULGADOS DA 3ª CÂMARA 
CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO • 263

ANÁLISE DA EXPRESSÃO DO GENE MMP1 EM PACIENTES COM DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO 
ALCOÓLICA • 264

ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DE SINTOMAS OTOLÓGICOS EM PACIENTES PORTADORES DE DISFUNÇÃO 
TEMPOROMANDIBULAR • 265

ANÁLISE DA VEGETAÇÃO UTILIZADA PARA UM TELHADO VERDE NA CIDADE DO RECIFE • 266

ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICO ECONÔMICA DE UM DESSALINIZADOR POR OSMOSE REVERSA 
ACIONADO POR ENERGIA EÓLICA NO SEMIÁRIDO NORDESTINO • 267

ANÁLISE DAS POSSÍVEIS RELAÇÕES ENTRE SINTOMAS DEPRESSIVOS E CATASTROFIZAÇÃO EM 
PORTADORES DE DOR CRÔNICA MUSCULOESQUELÉTICA NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE EM SERRA 
TALHADA – PE • 268

ANÁLISE DAS RESPOSTAS AGUDAS DO EXERCICIO INTERVALADO DE ALTA E MODERADA INTENSIDADE 
SOBRE A PRESSÃO ARTERIAL CLINICA DE HIPERTENSOS • 269
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ANÁLISE DE TÉCNICAS MOLECULARES PARA O DIAGNÓSTICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL EM 
INDIVÍDUOS ASSINTOMÁTICOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA • 270

ANÁLISE DO GÊNERO RESUMO DE TRABALHO COMPLETO EM ANAIS DE EVENTOS • 271

ANÁLISE DO SENSO DE COERÊNCIA, ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO: 
ESTUDO FOLLOW UP • 272

ANÁLISE DOS ASPECTOS ERGONÔMICOS E COMPORTAMENTAIS DO TRABALHO DOCENTE NO ENSINO 
REMOTO EMERGENCIAL • 273

ANÁLISES DOS EFEITOS IMUNOMODULATÓRIOS DA DIETILCARBAMAZINA (DEC) NA HEPATITE 
AUTOIMUNE EXPERIMENTAL INDUZIDA PELA CONCANAVALINA A • 274

ANÁLISES HISTOLÓGICAS DO BRANQUEAMENTO EM CORAIS DA ESPÉCIE SIDERASTREA STELLATA 
(CNIDARIA, SCLERACTINIA) DE RECIFES DE PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE • 275

ANÁLISES MOLECULARES DA DIETILCARBAMAZINA FRENTE À AUTOFAGIA EM MODELO EXPERIMENTAL 
DE HEPATITE AGUDA • 276

ARTE DA PERÍCIA: MAQUIAGEM COMO SUPORTE À INVESTIGAÇÃO FORENSE NAS PERÍCIAS DE LOCAL DE 
CRIME E NA IDENTIFICAÇÃO HUMANA • 277

AS CONDIÇÕES DE TRABALHO COMO FATOR INTERFERENTE NA SAÚDE DOS DOCENTES • 278

AS DANÇAS URBANAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: ENTRE A CULTURA JUVENIL E O 
COTIDIANO ESCOLAR • 279

AS REPRESENTAÇÕES SOBRE IDENTIDADE E GÊNERO CONSTRUÍDAS POR ADOLESCENTES DA REGIÃO 
METROPOLITANA DO RECIFE: AS REPRESENTAÇÕES LGBT+ NA MÍDIA PERNAMBUCANA • 280

AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA BASE NACIONAL COMUM 
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ASSOCIAÇÃO DA ADESÃO AO TRATAMENTO ANTIRRETROVIRAL COM A DISTRIBUIÇÃO DA GORDURA 
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ASSOCIAÇÃO DOS NIVEIS SÉRICOS DE 25-HIDROXIVITAMINA D COM GORDURA CORPORAL EM 
MULHERES IDOSAS • 285
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ADOLESCENTES: UM ESTUDO PILOTO • 287

ASSOCIAÇÃO ENTRE OS DISTÚRBIOS DO SONO E A DOR DA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR EM 
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AUTOCUIDADO DE PACIENTES EM USO DE ANTICOAGULANTES ORAIS ACOMPANHADOS EM UM 
AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO • 290

AVALIAÇÃO DA ABRASIVIDADE DOS DENTIFRÍCIOS INDICADOS PARA O TRATAMENTO DA 
SENSIBILIDADE DENTÁRIA APÓS ESCOVAÇÃO SIMULADA • 291

AVALIAÇÃO DA AÇÃO BACTERICIDA DE UM NOVO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO GRADUAL COM 
NANOPARTÍCULAS DE GÁLIO E CLOREXIDINA NO USO DE TRATAMENTO ENDODÔNTICO. • 292

AVALIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DO POLIMORFISMO DO GENE TIMP2 E EXPRESSÃO DO GENE LGALS7 COM 
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AVALIAÇÃO DA GERMINAÇÃO DE SEMENTES RECÉM-COLETADAS DE MIMOSA TENUIFLORA POIR • 296

AVALIAÇÃO DA PIGMENTAÇÃO DENTINÁRIA PROVOCADA PELO NANO FLUORETO DE PRATA: ESTUDO 
IN VITRO • 297

AVALIAÇÃO DA PROTEÍNA QUIMERICA Q5 PARA O DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO DA LEISHMANIOSE 
VISCERAL CANINA • 298

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO E 
FATORES ASSOCIADOS • 299

AVALIAÇÃO DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA APÓS EXODONTIAS DE TERCEIROS MOLARES INCLUSOS  
COM USO DE L-PRF • 300

AVALIAÇÃO DA RESPOSTA PULPAR APÓS APLICAÇÃO DE LASER DE BAIXA POTÊNCIA EM CAVIDADES 
PROFUNDAS: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO • 301

AVALIAÇÃO DA SÍNDROME DO NARIZ VAZIO EM PACIENTES SUBMETIDOS A TURBINECTOMIA EM 
CIRURGIA ORTOGNÁTICA • 302

AVALIAÇÃO DA SOLUBILIDADE DE CIMENTOS ENDODÔNTICOS RESINOS E HIDRÁULICOS: UM ESTUDO 
IN VITRO • 303

AVALIAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES INDUSTRIAIS E TECNOLÓGICAS PARA A ÁREA DE PETRÓLEO EM 
PERNAMBUCO • 304

AVALIAÇÃO DE REABSORÇÃO RADICULAR E LESÃO DE FORAMINA EM MOLARES DECÍDUOS 
CARIADOS • 305

AVALIAÇÃO DE TERAPIAS ANTIMICROBIANAS NA DESINFECÇÃO DOS CANAIS RADICULARES: ESTUDO 
HISTOMORFOMÉTRICO • 306

AVALIAÇÃO DO POLIMORFISMO DO GENE LGALS7 (RS76477826) COM ÚLCERA DE MEMBROS INFERIORES 
EM PACIENTES COM ANEMIA FALCIFORME • 307

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIBACTERIANO DO NANO FLUORETO DE PRATA: ESTUDO 
COMPARATIVO • 308
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AVALIAÇÃO DOS CARACTERES INDIVIDUAIS PRESENTES EM ESTERNOS PERTENCENTES A UMA COLEÇÃO 
OSTEOLÓGICA DE ESQUELETOS IDENTIFICADOS NO NORDESTE BRASILEIRO • 309

AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: DESAFIOS À PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR NA 
ESCOLA • 310

AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE PACIENTES ACOMETIDOS POR INFECÇÕES ODONTOGÊNICAS 
ATENDIDOS NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS • 311

AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE FARINHAS DA BATATA-DOCE BEAUREGARD • 312

AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA E MORFOMÉTRICA DA AÇÃO ANTIMICROBIANA DA TERAPIA FOTODINÂMICA 
E DO LASER ER: YAG EM CANAIS RADICULARES INFECTADOS COM ENTEROCOCCUS FAECALIS • 313

AVALIAÇÃO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO (ANA) E SEUS IMPACTOS NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
NAS TURMAS DE 1º AO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PETROLINA-
PE • 314

AVALIAÇÃO TRIDIMENSIONAL DO PADRÃO DE FRATURA LINGUAL APÓS OSTEOTOMIAS SAGITAIS DO 
RAMO MANDIBULAR • 315

BINARIZAÇÃO EM DOCUMENTOS COM TEXTURA • 316

BIOINDICADORES ZOOPLANCTÔNICOS NA DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL EM CORPOS 
D’ÁGUA DA MESORREGIÃO DA MATA NORTE, PERNAMBUCO, BRASIL • 317

BIOTINGA: TRILHA DE GAMIFICAÇÃO SOBRE A CAATINGA • 318

BRUXISMO E ATIVIDADE FÍSICA EM ADOLESCENTES ESCOLARES • 319

BRUXISMO E TEMPO DE TELA EM ADOLESCENTES: CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA • 320

BULLYING E PORTE DE ARMA EM ESCOLARES: PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO • 321

CÂNCER INFANTOJUVENIL: DO SABER AO FAZER DA ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA • 322

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS OBSERVADAS EM CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM COVID-19: UMA 
REVISÃO INTEGRATIVA • 323

CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS EM TOPOSSEQUÊNCIAS NO INSELBERG DO PICO, MUNICÍPIO DE 
PETROLINA – PE  • 324

CARACTERIZAÇÃO E GÊNESE DOS SOLOS EM TOPOSSEQUÊNCIAS NA SERRA DA SANTA, MUNICÍPIO DE 
PETROLINA – PE • 325

CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA AMBIENTAL EM ECOSSISTEMAS FLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ 
DA MATA-PE • 326

CATOLICISMO PLURAL: RELIGIÃO, CULTURA E POLÍTICA ENTRE OS MEMBROS DA RENOVAÇÃO 
CARISMÁTICA CATÓLICA NO BRASIL 2000-2015 • 327

CAUSAS DOS ACIDENTES MOTOCICLÍSTICOS ENTRE PACIENTES ATENDIDOS EM UM HOSPITAL DE 
REFERÊNCIA • 328

COLORIMETRIA E MATEMÁTICA: HISTÓRIA, CRIAÇÃO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E CULTURA 
ESCOLAR • 329
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COMO O CLIMA INFLUENCIA NO CONHECIMENTO E COMPORTAMENTO HUMANO NAS RELAÇÕES 
COM O AMBIENTE? • 330

COMO O PACIENTE ADOLESCENTE PREFERE LIDAR COM A SITUAÇÃO ODONTOLÓGICA? • 331

COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE DNA PARA AVALIAÇÃO DA MICROBIOTA ORAL • 332

COMPOSTOS BIOLOGICAMENTE ATIVOS DE ARTHROSPIRA PLATENSIS: UMA CIANOBACTÉRIA DE 
GRANDE VALOR NUTRACÊUTICO • 333

COMPREEMDENDO A JUDICIALIZAÇÃO DAS REFORMAS CONSTITUCIONAIS NO BRASIL: AJUSTE FISCAL 
(EMENDA CONSTITUCIONAL 86/2015) E PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS NO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL • 334

CONDUTA DE ESTUDANTES DA GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA FRENTE A RETRAÇÕES GENGIVAIS E/
OU LESÕES CERVICAIS NÃO-CARIOSAS • 335

CONFIABILIDADE E VALIDADE DA DISTÂNCIA VÉRTEX-SOLO PARA MENSURAÇÃO INDIRETA DA 
FLEXIBILIDADE DA CADEIA POSTERIOR EM INDIVÍDUOS COM DOR LOMBAR CRÔNICA • 336

CONSTRUINDO SIGNIFICADOS EXPERIENCIAIS EM RESENHÁS FÍLMICAS SOB A ÓTICA DA LINGUÍSTICA 
SISTÊMICO-FUNCIONAL • 337

CONTRIBUIÇÕES DE PAULO FREIRE PARA A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE 
MOÇAMBIQUE • 338

CONTRIBUIÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS DA LUDICIDADE DURANTE O TRATAMENTO DAS 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM CÂNCER • 339

CONTROLE DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR: EFEITO DAS ANTOCIANINAS SOBRE PARÂMETROS 
METABÓLICOS E CONSUMO DE DIETA HIPERLIPÍDICA NA VIDA ADULTA • 340

CONVERSÃO DO METANOL EM UM REATOR TERMOQUÍMICO SOLAR DE MEMBRANA PARA PRODUÇÃO 
DE HIDROGÊNIO COM APLICAÇÃO EM CÉLULA COMBUSTÍVEL • 341

COTIDIANO E CONDIÇÃO FEMININA NO CONTEXTO DA PRIMEIRA REPÚBLICA NA LITERATURA DE 
LIMA BARRETO (1881-1922) • 342

CRESCIMENTO URBANO E OS DESASTRES NATURAIS PLUVIOMÉTRICOS NA CIDADE DE PETROLINA 
PERNAMBUCO • 343

CRIAÇÃO DE UM SIMULADOR PARA PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO EM CÉLULAS COMBUSTÍVEIS PELA 
REFORMA A VAPOR DO ETANOL • 344

CRIPTOGRAFIA RSA MODIFICADA NO DOMÍNIO DOS INTEIROS GAUSSIANOS • 345

CULTIVO DE ABSIDIA COERULEA EM MEIOS DE BAIXO CUSTO PARA PRODUÇÃO DE QUITOSANA • 346

CURRÍCULOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO: DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR AOS 
ELEMENTOS DE DIVERSIFICAÇÃO REGIONAL • 347

DA SATISFAÇÃO GERADA POR SERVIÇOS INOVADORES A FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES: UM ESTUDO 
INTERSETORIAL NO ESTADO DE PERNAMBUCO • 348

DE NABOKOV A LYNE: UMA ANÁLISE SOBRE A IMAGEM DE LOLITA • 349

DERIVADOS DE ACRIDINA: AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO ANEL NA INTERAÇÃO IN VITRO COM DNA E 
ALBUMINA • 350
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DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMOS PARA CLASSIFICAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO DE 
PACIENTES PEDIÁTRICOS COM LINFOMA DE BURKITT BASEADO NA ABORDAGEM DE DATA MINING • 351

DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE UM SISTEMA DE BAIXO CUSTO PARA DETERMINAÇÃO DA 
ACIDOSE GASOSA POR MEIO DE PHMETRIA • 352

DESVELANDO A PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA 
MATA FRENTE AO SSA/UPE • 353

DETECÇÃO DA SÍFILIS EM PACIENTES OBSTÉTRICAS ATENDIDAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA/PE • 354

DETECÇÃO DE DEFEITOS EM DUTOS DE PETRÓLEO ATRAVÉS DE MEDIÇÃO DE CAMPOS MAGNÉTICOS 
DE FUGA • 355

DIAGNÓSTICO DE HIPERPLASIA CONDILAR EM PACIENTE SUBMETIDOS À CIRURGIA 
ORTOGNÁTICA • 356

DIAGNÓSTICO PRECOCE DO TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE NO 
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM NO ENSINO SUPERIOR • 357

DIDÁTICA NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA DOCENTES • 358

DIMENSÕES ARGUMENTATIVAS NO GÊNERO RESENHA DE FILME PERNAMBUCANO: UMA PROPOSTA 
INTERVENTIVA PARA O 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL • 359

DIVERSIDADE DE ESPÉCIES CACTÓFILAS DO GÊNERO DROSOPHILA EM AMBIENTES DA CAATINGA COM E 
SEM RADIOATIVIDADE NATURAL • 360

DIVERSIDADES REGIONAIS NA FORMULAÇÃO DE CURRÍCULOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS A PARTIR DA 
BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: ESTUDO DOS CURRÍCULOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO E 
DOS MUNICÍPIOS DA ZONA DA MATA • 361

EDIÇÃO DE VÍDEOS: O APLICATIVO INSHOT COMO PROPOSTA PARA A CONSTRUÇÃO DE 
VIDEOAULAS • 362

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DO 
MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE • 363

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NO PIBID: FORMANDO SUJEITOS DE DIREITOS • 364

EDUCAÇÃO FÍSICA E HUMANIZAÇÃO NO AMBIENTE HOSPITALAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA • 365

EFEITO AGUDO DE UMA SESSÃO DE TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE SOBRE A 
DINÂMICA LINEAR E NÃO LINEAR DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE HIPERTENSOS • 366

EFEITO DA ANALGESIA PREEMPTIVA E DESSENSIBILIZAÇÃO COM FLUORETO DE POTÁSSIO NO 
CONTROLE DA SENSIBILIDADE DOLOROSA APÓS CLAREAMENTO DENTAL: UM ENSAIO CLÍNICO, 
CONTROLADO, RANDOMIZADO E DUPLO CEGO • 367

EFEITO DA COBERTURA VEGETAL NO TEOR DE CERA E PIGMENTOS FOTOSSINTETIZANTES EM ESPÉCIES 
VEGETAIS NUMA FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL • 368

EFEITO DA PRESSÃO SELETIVA DE ANTIBIÓTICOS QUE ATUAM NO ENVOLTÓRIO CELULAR SOBRE 
A ESTABILIDIDADE DE PLASMÍDEOS CONTENDO OS GENES BLAKPC-2 E MCR-1 EM ESCHERICHIA 
COLI  • 369
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EFEITO DE MEDICAMENTOS COM EFEITO ANALGÉSICO SOBRE A SENSIBILIDADE DENTÁRIA INDUZIDA 
PELO CLAREAMENTO DENTÁRIO EM CONSULTÓRIO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE • 370

EFEITO DE SEIS SEMANAS DE TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE SOBRE A DINÂMICA 
NÃO LINEAR DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE HIPERTENSOS • 371

EFEITO DE SEIS SEMANAS DE TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE SOBRE A 
VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE HIPERTENSOS • 372

EFEITO DO MÉTODO PILATES NA QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM DOR LOMBAR CRÔNICA 
INESPECÍFICA CLASSIFICADOS PELO START BACK SCREENING TOOL- BRASIL: ENSAIO CLÍNICO 
RANDOMIZADO CONTROLADO • 373

EFEITO DO PROBIÓTICO VSL#3 SOBRE A SENSIBILIDADE À INSULINA E TOLERÂNCIA À GLICOSE EM 
CAMUNDONGOS OBESOS • 374

EFEITO DO TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DA ZIRCÔNIA NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE CIMENTOS 
RESINOSOS • 375

EFEITOS DA PRESSÃO ANTRÓPICA NA ECOLOGIA E DIVERSIDADE GENÉTICA DE ABELHAS SILVESTRES EM 
ÁREAS DE CAATINGA DO AGRESTE PERNAMBUCANO • 376

EFEITOS DAS INTERVENÇÕES NO LOCAL DE TRABALHO PARA DOR NO OMBRO: UMA REVISÃO 
SISTEMATICA COM METANÁLISE • 377

EFEITOS DO TREINAMENTO RESISTIDO ASSOCIADO A INSTABILIDADE SOBRE O CONTROLE POSTURAL, 
PREOCUPAÇÃO COM QUEDAS E SINTOMAS DEPRESSIVOS EM IDOSOS COM COMPROMETIMENTO 
COGNITIVO SUBJETIVO: UM ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO E ALEATORIZADO • 378

EFEITOS DO TREINAMENTO RESISTIDO SUPERVISIONADO NA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA 
CARDÍACA EM MULHERES DIABÉTICAS TIPO 2 NO PERÍODO DE PÓS MENOPAUSA • 379

EFICÁCIA CLÍNICA DE ADESIVOS AUTOCONDICIONANTES DE UM PASSO E DOIS PASSOS EM LCNC: UMA 
REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE • 380

EFICÁCIA DA SINVASTATINA DE 20MG NA REGENERAÇÃO PERIODONTAL DE SEGUNDOS MOLARES APÓS 
EXODONTIA DE TERCEIROS MOLARES INFERIORES • 381

EFICÁCIA E SEGURANÇA DE CLAREAMENTO DENTAL EM ADOLESCENTES: REVISÃO SISTEMÁTICA E 
METANÁLISE • 382

EMPODERAMENTO DOS PARTICIPANTES DE GRUPO DE APOIO AO AUTOCUIDADO EM 
HANSENÍASE • 383

ENDOMARKETING COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA NAS ORGANIZAÇÕES • 384

ENERGIA EÓLICA: MAPEAMENTO E ESTUDO DO ATUAL CENÁRIO ENERGÉTICO PERNAMBUCANO • 385

ENRIQUECIMENTO NUTRICIONAL DE COOKIES COM RESÍDUOS PROVENIENTES DO TAMARINDO 
(TAMARINDUS INDICA L.) • 386

ENVOLVIMENTO DE PROFESSORES NA CONSTRUÇÃO DE UM PROGRAMA ANTIBULLYING NO CONTEXTO 
ESCOLAR • 387

ESCORE FISIOLÓGICO AGUDO SIMPLIFICADO (SAPS) III COMO PREDITOR DE MORTALIDADE EM UTI: UM 
ESTUDO RETROSPECTIVO • 388
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ESPAÇOS INTERGERACIONAIS EM CIDADES MÉDIAS: REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS INTERGERACIONAIS 
EM TEMPOS PANDÊMICOS • 389

ESPAÇOS INTERGERACIONAIS LÚDICOS: UM ESTUDO QUALITATIVO ACERCA DO JOGO 
INTERGERACIONAL EM TEMPOS PANDÊMICOS • 390

ESPÍRITOS APAGADOS: A ESCASSA PRESENÇA DE NOMES ÉTNICOS ORIGINÁRIOS NOS DOCUMENTOS DO 
SÉCULO XVII DO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRA MARINO • 391

ESTADO NOVO, DISCURSO POLÍTICO E ANTISSEMITISMO: UMA ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO DO OUTRO 
EM PERNAMBUCO (1939-1945) • 392

ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE AVES EM UM FRAGMENTO DE CAATINGA, PETROLINA - PE • 393

ESTUDO DA DINÂMICA NÃO LINEAR DA FREQUÊNCIA CARDÍACA APÓS UMA SESSÃO DE TREINAMENTO 
INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE EM HIPERTENSOS • 394

ESTUDO DA REFERÊNCIA NA ESCOLA: RECURSO COESIVO PARA A PRODUÇÃO DE SIGNIFICADOS EM 
RELATOS HISTÓRICOS DO FRIVOLITÉ • 395

ESTUDO DA VIABILIDADE DE USO DE SCANNER 3D COMO FERRAMENTA DE APOIO A PERÍCIA 
GRAFOTÉCNICA • 396

ESTUDO DE EXPOSIÇÃO MATERNA A PESTICIDAS CONTENDO GLIFOSATO SOBRE A FUNÇÃO VASCULAR 
DE ARTÉRIAS DE RATOS ADULTOS • 397

ESTUDO E MONITORAMENTO DOS EVENTOS DE BRANQUEAMENTO EM COLÔNIAS DO CORAL 
CONSTRUTOR SIDERASTREA STELLATA (VERRIL,1868) (CNIDARIA, SCLERACTINIA) NOS RECIFES 
COSTEIROS SOB IMPACTO ANTRÓPICO DA PRAIA DE PIEDADE PE • 398

EVOLUÇÃO DA RESISTÊNCIA A ANTIMICROBIANOS EM ACINETOBACTER BAUMANNII E PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA ISOLADOS EM UM HOSPITAL PÚBLICO TERCIÁRIO DE RECIFE, PE • 399

EXCLUSÃO SOCIAL NO BRASIL: UMA ANÁLISE ARENDTIANA A PARTIR DE ASPECTOS 
ANTIDEMOCRÁTICOS BRASILEIROS • 400

EXPERIÊNCIA DE CÁRIE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM SÍNDROME DE DOWN: UMA REVISÃO 
SISTEMÁTICA • 401

EXPRESSÃO A NÍVEIS MEDULARES DO MIRNA MIR-181A-5P EM PACIENTES COM LMA NA INFÂNCIA • 402

FATORES ASSOCIADOS AO ÓBITO POR DENGUE, ZIKAOU CHIKUNGUNYA NO ESTADO DE 
PERNAMBUCO NO PERÍODO DE 2015 À 2019. • 403

FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À SINTOMAS DEPRESSIVOS NA ADOLESCÊNCIA: UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA • 404

FAUNA PLANCTÔNICA BIOINDICADORA EM AMBIENTES AQUÁTICOS DAS REGIÕES DA MATA E AGRESTE 
DE PERNAMBUCO: ESTADO DA ARTE • 405

FORMAÇÃO HISTÓRICA DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL: A CONSTITUIÇÃO DE 
1891 • 406

FOTOBIOMODULAÇÃO LASER NA PROLIFERAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO 
MESENQUIMAIS DO CORDÃO UMBILICAL HUMANO: ESTUDO IN VITRO • 407

FUNGOLÂNDIA: JOGO EDUCATIVO DE TABULEIRO SOBRE A DIVERSIDADE E IMPORTÂNCIA DOS FUNGOS 
NA CAATINGA • 408
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FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES E NEMATOIDES EM SOLO DO MORRO DO PICO, 
PETROLINAPE • 409

GAMIFICAÇÃO COMO ESTRATÉGIA EDUCATIVA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DE ADOLESCENTES E SUA 
CONTRIBUIÇÃO NA FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM • 410

GÊNERO, DIVERSIDADE E MULHERES: A INFLUÊNCIA DO PIBID NA PRODUÇÃO ACADÊMICA DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO • 411

GÊNEROS TEXTUAIS/DISCURSIVOS EM LIVROS DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(AS) DE 
ESCOLAS PÚBLICAS DA MATA NORTE PERNAMBUCANA: ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA A 
AMPLIAÇÃO DAS “CAPACIDADES DE LINGUAGEM DOMINANTES” • 412

GEORREFERENCIAMENTO DOS INDICADORES ENTOMOLÓGICOS NA VIGILÂNCIA DE AEDES AEGYPTI NO 
AGRESTE PERNAMBUCANO • 413

GRUPOS SOCIAIS ATRAVÉS DA DOCUMENTAÇÃO DA CAPITANIA DE PERNAMBUCO DOS SÉCULOS XVII E 
XVIII: LITERATURA SOBRE AS TROPAS DE HOMENS PRETOS • 414

HÀBITOS ALIMENTARES, SEDENTARISMO E SUA ASSOCIAÇÃO COM A OBESIDADE ENTRE ADOLESCENTES: 
UMA REVISÃO INTEGRATIVA • 415

HIDROGÉIS POLIMÉRICOS COMO MATRIZES PARA ADMNISTRAÇÃO TÓPICA DE FARMÁCOS ANTI 
INFLAMATÓRIOS. • 416

HIPERTENSÃO INTRA-ABDOMINAL EM RECEPTORES DE TRANSPLANTE HEPÁTICO COM INJÚRIA RENAL 
AGUDA • 417

IDENTIDADES DE ADOLESCENTE QUE PRATICAM CAPOEIRA: UMA REVIÇÃO SISTEMATICA DA 
LITERATURA • 418

IDENTIFICAÇÃO DE ALVOS MOLECULARES NA RESPOSTA IMUNE ADAPTATIVA CELULAR NO CÂNCER 
CERVICAL UTILIZANDO ANÁLISES DE REDES PONDERADAS DE COEXPRESSÃO GÊNICA (WGCNA) • 419

IMPACTO DA INGESTÃO DE CAFEÍNA PRÉ-TREINO EM ASSOCIAÇÃO AO EXERCÍCIO FÍSICO DE FORÇA 
SOBRE A REGULAÇÃO NEURAL DO SISTEMA CARDIOVASCULAR • 420

IMPACTOS DA COMUNICAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE HIV/AIDS: UM ESTUDO DE REPRESENTAÇÕES 
SOCIAIS DE USUÁRIOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE  • 421

INDICADOR DE RISCO SOCIOAMBIENTAL DIRECIONADO A VIGILÂNCIA VETORIAL DA FILARIOSE 
LINFÁTICA NO BRASIL • 422

INDICADORES DE PROCESSO E ESTRUTURA PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DE SÍTIO 
CIRÚRGICO • 423

ÍNDICE DE QUALIDADE AMBIENTAL PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ -PE, COM 
ÊNFASE NA EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DO CALCÁRIO • 424

INFLUÊNCIA DA VARIANTE R132H DO GENE IDH1 E DA EXPRESSÃO DE MICRORNAS EM PACIENTES COM 
GLIOMA  • 425

INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO SUPERFICIAL DE CERÂMICAS NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO ATRAVÉS DO 
TESTE DE MICROCISALHAMENTO • 426

INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO SUPERFICIAL NOS PINOS DE FIBRA DE VIDRO NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO 
AO CISALHAMENTO POR EXTRUSÃO (PUSH-OUT) • 427
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INFLUÊNCIA DOS FUNGOS MICORÍZICOS ARBUSCULARES NA CONCENTRAÇÃO DE COMPOSTOS 
FENÓLICOS NA PERIDERME DE LIBIDIBIA FERREA • 428

INOCULAÇÃO MICORRÍZICA: UMA ALTERNATIVA PARA OTIMIZAR A PRODUÇÃO DE FENÓLICOS 
FOLIARES EM PASSIFLORA ALATA CURTIS • 429

INSPEÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DE FACHADAS COM DRONE EM FUNÇÃO DA ALTURA DO 
EDIFÍCIO • 430

INSTANCIAÇÃO DO GÊNERO ARTIGO DE OPINIÃO PUBLICADO NA OLÍMPIADA DE LÍNGUA 
PORTUGUESA: O ENTRELAÇAMENTO ENTRE ETAPAS, FASES E ELEMENTOS CONJUNTIVOS • 431

INTELEUCINA 18 COMO BIOMARCADOR DE GRAVIDADE EM DOENÇAS CARDIOVASCULARES: UMA 
REVISÃO INTEGRATIVA • 432

INTERAÇÕES ECOLÓGICAS ENTRE FLORA E FAUNA DA CAATINGA: UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA 
DIDÁTICA UTILIZANDO RECURSO DIDÁTICO KAHOOT • 433

INTERGÊNERO – O DIREITO FUNDAMENTAL À IDENTIDADE E O ASSENTAMENTO CIVIL DE CRIANÇAS 
INTERSEXUADAS • 434

INTERVENÇÕES URBANAS NO RECIFE: ANÁLISE DA MOBILIDADE DA ÁREA CENTRAL PARA A 
PERIFERIA • 435

INVESTIGAÇÃO DO POTENCIAL ANTIBIOFILME EM ISOLADOS DE CAVIDADE BUCAL POR PLANTAS DO 
AGRESTE MERIDIONAL E SERTÃO DE PERNAMBUCO • 436

JOGO ANIMACARDS CAATINGUEIROS: CONHECENDO OS ANIMAIS VERTEBRADOS DA CAATINGA E 
ENTENDENDO SUA IMPORTÂNCIA • 437

JOGO DE TABULEIRO FLORA DA CAATINGA: CONHECER PARA CONSERVAR • 438

JOGOS DIGITAIS COMO TÉCNICA DE ENSINO APRENDIZAGEM SOBRE OBESIDADE E ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL PARA ADOLESCENTES • 439

JORNALISMO E IMIGRAÇÃO: O QUE DIZEM SOBRE OS IMIGRANTES? • 440

LETRAMENTO MIDIÁTICO A FAVOR DA CRITICIDADE EM TEXTOS ARGUMENTATIVOS • 441

LEVANTAMENTO DA LEPIDOPTERO FAUNA E ANÁLISE DE SUAS RELAÇÕES COMO BIOINDICADORES NO 
VALE DO RIACHO SÃO JOSÉ EM CAETÉS, AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO • 442

LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DE MANIFESTAÇÕES BUCAIS DE DOENÇAS SISTÊMICAS EM 
USUÁRIOS DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO • 443

LEVANTAMENTO, CARACTERIZAÇÃO, MAPEAMENTO E INVENTARIAÇÃO DE GEOFORMAS / 
GEOMORFOSSITIOS NOS CALDEIRÕES DE LAJEDO – PE • 444

LITERATURA POPULAR NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: A POESIA COMO PRÁTICA DE 
LETRAMENTO LITERÁRIO NO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL • 445

LUDICIDADE E IDOSO: CONTRIBUIÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA UMA MELHORIA NA 
INTERAÇÃO SOCIAL EM ILPI • 446

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM FACHADAS DE EDIFICAÇÕES RELIGIOSAS DO RECIFE: ANÁLISE 
HISTÓRICA E ELABORAÇÃO DE MAPA DE DANOS • 447
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MATEMÁTICA ABORDADA NOS PROGRAMAS E PROJETOS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO 
BRASIL: EPISTEMOLOGIA E METODOLOGIA • 448

MEMÓRIA E PÓS VERDADE: UMA VISÃO ARENDTIANA SOBRE A VERDADE E MENTIRA NA POLÍTICA 
FRENTE A CONSOLIDAÇÃO DE FAKE NEWS NO CENÁRIO POLÍTICO BRASILEIRO • 449

MICORRIZAS ARBUSCULARES EM POMARES DE MANGUEIRA NO SEMIÁRIDO IRRIGADO • 450

MINHA EXPERIÊNCIA COMO MONITORA DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL • 451

MOBILOMA DE COPROPHANAEUS ENSIFER (COLEOPTERA) E ANÁLISE FILOGENÉTICA DOS ELEMENTOS 
DE TRANSPOSIÇÃO MAIS ABUNDANTES DAS CLASSES I E II • 452

MODELAGEM COMPUTACIONAL DA REDE ELÉTRICA PERNAMBUCANA PARA VIABILIZAR OS ESTUDOS 
DE MÁXIMA INJEÇÃO DE POTÊNCIA DE FONTES DE ENERGIA EÓLICA E SOLAR EM REGIÕES NO 
ESTADO • 453

MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE VANTS DE ALTO DESEMPENHO EM SISTEMAS INTEGRADOS COM O 
ROS • 454

MONITORAMENTO E SUSCEPTIBILIDADE À SALINIZAÇÃO DOS SOLOS SOBRE ÁREAS DE TRANSIÇÃO 
ENTRE AGRICULTURA IRRIGADA E VEGETAÇÃO DE CAATINGA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA 
SEMIÁRIDO DE PERNAMBUCO • 455

MORFOLOGIA DOS CRÂNIOS PERTENCENTES A UMA COLEÇÃO OSTEOLÓGICA DE ESQUELETOS 
IDENTIFICADOS DO NORDESTE BRASILEIRO  • 456

NENHUM A MENOS NA AULA DE MATEMÁTICA: PRODUÇÃO DE OBJETOS DE ENSINO COM O EMPREGO 
DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS DIRIGIDOS A ESTUDANTES DA ENSINO MÉDIO NA PERSPECTIVA DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA • 457

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE RESUMO • 458

O AGRO (NEGÓCIO) E A APROPRIAÇÃO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA DE ALIMENTOS • 459

O BRASIL COLÔNIA NOS FILMES DESMUNDO, JOAQUIM E VAZANTE • 460

O BRASIL E A CHINA: APROXIMAÇÕES ENTRE OS JOGOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA • 461

O ENSINO DE CIRCUNFERÊNCIA NOS LIVROS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA DO 8° E 9° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL, ADOTADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE GARANHUNS: UM OLHAR SOB A ÓTICA DA 
TEORIA ANTROPOLÓGICA DO DIDÁTICO • 462

O PAPEL DA ADIPOSIDADE NA ASSOCIAÇÃO ENTRE ATIVIDADE FÍSICA E PRESSÃO ARTERIAL EM 
CRIANÇAS • 463

O PAPEL DA ANSIEDADE NO PROGNÓSTICO DE PACIENTES APÓS INFARTO AGUDO DO 
MIOCÁRDIO • 464

O PAPEL DOS MIRNA-146A E MIRNA-378, NOS EFEITOS DA ELETROESTIMULAÇÃO, SOBRE A INFLAMAÇÃO 
E RESISTÊNCIA À INSULINA, DE CÉLULAS DO MÚSCULO ESQUELÉTICO DE OBESOS • 465

O SUJEITO EM CRISE NA PANDEMIA • 466

OFICINAS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA: LEVANDO 
CONHECIMENTO DA UNIVERSIDADE PARA A ESCOLA • 467



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 26

OPERADORES ARGUMENTATIVOS NO DEBATE REGRADO: UMA PROPOSTA DE AÇÃO PARA A PRÁTICA DE 
DOCENTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS • 468

OS ESTUDOS BRASILEIROS ACERCA DA LITERATURA E IMAGINÁRIO (2001-2018) • 469

OS ESTUDOS DO IMAGINÁRIO E LITERATURA NO BRASIL • 470

OS IMPACTOS DO NEOLIBERALISMO NA SAÚDE MENTAL DO TRABALHADOR • 471

PADRONIZAÇÃO DA TÉCNICA LAMP-PCR PARA DETECÇÃO DO HPV E AVALIAÇÃO DE MARCADORES 
MOLECULARES COMO ABORDAGENS DIAGNÓSTICAS MAIS EFICIENTES PARA O CÂNCER 
CERVICAL • 472

PADRONIZAÇÃO DE PROTOCOLO PARA DIAGNÓSTICO DE DISTÚRBIOS NEUROSSENSORIAIS COM 
UTILIZAÇÃO DO TESTE DE DOIS PONTOS ESTÁTICOS: ENSAIO CLÍNICO • 473

PADRONIZAÇÃO DO ENSAIO COMETA EM ABELHAS APIS MELLIFERA • 474

PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS EM PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA ORTOGNÁTICA COM VISTAS À 
ALTA HOSPITALAR • 475

PATERNIDADE NA ADOLESCÊNCIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA • 476

PAULO FREIRE: EDUCAÇÃO POPULAR CONTEMPORÂNEA E RELAÇÕES DE PODER • 477

PERFIL BUCO-DENTAL DE INDIVÍDUOS SOB ASSISTÊNCIA HOSPITALAR • 478

PERFIL CLÍNICO DE ADOLESCENTES HOSPITALIZADOS COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA 
GRAVE • 479

PERFIL CLÍNICO-CIRÚRGICO DE PACIENTES QUE REALIZARAM PLASTIA TRICÚSPIDE NO CONTEXTO DA 
REOPERAÇÃO DE VALVA CARDÍACA MITRAL • 480

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE ADOLESCENTES VÍTIMAS DE BULLYING: IMPORT NCIA DA IDENTIFICAÇÃO 
PRECOCE DE SUA OCORRÊNCIA • 481

PINO DE FIBRA ANATOMIZADO X NÃO ANATOMIZADO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA E  
META-ANÁLISE • 482

PLANEJAMENTO E SÍNTESE DE NOVOS DERIVADOS DE TIAZOL COMO POTENCIAIS AGENTES 
TRIPANOCIDA • 483

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS: ANÁLISE INSTITUCIONAL E 
PERSPECTIVAS DE CRESCIMENTO DO CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA DO IFPE • 484

POTENCIAL TERAPÊUTICO DA ANADENANTHERA COLUBRINA (VELL.) BRENAN: REVISÃO 
SISTEMÁTICA • 485

POTENCIAL TOXIGÊNICO DE FUNGOS FILAMENTOSOS ISOLADOS DE FRUTOS DO LICURIZEIRO SYAGRUS 
CORONATA (MARTIUS) BECCARI COMERCIALIZADOS EM PETROLINA-PE • 486

PRÁTICAS AMBIENTAIS NA ESCOLA DE APLICAÇÃO PROFESSOR CHAVES, MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA  
MATA-PE • 487

PRÁTICAS DE SAÚDE PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA: A REDE DE APOIO ESCOLAR • 488

PREVALENCIA DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA E VARIÁVEIS ASSOCIADAS EM GESTANTES PRIMÍPARAS NO 
TERCEIRO TRIMESTRE GESTACIONAL • 489
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PREVALÊNCIA DO TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO EM PACIENTES VÍTIMAS DO TRAUMA 
DE FACE • 490

PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO PARA O CONSUMO: UM ESTUDO COM JOVENS DA CIDADE DO 
RECIFE • 491

PROCESSOS SOCIALIZANTES NA ESCOLA PARA O RESPEITO E O CUIDADO DE IDOSOS: PROFESSORES E 
ALUNOS EM PERSPECTIVA GERACIONAL • 492

PROGRAMA DE EXERCÍCIOS DE RESISTÊNCIA E ALONGAMENTO ENTRE COLETORES DE UVA COM DOR 
NO OMBRO E REGIÃO LOMBAR DA COLUNA: ESTUDO DE UM PROTOCOLO PARA UM ENSAIO CLÍNICO 
RANDOMIZADO • 493

PROSPECÇÃO DE CANDIDATOS A FÁRMACOS ANTICHAGÁSICOS: SÍNTESE, CARATERIZAÇÃO 
ESTRUTURAL E AVALIAÇÃO FARMACOLÓGICA DE INÉDITOS TIAZÓIS • 494

PROSPECÇÃO FITOQUÍMICA E IDENTIFICAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS DO AGRESTE 
MERIDIONAL • 495

PROTÓTIPO DE GAME EM CARDIOLOGIA: VALIDAÇÃO DO NÍVEL DE SEMIOLOGIA E 
SEMIOTÉCNICA • 496

QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS COM CARDIOPATIAS CONGÊNITAS E SUA ASSOCIAÇÃO COM 
VARIÁVEIS CLÍNICAS E DE CONTEXTO SOCIAL E FAMILIAR • 497

QUANDO O CORPO FALA: MAPEAMENTO DE GESTOS EMBLEMÁTICOS NA COMUNIDADE DE PRÁTICA 
QUILOMBOLA CASTAINHO, GARANHUNS – PE • 498

RASTREIO DOS EFEITOS TERAPÊUTICOS DA CIANOBACTERIA ARTHROSPIRA PLATENSIS • 499

RASTREIO E MAPEAMENTO DA OCORRÊNCIA DE DOR CRÔNICA MUSCULOESQUELÉTICA NA 
COMUNIDADE DO MUTIRÃO EM SERRA TALHADA – PE • 500

REABILITAÇÃO ORAL EM PACIENTE COM DESGASTES DENTÁRIOS GENERALIZADOS DECORRENTES DE 
BRUXISMO DO SONO • 501

REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO FEMININA NO MEDIEVO: UMA ANÁLISE DA OBRA A CIDADE DAS 
DAMAS (1404) DE CHRISTINE DE PIZAN (1363-1430) • 502

RELAÇÃO ENTRE CRISES DOLOROSAS E USO DA HIDROXIURÉIA NA DOENÇA FALCIFORME • 503

RELACIONAMENTOS AMOROSOS DE MULHERES SOROPOSITIVAS AO HIV: UM ESTUDO DE 
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS • 504

RELATO DE EXPERIÊNCIA: CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E 
FATORES DE RISCO ASSOCIADOS • 505

REPRESENTAÇÕES DA VIOLÊNCIA AUTOINFLIGIDA POR ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE 
ACOLHIMENTO • 506

REPRESENTAÇÕES DE POPULAÇÕES RIBEIRINHAS SOBRE MUDANÇAS OCORRIDAS NA VEGETAÇÃO 
CILIAR E ECOSSISTEMAS FLUVIAIS: ESTUDO ETNOBIOLÓGICO EM COMUNIDADE RIBEIRINHA 
LOCALIZADA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GOIANA • 507

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE A VIOLÊNCIA NAS RELAÇÕES DE NAMORO ENTRE OS ADOLESCENTES 
BRASILEIROS • 508
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RESSIGNIFICAÇÃO CONCEITURAL, OPERATÓRIO E SIMBÓLICO DA OPERAÇÃO DE ADIÇÃO E SUA 
INVERSA A PARTIR DAS IDEIAS DE NÚMERO E SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL NO MARCO 
AUSUBELIANO • 509

REVERSÃO FENOTÍPICA E MECANISMOS ENVOLVIDOS NA RESISTENCIA ADAPTATIVA A POLIMIXINA B EM 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA: UMA REVISÃO DE LITERATURA • 510

SANEAMENTO AMBIENTAL E SAÚDE: O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE 
NAZARÉ DA MATA-PE • 511

SANTOS MEDIEVAIS NA TERRA DO AÇÚCAR: A PRODUÇÃO DE UM MAPA INTERATIVO • 512

SATISFAÇÃO DOS GRADUANDOS EM ENFERMAGEM COM AS EXPERIÊNCIAS ACADÊMICAS • 513

SAÚDE BUCAL E COMPORTAMENTOS DE RISCO À SAÚDE - ANÁLISE QUANTO À VIOLÊNCIA 
FAMILIAR • 514

SEBRAE: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A AÇÃO ESTRATÉGICA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO DE 
ECOMMERCE • 515

SER MÃE É UMA CIÊNCIA: MATERNIDADE, INF NCIA E O PROJETO DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA NAS 
PÁGINAS DO JORNAL “O PHAROL” (1920-1940) • 516

SEXUALIDADE APÓS DIAGNÓSTICO DE HIV EM ADULTOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO: UM ESTUDO 
DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS • 517

SINCOPE DA DEGLUTIÇÃO: É POSSIVEL OCORRER EM CIRURGIA ORTOGNATICA? • 518

SÍNTESE E AVALIAÇÃO FARMACOLÓGICA DE INÉDITOS TIAZÓIS COMO AGENTES 
ANTICHAGÁSICOS • 519

SISTEMAS DE SPIN E TRANSIÇÕES DE FASE EM REDES COMPLEXAS: UMA ABORDAGEM EM 
ECONOFÍSICA • 520

SITUAÇÕES DO CAMPO CONCEITUAL MULTIPLICATIVO PRESENTES NOS EXAMES DE SELEÇÃO DE 
ESCOLAS DE APLICAÇÃO DA UPE: ANÁLISE DAS PROVAS DE MATEMÁTICA NO TRIÊNIO 2017 – 2019 • 521

SOBRECARGA E ANSIEDADE/ DEPRESSÃO EM CUIDADORES DE PACIENTES COM ESCLEROSE LATERAL 
AMIOTRÓFICA • 522

SONO É VIDA • 523

TECNOLOGIA MICORRÍZICA E FERTILIZANTES ORGÂNICOS PARA AUMENTO DA PRODUÇÃO DE 
BIOMOLÉCULAS FOLIARES EM MARACUJAZEIRO-AMARELO • 524

TELEODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19: POR QUE NÃO? • 525

TEMPO, ESPAÇO E PODER NA ROMA ANTIGA: AS REPRESENTAÇÕES LITERÁRIAS DA URBS NOS FASTOS DE 
OVÍDIO (SÉC. I D.C) • 526

TENDÊNCIAS E POSSIBILIDADES DO USO DE JOGOS ELETRÔNICOS NO AMBIENTE UNIVERSITÁRIO • 527

TEORIA DE GRAFOS EM CIRCUITOS QUÂNTICOS  • 528

TIPOS DE CIMENTO ENDODÔNTICO VERSUS RETRATAMENTO: REVISÃO SISTEMÁTICA  • 529

TRABALHADORES DO CORTE DA CANA-DE-AÇÚCAR E O ACESSO A PREVIDÊNCIA SOCIAL  • 530
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TRAIÇÃO E FIDELIDADE NA INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO: O PROBLEMA DAS MUTAÇÕES  
(IN)CONSTITUCIONAIS • 531

TRATAMENTO DE ABSCESSO APICAL AGUDO EM UM PACIENTE COM  HEPATITE AUTOIMUNE 
TOMANDOALENDRONATO: RELATO DE CASO • 532

TRATAMENTO DE ABSCESSO APICAL AGUDO EM UM PACIENTE COM HEPATITE AUTOIMUNE TOMANDO 
ALENDRONATO: RELATO DE CASO • 533

TREINAMENTO RESISTIDO COM INSTABILIDADE PROGRESSIVA NA FUNÇÃO FÍSICA DE IDOSOS 
COM DECLÍNIO COGNITIVO SUBJETIVO (ESTUDO REI) – EXPLORANDO O IMPACTO CLÍNICO E 
RESPONSIVIDADE AO EXERCÍCIO • 534

TUMOR ODONTOGÊNICO CERATOCIÍSTICO: RELATO DE CASO • 535

UMA ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA DO 1º AO 3º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
NUMA ESCOLA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA • 536

UMA ANÁLISE SOBRE A DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DO ZIKA VÍRUS NO PERFIL LONGITUDINAL DO RIO 
UNA • 537

UMA ANÁLISE SOBRE A HIPO E HIPERSEGMENTAÇÃO NA ESCRITA DE ALUNOS DO 7º ANO • 538

USABILIDADE DE BOMBAS DE INFUSÃO EM TERAPIA INTENSIVA • 539

USO DE TELAS DIGITAIS POR ADOLESCENTES E SUA INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DO SONO: REVISÃO 
SISTEMÁTICA • 540

USO DO L-PRF EM CIRURGIAS DE LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 
TRIPLO-CEGO • 541

USO DOS INSTRUMENTOS RECIPROC E RECIPROC BLUE NO RETRATAMENTO ENDODÔNTICO: UM 
ESTUDO EM MICRO-CT • 542

UTILIZAÇÃO DA MODELAGEM MATEMÁTICA NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE 
CONCEITOS MATEMÁTICOS NO ENSINO MÉDIO • 543

UTILIZAÇÃO DE POLISSACARÍDEOS REGIONAIS PARA PRODUÇÃO DE FILMES COM POTENCIAL 
APLICAÇÃO NAS INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIA E DA SAÚDE • 544

UTILIZAÇÃO DO MODELO CALGARY NA AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO FAMILIAR: REVISÃO INTEGRATIVA 
DA LITERATURA • 545

VALIDAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM 
DOENÇA DE ALZHEIMER EM CUIDADOS PALIATIVOS • 546

VALIDAÇÃO DO PEDIATRIC LOWER URINARY TRACT SYMPTOM SCORE (PLUTSS) • 547

VALIDAÇÃO PSICOMÉTRICA DO PERFIL DE ESTILO DE VIDA DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE 
GARANHUNS - PE • 548

VALOR DA ELETROCARDIOLOGIA NA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DE PACIENTES COM 
MIOCARDIOPATIA CHAGÁSICA. É DIFERENTE DAS OUTRAS ETIOLOGIAS? • 549

VICISSITUDES DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL: UM ESTUDO SOBRE QUALIDADE DE VIDA E FORMAÇÃO 
ACADÊMICA DO ENFERMEIRO • 550

VIOLÊNCIA E PROPAGANDA NO EGITO RAMÉSSIDA • 551
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“CONTANDO EM CADA CANTO”: O PAPEL DAS NARRATIVAS DE TRADIÇÃO ORAL NA FORMAÇÃO DE 
DOCENTES ATUANTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA – PE • 552

“NÃO TENHAS MEDO [...]”, “[...] EU SOU A GRAÇA”: A FORMAÇÃO DE UMA CULTURA VISIONÁRIA EM 
PORTUGAL E NO BRASIL ENTRE 1917 E 1942 • 553

3. EXTENSÃO • 554

EMERGÊNCIA EM SAÚDE E AÇÕES DE SOLIDARIEDADE: PARTICIPAÇÃO DAS UNIVERSIDADES • 555

(DES) FINANCIAMENTO DO SUS E A FORMAÇÃO DE PESSOAL PARA A SAÚDE • 556

100 DIAS EM BUSCA DA NOTA 1000: DESVENDANDO A REDAÇÃO DO ENEM • 557

PODCAST CAFÉ COM SAÚDE: A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMOFERRAMENTA DE ENSINO PARA 
ACADÊMICOS DA ÁREA DA SAÚDE • 558

TELECONSULTA DE SAÚDE DA CRIANÇA CONDUZIDA POR UMA EQUIPE DO PET-SAÚDE/ 
INTERPROFISSIONALIDADE: RELATO DE EXPERIÊNCIA • 559

SEMINÁRIOS AVANÇADOS E ELABORAÇÃO DE UMA CARTILHA EDUCATIVA PARA AUXILIAR POPULAÇÃO 
PEDIÁTRICA DA CIDADE DE PETROLINA-PE NAS PRÁTICAS DE ATIVIDADE FÍSICA VISANDO MELHORIAS 
NA QUALIDADE DE VIDA • 560

TORNEIO GERENCIAL UPE • 561

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS EM IDOSOS: PROMOVENDO O DIÁLOGO • 562

IST: INFORMANDO SEM TABU • 563

CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO TRAUMA DE FACE E À INTEGRIDADE FÍSICA DOS MOTOCICLISTAS • 564

RESGATANDO SORRISOS 9 • 565

EXPERIÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS EM INTERDISCIPLINARIDADE E INTERSETORIALIDADE DO SUS • 566

VALORIZAÇÃO E DEFESA DO SUS EM TEMPO DE PANDEMIA – EXPERIÊNCIAS DE EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA • 567

A REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19 • 568

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM EMERGÊNCIAS SANITÁRIAS • 569

O DIÁLOGO INTERPROFISSIONAL E O CONHECIMENTO COMPARTILHADO EM LIGA ACADÊMICA DE 
SAÚDE • 570

FORMAÇÃO ACADÊMICA A PARTIR DE DISCUSSÕES SOBRE O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 POR UMA 
PERSPECTIVA MULTIPROFISSIONAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA • 571

AS MÍDIAS SOCIAIS COMO FERRAMENTA PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PET-SAÚDE/
INTERPROFISSIONALIDADE: UM RELATO SOBRE AS PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS • 572

DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR INFANTIL PARA EDUCADORES E CUIDADORES • 573

FORTALECIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA POLI ATRAVÉS DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E USO DE BIODIGESTOR • 574

MORFOLOGIA NÃO TEM MISTÉRIO: ALCANCE DA EXTENSÃO EM 2019 • 575
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O QUE SABEMOS SOBRE A EMPATIA: UMA REVISÃO 
SISTEMÁTICA DA LITERATURA EM LÍGUA PORTUGUESA

Ana Luisa da Silva Souza, Franciela Félix de Carvalho Monte.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

A empatia pode ser compreendida como a capacidade cognitiva e afetiva de colocar-se 
no lugar do outro, habilidade necessária para a vida em sociedade, conforme concepções 
adotadas por teóricos relevantes no campo de estudo, como Hoffman (2000), Sampaio et al 
(2009), Falcone et al. (2008) e Rodrigues e Ribeiro (2011). Sendo assim, a pesquisa aqui 
relatada teve como objetivo geral realizar uma revisão sistemática da literatura acadêmica 
publicada em língua portuguesa, nos últimos dez anos, sobre a temática da empatia. Bus-
cou-se, ainda, discutir a conceituação do tema, identificar os principais temas investigados 
na literatura da área, bem como os principais instrumentos utilizados para a avaliação da 
empatia e sua importância para a vida em sociedade. A pesquisa foi realizada no Portal 
de Periódicos da Capes, utilizando-se o par de descritores empatia-empatia (no título e 
assunto). Tal busca resultou em 19 estudos que atendiam minuciosamente aos critérios 
de inclusão e exclusão da amostra. Estes artigos foram categorizados a partir de aspectos 
como o tipo de publicação, sujeitos da pesquisa relatada e temas dos artigos. Os principais 
resultados apontam que os estudos sobre a empatia em língua portuguesa são direcionados 
prioritariamente à relação da empatia com outras variáveis (sobretudo do campo da mora-
lidade), campo da saúde, bem como à investigação de instrumentos de avaliação e relato 
de programas de intervenção em empatia, sendo frequentes estudos sobre a empatia na 
infância e adolescências, bem como no início da vida adulta. Por outro lado, há escassez de 
estudos com população idosa.

PALAVRAS-CHAVES: Empatia, Revisão Sistemática, Desenvolvimento, Instrumentos.
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BRASIL COLÔNIA NAS TELAS DO CINEMA

Layanne Gomes de Oliveira, Jessyca dos Santos Balduino, Reinaldo Forte Carvalho

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA–

Este projeto de monitoria (Ensino) é parte de duas propostas a serem desenvolvidas na 
pesquisa e extensão desta IES. O projeto pretende promover a prática discente através do 
aprimoramento da formação do estudante de graduação na vida acadêmica, mediante a 
realização de atividades relacionadas ao eixo ensino, pesquisa e extensão; aprofundamento 
o conhecimento teórico-metodológico no estabelecimento de novas práticas e experiências 
pedagógicas. O mesmo pretende também, desenvolver juntamente com os monitores e os 
demais alunos da disciplina sobre a prática discente em relação ao conhecimento histórico 
produzido pelo cinema acerca da história do Brasil colonial. A intenção é articular o do-
cente, monitoria e alunos através da análise da produção de filmes sobre o Brasil colonial 
a partir dos anos de 1970 a 2018. Os objetivos são: promover analise acerca da prática 
discente na monitoria, buscando compreender como se organiza a relação entre a mesma 
e a produção do conhecimento histórico a partir da utilização do cinema na sala de aula; 
desenvolver reflexão em relação à produção do conhecimento da prática discente a partir da 
produção cinematográfica na sala de aula; promover uma análise sobre a produção cinema-
tográfica acerca do Brasil colonial que foi realizada nos últimos cinquenta anos no Brasil. A 
metodologia utilizada neste projeto de monitoria tem como ponto de partida a organização 
didático-pedagógica do componente curricular da disciplina de História do Brasil I que se 
pautará em dinâmicas e recursos do ensino-aprendizagem e utilização de diversas lingua-
gens como: vídeo, cinema, multimídia. Esta análise será realizada através da exibição dos 
filmes para os alunos na sala de aula que foram produzidos nas últimas décadas como: Des-
mundo, Joaquim e Vazante. Por fim, será promovido a produção de resenhas, fichamentos 
e resumos sobre as produções cinematográficas aos alunos que realizaram determinadas 
pesquisas em relação a temática História, Imagem e Cinema.   

PALAVRAS-CHAVES: História, Cinema, História Colonial. 
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AS AULAS REMOTAS E A INVENÇÃO DAS AÇÕES 
DOCENTES

Robismar Alencar da Silva, Nazarete Andrade Mariano

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Relatar à experiência vivenciada durante um período de transformação na cultura escolar, 
nas quais os docentes tiveram que se reinventar e mudar totalmente à sua prática. Bem 
como, buscar caminhos e estratégias para que os professores pudessem enfrentar esse con-
texto vivenciado durante o período de isolamento físico imposto pela pandemia da Co-
vid-19. Esta referida realidade não só apenas transformou a prática docente como o re-
pensar da cultura escolar, transportada nos espaços físicos das Unidades Escolares para 
os espaços domiciliares, causando assim uma estabilidade e insegurança, mas ao mesmo 
tempo possibilitando experienciar novos desafios. Estudo descritivo, tipo relato de expe-
riência. Especialmente, atividades que potencializasse a interação mesmo de forma virtual 
a exemplo de sarau desenvolvido com as turmas do Ensino Fundamental II de uma Escola 
Pública do Estado de Pernambuco. Numa diversidade de atividades artísticas e literárias, 
como poesia, poema, xilogravuras, depoimentos, músicas. Com isso, percebe-se que o pro-
fessor além de se adaptarem na busca de novos conhecimentos, utilizam as diversas redes 
sociais e plataformas diversas para que o processo de aprendizagem não seja interrompido 
e o conteúdo chegue da melhor forma possível ao estudante. Observa-se, o quanto é impor-
tante o uso de tecnologias da informação no processo de interação entre docência, escola, 
estudantes e familiares, como também os conteúdos programáticos chegasse até os estu-
dantes de forma planejada. Logo, o professor continua sendo o ponto chave na mediação 
direta e dialógica entre os sujeitos envolvidos nas práticas pedagógicas. Assim, conclui-se 
que os professores além de terem que se reinventar são submetidos a uma carga extrema de 
trabalho. Mesmo assim, desenvolvem suas práticas na ação docente de maneira inventiva e 
significativa no processo de aprendizagem. 

PALAVRAS-CHAVES: Ensino, Docência, Aulas Remotas, Reinventar, Relato.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 42

ABORDAGEM DA TEMÁTICA “ALIMENTAÇÃO” NA 
DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NO 8° ANO/ENSINO 

FUNDAMENTAL II

Antonio Alves dos Santos, Anny Micaeli Macedo Sousa, Anna Rita Sousa Santos, 
Graciela de Andrade Alves, Cristhiane Maria Bazílio de Omena Messias.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES E

PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES / NUTRIÇÃO

Introdução: A didática geral ensina-nos que para planejar uma aula é necessário pensar o 
que se quer que o aluno aprenda, ou seja, pensar nos objetivos, nos conteúdos que pretende 
ensinar, nos meios pelos quais desenvolvem-se tais conteúdos e na avaliação da aula. Dian-
te disso, diferentes metodologias são utilizadas para o processo de ensino-aprendizagem, 
principalmente relacionada ao conteúdo alimentação. Objetivo: Analisar a abordagem do 
conteúdo “alimentação saudável” no 8° ano/Ensino Fundamental II em algumas escolas 
no munícipio de Petrolina-PE. Metodologia: Realizou-se uma entrevista semiestruturada 
com a finalidade de identificar o perfil de docentes de quatro escolas (2 privadas – A e B e 
2 públicas – C: estadual e D: municipal)no referente a formação, série que atuam, metodo-
logias aplicadas: aulas práticas, materiais didáticos e projetos interdisciplinares voltados ao 
conteúdo alimentação saudável. Os docentes participantes eram licenciados em Ciências 
Biológicas e ministravam no 8ºano a disciplina de Ciências. Resultados: Foi possível ana-
lisar que nas escolas A e B, os docentes dispõem de recursos didáticos para aulas práticas 
envolvendo o lúdico, e adotando o desenvolvimento de projetos interdisciplinares com o 
conteúdo alimentação saudável. Já os docentes das escolas C e D, não dispõem de recursos 
didáticos diferenciados. As escolas também não apresentaram nenhum projeto interdisci-
plinar para o tema em questão. Conclusão: Para que essa aprendizagem ocorra, o ensino 
precisa encontrar alguns caminhos. Ou seja, é importante que a escola e o corpo docente, 
aprimore e viabilize uma melhor abordagem do conteúdo “alimentação saudável” para seus 
alunos, seja, através dos planos de aula, trabalho em equipe, uso do lúdico, projetos inter-
disciplinares e a disponibilidade dos recursos para a obtenção de resultados satisfatórios.

PALAVRAS-CHAVES: Docente, Ensino-Aprendizagem, Saúde, Interdisciplinar. 
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VISÃO DE DISCENTES DO 8° ANO/ENSINO 
FUNDAMENTAL II SOBRE O ENSINO DE CIÊNCIAS E 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Anna Ritta Sousa Santos, Antonio Alves dos Santos, Camila Cavalcante Souza,  
Gracielle de Andrade Alves, Cristhiane Maria Bazílio de Omena Messias

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES E

PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES / NUTRIÇÃO

Introdução: O entendimento sobre nutrição tem imensa importância para a saúde, assim 
como para o bem-estar do indivíduo. O ensino desse tema no espaço escola é de extrema 
importância para que as crianças e adolescentes saibam como melhorar sua qualidade de 
vida, optando por uma alimentação balanceada visando a saúde e o bem-estar. Objetivo: 
Analisar a visão de discente do 8º ano/Ensino fundamental II acerca do conteúdo Alimen-
tação Saudável no ensino de Ciências. Metodologia: Foi realizada uma entrevista semi-es-
truturadacom280discentes matriculados no 8º ano de quatro escolas (2 privadas – A e B 
e 2 públicas – C: estadual e D: municipal) para avaliar o uso de jogos sobre alimentação 
saudável, o conteúdo e a diferença nos hábitos saudáveis e a eficiência na explanação dos 
conteúdos sobre alimentação. Resultados: Nas escolas A e B, 90% dos discentes conside-
ram eficiente a explanação do conteúdo abordada pelo professor. Enquanto nas Escolas C e 
D, 65% e 75%, respectivamente, acredita na eficiência. Sobre se o conteúdo trabalhado faz 
diferença nos seus hábitos alimentares, 90% e 100% dos discentes nas Escolas A e B citam 
a eficácia, enquanto nas Escolas C e D, 80% e 85% concordavam com a afirmação. Sobre 
a utilização de jogos relacionados a alimentação saudável, nas Escolas A e C o índice de 
aceitabilidade foi de 90%, enquanto nas escolas B e D foi de 100% e 95%, respectivamente. 
Conclusão: A maioria dos discentes reconhecem a importância da abordagem da temática 
alimentação saudável na disciplina de ciências e a estratégia de utilização de jogos em sala 
de aula para melhoria da aprendizagem e abordagem com relação ao assunto alimentação.

PALAVRAS-CHAVES: Discentes, Alimentação saudável, Jogos, Hábitos Saudáveis.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A MONITORIA 
DE AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL EM 

MODALIDADE REMOTA

Bárbara Emanuelle Alves Silva Soares, Edinalva Maria da Silva, Anny Micaeli Macedo Sousa, 
Camila Venancia Guerra Andrade, Andréa Marques Sotero.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: A monitoria acadêmica é uma prática pedagógica, cujo propósito é aproximar o 
discente-monitor à prática docente, enquanto auxilia os demais discentes na aprendizagem 
do conteúdo da disciplina em questão. As aulas remotas, mediante o contexto de pandemia 
global atual, se estabelecem como uma opção para a continuidade da educação acadêmica. 
Objetivo: Relatar a experiência de acadêmicas de nutrição enquanto monitoras da discipli-
na de Avaliação do Estado Nutricional, em modalidade de ensino remoto. Metodologia: 
Durante o semestre suplementar 2020.3, as monitoras participaram no desenvolvimento 
de novas técnicas e alternativas para o ensino à distância. Com o auxílio de ferramentas 
virtuais, como os aplicativos Whatsapp e Google Meet, foi estabelecido um canal de comu-
nicação com os alunos. À medida que a professora responsável pela disciplina explanava o 
conteúdo teórico, as monitoras adaptavam atividades de fixação (casos clínicos) no forma-
to de questionários online no Google forms para os discentes. Além disso, buscando uma 
alternativa às aulas práticas presenciais, foram gravados vídeos tutoriais para a instrução 
dos alunos no manejo com equipamentos da prática de avaliação nutricional. Resultado: As 
experiências vivenciadas pelas monitoras resultaram na aquisição de diversas habilidades 
como o aprofundamento do conteúdo teórico da disciplina, desenvolvimento de agilidade 
na resolução de problemas e refinamento do raciocínio crítico. Outros aspectos positivos 
estão relacionados ao aperfeiçoamento das habilidades em meios digitais e troca de expe-
riências entre discentes, monitor e docente nesse novo processo educacional. O aspecto 
limitante refere-se à indisponibilidade de aulas práticas externas ou em laboratório. Con-
clusão: A modalidade remota, mesmo sendo recente na disciplina de Avaliação do Estado 
Nutricional, está sendo aproveitada em sua totalidade e produziu vivências inovadoras e 
satisfatórias num contexto específico de ensino-aprendizado.

PALAVRAS-CHAVES: Monitoria, Ensino à Distância, Avaliação do Estado Nutricional.
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ELABORAÇÃO DE VÍDEOS INSTRUTIVOS PARA O 
MANEJO DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMÉTRICOS 

APLICADOS EM AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL

Bárbara Emanuelle Alves Silva Soares, Camila Venancia Guerra Andrade, Edinalva Maria da Silva,  
AnnyMicaeli Macedo Sousa, Andréa Marques Sotero.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: A atenção nutricional requer a realização de um conjunto de ações integradas 
voltadas à promoção e proteção da saúde, diagnóstico e tratamento. No campo da Vigilân-
cia Alimentar e Nutricional nos serviços de saúde, a avaliação antropométrica constitui-se 
como fundamental para o monitoramento do estado nutricional, sendo utilizada em pes-
quisas epidemiológicas e na prática clínica. Assim, os vídeos tutoriais para manejo dos 
equipamentos antropométricos visam reforçar o conhecimento teórico e prático.  Objetivo: 
Relato da construção de vídeos de apoio pedagógico de conteúdo prático da disciplina de 
Avaliação de Estado Nutricional. Metodologia: Na produção dos vídeos, optou-se pelos 
seguintes equipamentos: balança digital, estadiômetro, fita métrica, adipômetro e infantô-
metro. Inicialmente foi criado um roteiro teórico, e posteriormente foi realizada a gravação 
e edição dos vídeos no aplicativo CANVA. O conteúdo do vídeo se limitava à demonstração 
da forma de uso do equipamento e observações gerais sobre o manejo. Finalizados, os 
vídeos de cada equipamento foram corrigidos pela docente responsável pela disciplina e 
disponibilizados para os discentes na plataforma Classroom.  Resultados: Por meio da ela-
boração e execução desse trabalho, as monitoras puderam relembrar e praticar as técnicas 
de avaliação antropométrica, assim como os discentes monitorados obtiveram mais conhe-
cimento sobre o aparelho e as primeiras instruções de uso, mesmo que de forma remota. 
Conclusão: As técnicas de medidas corporais exigem dos alunos atenção especial, para que 
estes consigam as reproduzir fielmente. Acredita-se que as mídias visuais, materiais lúdicos 
e didáticos sejam ferramentas importantes para expandir o alcance da aprendizagem, nesse 
sentido, os vídeos colaboram para que essa necessidade seja suprida, para que os discentes 
consigam praticar com os equipamentos que têm acesso e facilitar a utilização destes no 
retorno presencial.

PALAVRAS-CHAVES: Ensino à Distância, Monitoria, Aprendizagem.
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CONTRIBUIÇÕES DA MONITORIA ACADÊMICA REMOTA 
E SEU PAPEL NA FORMAÇÃO DO ALUNO DIANTE DA 

PANDEMIA DO COVID-19

Bárbara Emanuelle Alves Silva Soares, Anny Micaeli Macedo Sousa, Camila Venancia Guerra Andrade,  
Edinalva Maria da Silva, Andréa Marques Sotero.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: A prática da monitoria nas universidades é uma importante estratégia, pois 
além de aproximar o aluno da docência, o estimula a apoderar-se de habilidades como 
autonomia e responsabilidade. A pandemia de Covid-19, no entanto, nos coloca a refletir e 
a criar estratégias para o fornecimento de monitoria aos alunos na modalidade de ensino re-
moto, já que, uma vez oferecido, deve-se garantir que todos tenham um suporte adequado. 
Objetivo: Refletir sobre a experiência e percepção de discentes-monitoras sobre o aspecto 
contributivo da monitoria acadêmica na formação dos alunos através de um regime letivo 
remoto. Metodologia: A assistência foi fornecida aos alunos em livre demanda, ou seja, 
não houve horários pré-fixados para os atendimentos virtuais, prezando a autonomia de 
ambas as partes: os alunos podiam solicitar à medida que as dúvidas surgiam e as monitoras 
conciliavam a monitorização com as outras atividades acadêmicas. Os principais meios de 
auxílio eram por mensagens instantâneas e as reuniões virtuais com a turma, onde, além 
de se reforçar o conteúdo ministrado pela docente, dispunha de um momento para sanar 
dúvidas dos alunos. Resultados: A articulação da forma de suporte atendeu a demanda que 
os próprios alunos relataram quanto às dificuldades no ensino não presencial e as expecta-
tivas com a monitorização. Tanto para os discentes quanto para as monitoras, abriu-se um 
espaço de acolhimento para que pudesse se estabelecer uma relação de confiança, inclusive 
emocional, dada as circunstâncias do momento e as inseguranças dos discentes quanto ao 
cenário educacional. Conclusão: Ao experienciar, tanto as adversidades, como também o 
aprendizado no novo cenário, os alunos e monitoras conseguiram construir conhecimento 
compartilhado, refletir sobre o conceito de educação humanizada e abrir discussões que 
fortaleceram a fixação do conteúdo da disciplina.

PALAVRAS-CHAVES: Ensino à Distância, Monitoria, Aprendizagem.
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LETRAMENTOS SOCIAIS NA OBRA “MORTE E VIDA 
SEVERINA” DE JOÃO CABRAL DE MELO NETO

Carollaine Pinto de Souza, Kleber Ferreira Costa, Francisco de Assis Silva Panta,  
Isolda Alexandrina Silva Beserra Lucena

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Os letramentos sociais são maneiras de perceber o mundo e questionar sua problemática. 
Diferentemente do processo de alfabetização que desvenda signos linguísticos para poder 
entender o entorno, o letramento potencializa os sujeitos pela relação deles no e com o 
mundo, assim, o presente artigo tem por objetivo apresentar como o letramento social é 
abordado na obra Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto, como um recurso 
para entender a identidade, a cultura e o contexto político da sociedade. Para tanto, o es-
tudo tomou por base as colaborações de Street (1995), Hall (1992), Kleiman (1995, 2001, 
2005, e 2007), Freire (1997) e Silva (1995), com atenção especial ao letramento ideológico 
na perspectiva de Street, que traz a mensagem de perceber e questionar as relações sociais 
presentes no mundo constituído de sujeitos que aprendem pela vivência com os outros em 
seu espaço, algo tão bem ilustrado na obra em destaque. O processo metodológico ado-
tado foi qualitativo de cunho bibliográfico, com foco nas duas categorias – a identidade 
sertaneja e a crítica cultural -, na primeira, a identidade sertaneja foi percebida de maneira 
reflexiva considerando que o aspecto humano é construído de revelações da própria histó-
ria e a crítica cultural é elaborada pelo questionamento constante do personagem principal 
sobre o mundo em sua volta. Considerou-se, também, aspectos referentes à desigualdade 
social existente no Nordeste, com destaque ao olhar atento do personagem Severino, como 
crítico observador, que representa o sertanejo em busca de uma vida mais justa. Logo, a 
identidade sertaneja e a crítica cultura passam a constituir meios para construir o mosaico 
do letramento social numa perspectiva crítica do discurso que se apoia na literatura para 
realizar a denúncia social.

PALAVRAS-CHAVES: Letramentos Sociais, Identidade Sertaneja, Crítica Cultural.
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SÍNDROME DE BURNOUT NA FORMAÇÃO DOCENTE: 
UM ESTUDO COM DISCENTES DE PEDAGOGIA NO 

INTERIOR DE PERNAMBUCO

Greice Kelly Fonseca Alves, Franciela Félix de Carvalho Monte.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

É comum, nos corredores da universidade, há a existência de diversas discussões/
reclamações acerca do cansaço físico e mental entre os estudantes universitários. Como 
consequência disso, o indivíduo acaba desenvolvendo sintomas psicossomáticos e doenças 
de origem psicológicas que afetam o funcionamento do corpo, como ansiedade, dores de 
cabeça intensas, tensões musculares, hipertensão, dentre outras. Tais sintomas são comuns 
da Síndrome de Burnout, compreendida como uma reação de estresse prolongado, resul-
tante das condições laborais. Nesse sentido, a pesquisa aqui relatada, teve como objetivo 
principal identificar os níveis de exaustão emocional, eficácia profissional e descrença de 
estudantes de Pedagogia de uma universidade pública do interior de Pernambuco, compa-
rando-se concluintes (alunos do 7º e 8º semestre) e ingressantes (1º semestre e 2º semes-
tre) do curso. Participaram da pesquisa 69 estudantes (64 do sexo feminino e 05 do sexo 
masculino), com idades entre 18 e 56 anos. Para a coleta dos dados, utilizou-se o Maslach 
Burnout Inventory - Student Survey (MBI-SS), elaborado por Schaufeli, Leiter, Maslach e 
Jackson 1996 (CARLOTTO 2006), constituído por 15 itens divididos em três dimensões: 
eficácia profissional, exaustão emocional e descrença. Além disso, aplicou-se um instru-
mento sobre a avaliação do curso e um questionário socioeconômico. Devido a Pandemia 
do Covid-19, as informações foram coletadas remotamente, via Google Forms. Dentre os 
principais resultados, aponta-se que os concluintes e ingressantes diferiram quanto à di-
mensão descrença, sendo que os primeiros obtiveram maiores escores. Na mesma direção, 
este grupo também avaliou o curso mais negativamente que os iniciantes. Discute-se a 
necessidade de que tais dados possam subsidiar programas de intervenção em saúde mental 
na universidade a fim de evitar o aparecimento ou intensificação de sintomas relacionados 
à Síndrome de Burnout. 

PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de Burnout, Estudantes, Universidade.
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COMPOSIÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E NUTRICIONAL DO 
FRUTO DO JUAZEIRO (ZIZIPHUS JOAZEIRO MART.): UMA 

REVISÃO DE LITERATURA

Clarice Vieira Magalhães, Cristhiane Maria Bazílio de Omena Messias.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA–NUTRIÇÃO

INTRODUÇÃO: O juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart), espécie típica da caatinga brasileira, 
mas que é encontrada em outras regiões, é conhecido por possuir frutos em forma arredon-
dada, que quando maduros apresentam casca com coloração amarelada, poupa branca e sa-
bor adocicado. OBJETIVO: Analisar a composição físico-química e nutricional do fruto do 
juazeiro a partir de estudos encontrados na literatura. METODOLOGIA: Trata-se de uma 
revisão bibliográfica, onde foi utilizada a base de dados Google Acadêmico e pesquisados 
artigos de 2014 a 2020. RESULTADOS: Após a análise foram selecionados dez artigos. Os 
resultados encontrados demonstraram que o fruto do juazeiro, quando maduro, apresenta 
um teor alto de sólidos solúveis e uma acidez baixa, indicando uma boa palatabilidade. In-
dependentemente do seu estádio de maturação, os frutos possuem em sua composição uma 
grande quantidade de água e carboidratos, e uma baixa quantidade de proteínas e lipídios. 
Dentre os minerais presentes possuem destaque o potássio, cálcio e sódio, além de outros 
como ferro e zinco, em quantidades menores. Existe a presença de substâncias pécticas, 
que associadas ao alto teor de água presente agregam ao fruto uma textura macia. Os fru-
tos podem ser consumidos in natura e usados na fabricação de geleias e doces, e quando 
maduros podem ser utilizados para a fabricação de vinho tipo moscatel. Possui compostos 
fenólicos, como flavonoides e antocianinas, vitamina C e carotenoides, que são substâncias 
antioxidantes que trazem benefícios à saúde, auxiliando na prevenção de doenças como, 
câncer, inflamações, diabetes e doenças cardiovasculares, sendo o juazeiro considerado 
uma fonte de compostos bioativos. CONCLUSÃO: O fruto do juazeiro pode apresentar 
diversos benefícios se inserido na alimentação, e possui um grande potencial para ser co-
mercializado in natura ou na fabricação de diversos produtos.

PALAVRAS-CHAVES: Juá, Nutrição, Benefícios.
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CARACTERIZAÇÃO DAS ATITUDES ALIMENTARES DE 
ACADÊMICOS DE NUTRIÇÃO

Laudicéia Sena Barroso, Diego Felipe dos Santos Silva, Michele Vantini Checchio Skrapec.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Comer é uma necessidade biológica, imprescindível para a nossa sobrevivência, mas não 
se resume a isso. Comida é prazer, lembranças, sentimentos e está intrinsecamente ligada 
à nossa cultura e identidade. No entanto, a nutrição, muitas vezes vê os alimentos sob uma 
ótica reducionista e dicotômica, apenas como os nutrientes que fornecem. Para designar as 
razões das escolhas alimentares, situações em que comemos, pensamentos e sentimentos, 
em relação ao alimento, é utilizado o termo atitude alimentar. As atitudes alimentares de 
estudantes de nutrição podem ser influenciadas pela formação e podem refletir na prática 
profissional. A presente pesquisa teve por objetivo investigar as atitudes alimentares de es-
tudantes do curso de graduação em Nutrição da Universidade de Pernambuco, Campus Pe-
trolina. Trata-se de um estudo observacional quantitativo, cuja população alvo compreende 
alunos de ambos os sexos, matriculados no curso de Nutrição da UPE Campus Petrolina. A 
coleta de dados englobou questões sociodemográficas, antropométricas e a Escala de Ati-
tudes Alimentares Transtornadas. A pesquisa foi realizada online, sendo o link do “Google 
Formulários” enviado por e-mail e/ou para grupos de WhatsApp dos alunos. A análise esta-
tística foi feita com o auxílio do Statistical Package for Social Sciences, versão 20.0. Até o 
presente momento, os resultados foram advindos da análise de 29 indivíduos, pertencentes 
ao nono período, sendo 23 (79,3%) do sexo feminino e 6 (20,7%) do sexo masculino. A 
média de idade foi de 23,3 (± 3,9) anos e a maioria dos estudantes referiu renda mensal 
≤2 salários-mínimos (48,15%). Com relação ao estado nutricional, 72,4% dos indivíduos 
foram classificados como eutróficos e, a pontuação média total das atitudes alimentares foi 
de 59,7(± 8,6) pontos. Os estudantes apresentaram baixa pontuação na escala de atitudes 
alimentares, o que sugere que possuem atitudes alimentares saudáveis e baixo risco para o 
desenvolvimento de transtornos alimentares.

PALAVRAS-CHAVES: Atitudes Alimentares, Nutrição Comportamental, Nutricionista.
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BIOPOLÍTICA E BIOPODER – O NASCIMENTO DA 
MEDICINA SOCIAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE 

UMA AULA DE SOCIOLOGIA

Mariana Barros Lacerda Nunes, Thamires Medeiros de Lime Mendes, Thatiana Pereira de Souza,  
Thereza Christina da Cunha Lima Gama.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: A Biopolítica e o biopoder é um assunto de extrema relevância – tanto para a 
sociedade em geral quanto para aqueles indivíduos inseridos na área da saúde – de acordo 
com o filósofo francês Michel Foucault, que exerceu grande influência sobre os intelectuais 
contemporâneos, e suas teorias abordam principalmente a relação entre o poder e o conhe-
cimento, e como elas são usadas com o objetivo de controle social através das instituições. 
Tendo observado tamanha pertinência do assunto, relacionado ao cenário atual de pande-
mia, e sua relação com a saúde. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo abordar 
o conhecimento adquirido em uma aula da disciplina Sociologia da Saúde sobre o assunto 
“Biopolítica e biopoder – o nascimento da medicina social”. Metodologia: Tratou-se de 
uma aula remota, devido as circunstâncias vividas nos presentes dias; foram utilizadas as 
seguintes ferramentas: Google meet e YouTube. Nesta aula houve a apresentação do tema, 
onde foram discutidos biopolítica e biopoder seus conceitos, suas relações com a área de 
saúde e apresentação de um vídeo do YouTube para a Turma. Resultados: Foi possível 
observar que todos presentes na aula se sentiram contemplados na abordagem do conteú-
do; e que desta forma, a dinâmica escolhida para tal foi proveitosa. Conclusão: Com isso, 
obteve-se como desfecho que esse tipo de abordagem sobre conteúdos de tamanho valor 
e aporte teórico para o andamento da disciplina é de extrema importância para o desen-
volvimento acadêmico e profissional dos alunos da área da saúde possibilitando um olhar 
correto de conduzir e dispor de um coletivo pelas biopolíticas.

PALAVRAS-CHAVES: Sociedade, Medicina Social, Poder.
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SAÚDE, MINORIAS E DESIGUALDADE: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA DE UMA AULA DE ANTROPOLOGIA

Mariana Barros Lacerda Nunes, Pollyanna Modesto Martins, Anna Vitória Silva Amaro,  
Mickaely Mirelly Pires Barros, Thereza Christina da Cunha Lima Gama.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: A desigualdade em saúde é um problema crescente e cada vez mais verificado 
à medida que as investigações nesse campo avançam. No início se acreditava que a questão 
central era a pobreza, gerando problemas na saúde por carências diversas. No Brasil, as 
pesquisas sobre os efeitos de desigualdades sociais em saúde tendem, em sua maioria, pri-
vilegiar a análise da composição socioeconômica como um dos elementos centrais de seus 
modelos explicativos, mas, hoje observa-se que é muito mais complexa essas relações e os 
efeitos na saúde, e a desigualdade passa a ser um componente central nesse tema. Objetivo: 
O presente trabalho tem como objetivo abordar o conhecimento adquirido em uma aula 
da disciplina Antropologia da Saúde sobre o assunto “Saúde, minorias e desigualdade”. 
Metodologia: Tratou-se de uma aula remota, devido as circunstâncias vividas nos presentes 
dias; foram utilizadas as seguintes ferramentas: Google meet e YouTube. Nesta aula houve 
a apresentação do tema, onde este foi discutido, e pontuado suas relações com a área de 
saúde nos dias atuais, e apresentação de um vídeo do YouTube para a turma. Resultados: 
Foi possível observar que todos presentes na aula se sentiram contemplados na abordagem 
do conteúdo; e que desta forma, a dinâmica escolhida para tal foi proveitosa. Conclusão: 
Com isso, obteve-se como desfecho que esse tipo de abordagem sobre conteúdos de tama-
nho valor e aporte teórico para o andamento da disciplina é de extrema importância para o 
desenvolvimento acadêmico e profissional dos alunos da área da saúde possibilitando um 
olhar mais amplo sobre as minorias e desigualdades dentro da área da saúde.

PALAVRAS-CHAVES: Saúde, Minorias, Desigualdade.
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INCLUSÃO ESCOLAR E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: UM 
OLHAR VOLTADO PARA CRIANÇAS COM TRANSTORNO 

DO ESPECTRO AUTISTA EM UMA ESCOLA DA REDE 
MUNICIPAL DE PETROLINA – PE

Raquel Sousa Alves, Andressa Dos Santos Souza, Maria do Socorro Carvalho Amariz Gomes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

O presente artigo versa sobre a inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA), no espaço escolar. As informações foram obtidas por meio de estudos bibliográficos 
e uma pesquisa de campo, realizada em uma escola municipal da cidade de Petrolina-PE. 
Tem como objetivo geral investigar o processo de inclusão escolar de alunos com TEA, 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A investigação foi realizada em uma abordagem 
qualitativa, mediante um estudo descritivo. As informações foram coletadas nas turmas do 
1° ao 5° ano do Ensino Fundamental, por meio de observação e aplicação de questioná-
rios, com 05 docentes. Os dados indicam que os professores e auxiliares precisam supe-
rar algumas barreiras, para que os alunos sejam incluídos, como: a falta de conhecimento 
sobre o autismo, decorrente da ausência de formação inicial e continuada, voltadas para a 
diversidade. Os resultados ainda demonstram que se faz necessário que os professores de 
classe comum assumam, de fato, sua função, não transferindo para o auxiliar de classe as 
suas atribuições. Por fim, o estudo contribuiu para a compreensão a respeito do TEA e da 
inclusão de crianças com esse transtorno na classe comum.

PALAVRAS-CHAVES: Inclusão Escolar, Transtorno do Espectro Autista, Prática 
Pedagógica.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 54

RELIGIÃO E CURA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE 
ANTROPOLOGIA NO CURSO DE ENFERMAGEM

Pollyanna Modesto Martins, Mariana Barros Lacerda Nunes, Thereza Christina da Cunha Lima Gama.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: Religião e cura são dois pilares que começou a existir junto com as sociedades, 
por isso cabe a importância de discutir sobre determinada questão. Há diversas religiões 
em todo o planeta, em todas de alguma maneira liga a sua prática a cura, cura de princi-
palmente doenças e problemas relacionados a alguém, seja o próprio que está buscando ou 
à um familiar. o presente trabalho busca contribuir para o entendimento das formas pelas 
quais as visões de mundo e projetos de cura de diferentes cultos são de fato incorporados à 
experiência cotidiana de doentes e seus familiares. O relato de caso que é posto por diversas 
religiões a fim de ‘’se encaixar’’ ou alcançar a cura. vale a ressalva que em todas as religiões 
buscadas pelas mesmas, nenhumas das excluem a ‘’cura’’ medicinal é como se afirmassem 
que a cura vem de forma conjunta; espiritual e medicinal e não espiritual versus medicinal. 
O objetivo desse resumo é refletir sobre a religião e cura em uma aula de sociologia no 
curso de enfermagem. A metodologia Tratou-se de uma aula remota, devido as circunstân-
cias vividas nos presentes dias; foram utilizadas as seguintes ferramentas: Google meet e 
YouTube. Nesta aula houve a apresentação de um seminário sobre esse tema, onde todo o 
conhecimento sobre ele foi firmado com a realização de uma discussão e a apresentação de 
um vídeo do YouTube para a Turma. E é revisar a literatura afim de refletir a cerca de reli-
giões e cura sociologicamente e suas contribuições para realidade na área de saúde. Resul-
tado e conclusão: Vários estudos têm-se voltado para uma análise das diferentes estratégias 
pelas quais as religiões reinterpretam a experiência da doença, o link criado entre cura e 
religião é um processo individual em cada religião e nesse quesito por vezes fazem pessoas 
buscarem diversas religiões a fim de alcançar seu objetivo, no caso a cura. Por isso, Geertz, 
caracteriza árdua a tarefa de entender as religiões populares. Como conclusão: assuntos 
como estes tem de ser lidos e discutidos para possibilitar compreensões de uma realidade 
social que vivemos acerca do assunto em questão.

PALAVRAS-CHAVES: Antropologia, Enfermagem, Religião.
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ABORDAGEM DA TEMÁTICA ALIMENTAÇÃO NA 
DISCIPLINA DE CIÊNCIAS DO 8° ANO/ENSINO 

FUNDAMENTAL II: JOGOS EDUCATIVOS

Anny Micaeli Macedo Sousa, Antonio Alves dos Santos, Anna Ritta Sousa Santos, 
Gracielle de Andrade Alves, Cristhiane Maria Bazílio de Omena Messias.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES E 

PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES / NUTRIÇÃO

Introdução: A educação nutricional visa ampliar o conhecimento dos indivíduos para que 
possam escolher alimentos mais saudáveis, sendo de suma importância a abordagem dessas 
informações entre adolescentes sobre alimentação e nutrição. Tendo em vista que é uma 
fase em que ocorre o processo de afirmação da sua identidade alimentar, auxiliando assim 
na promoção da ampliação do conhecimento, podendo resultar em melhorias no comporta-
mento alimentar e no estado nutricional. Objetivo: Analisar a abordagem sobre alimentação 
na disciplina de Ciências do 8º ano/ensino fundamental II através de jogos educativos. 
Metodologia: Participaram 100 discentes de 4 escolas de Petrolina– PE, sendo duas da 
rede privada (A e B), uma da rede pública estadual (C) e uma municipal (D), onde foram 
aplicados7 jogos educativos sobre a Alimentação Saudável: Jogos das caixinhas, Tabuleiro 
dos hábitos alimentares, Quebra-cabeça da pirâmide alimentar; Jogo da memória, 1, 2, 3 
– REC, Categorização dos alimentos e Atenção, Pare e Siga dos rótulos alimentares. Em 
seguida, foi realizada uma entrevista semiestruturada pós jogos, para averiguar o nível de 
satisfação e aprendizagem dos participantes. Resultados: Percebeu-se que os alunos tiveram 
uma boa adesão ao uso de jogos nas aulas de Ciências como um recurso didático sobre o 
conteúdo alimentação saudável. Em todas as escolas, 90-95% dos participantes acreditam 
na eficiência dos jogos como ferramenta pedagógica e 95-100% citaram que gostariam que 
o seu professor de Ciências, utilizasse esta metodologia nas suas aulas. Também acreditam 
que esta técnica melhora a sua aprendizagem. Entre os 07 jogos aplicados, todos opinaram 
pelo “Jogo das Caixinhas” como o preferido. Conclusão: Nota-se a importância e eficiência 
desse tipo de abordagem lúdica sobre alimentação para adolescentes, tornando-se uma boa 
alternativa de educação nutricional para esse público escolar.

PALAVRAS-CHAVES: Educação, Nutrição, Adolescentes, Comportamento alimentar. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
NO CONTEXTO DAS VIVÊNCIAS DO CUIDADO NA 

ATENÇÃO HOSPITALAR

Maiana da Silva Santana, Rosa de Cássia Miguelino Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
Campus Petrolina- Universidade de Pernambuco.

Introdução: O Estágio Supervisionado na atenção hospitalar é um momento da graduação, 
em que o discente entra em contato com desafios e problemas dessa área, e para resolvê-
-los coloca em prática os conteúdos teóricos, a reflexão e uma aprendizagem significativa 
estruturante da formação profissional. Objetivo: descrever a experiência do Estágio Super-
visionado no contexto das vivências do cuidado assistencial, gerencial e de educação em 
saúde na atenção hospitalar. Metodologia: Foi realizado no segundo semestre de 2020, em 
Hospital Universitário de um município pernambucano, no setor da Clínica Ortopédica, 
sob preceptoria de um Enfermeiro e orientação de uma docente do curso de Enfermagem. 
Utilizou-se como instrumentos o diagnóstico situacional e o planejamento estratégico das 
atividades, que foram realizadas, analisadas e descritas no relatório final. Resultados: ob-
servação e realização assistencial, individual e em equipe, de procedimentos relacionados 
às fraturas, luxações, lesões, amputações, osteomielites, politraumatismos e rompimento 
de ligamentos. Na Sistematização da Assistência de Enfermagem, os diagnósticos encon-
trados foram: risco para infecção, integridade da pele prejudicada, dor aguda, déficit de au-
tocuidado para banho e higiene, mobilidade física prejudicada, risco de queda, mobilidade 
no leito prejudicada. No gerenciamento as intervenções foram direcionadas para melhorar 
a organização da sala de materiais hospitalares e a divisão de trabalho de forma justa e igua-
litária. Na educação em saúde foram trabalhados os temas: Infecção cruzada; organização 
dos materiais e dimensionamento de pessoal. Conclusão: o objetivo foi alcançado com a 
aquisição de conhecimentos oportunizados pela prática e pelo acolhimento da equipe. Foi 
uma experiência exitosa e prazerosa para o desenvolvimento profissional e pessoal da dis-
cente, e já deixou saudades.

PALAVRAS-CHAVES: Enfermagem, Apoio ao Desenvolvimento de Recursos Humanos, 
Hospitais.
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BNCC E O CURRÍCULO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE 
PERNAMBUCO: POSSÍVEIS DIÁLOGOS

Alanna Cariny de Lima Alves, Maurilia Macedo de Souza, Isolda Alexandrina Silva Beserra Lacerda.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA – LICENCIATURA EM LETRAS COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA 

E LÍNGUA INGLESA

A Base Nacional Comum Curricular (doravante, BNCC) é um documento normativo que 
indica as competências, objeto de conhecimento, conteúdos e habilidades às quais todo 
aluno da educação básica do país deve desenvolver. Outro documento que também será 
investigado para essa pesquisa é o Currículo, criado pela escola para atender às ações dos 
professores, ele indica o conteúdo a ser seguido, como também as posturas de trabalhar 
determinado conteúdo. Dessa forma, este estudo tem o objetivo de investigar alguns as-
pectos da BNCC em consonância com o Currículo de uma escola estadual de Pernambuco 
levando em consideração o ensino de Língua Portuguesa nos anos finais, especificamente, 
o nono ano. A metodologia adotada para essa pesquisa é de base bibliográfica, pois foi feita 
por meio do levantamento de referências teóricas, estudos e leituras, equiparação e análise 
dos materiais referentes ao ensino da Língua Portuguesa proposto na BNCC e pensado 
para o Currículo da Escola Estadual Moysés Barbosa, objeto de estudo para esta pesquisa. 
Os resultados apontam, dentre outras questões, para estudo da semiótica na produção de 
gêneros textuais, tanto na BNCC quanto no Currículos da escola. Assim, os assuntos pro-
gramados são abordados de tal forma que, em cada bimestre eles apresentam os conteúdos 
que são sugeridos para todos os anos finais, e os específicos do nono ano, o que é repetido 
em cada bimestre, trazendo assim um equilíbrio entre os conteúdos. Ainda falando sobre o 
Currículo, concluímos um aproveitamento satisfatória das propostas de conteúdos sugeri-
dos pela BNCC para os anos finais, assim, além da escola representada pelo Currículo estar 
aproveitando os conteúdos exigidos em todos os anos finais, ele está abordando também 
seus específicos, habilidades e competências destinados ao nono ano.

PALAVRAS-CHAVES: BNCC, Currículo, Língua Portuguesa, Escola, Anos finais.
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ANTROPOLOGIA DA SAÚDE: MONITORIA NO ENSINO 
REMOTO, UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Anna Vitória Silva Amaro, Mickaely Mirelly Pires Barros, Thereza Cristina da Cunha Lima Gama.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: A antropologia da saúde é uma ciência compreendida como a aplicação da 
mesma ao estudo das práticas de manutenção e recuperação da saúde em diversas culturas 
ou etnias, onde, não são levados em conta apenas os conceitos biomédicos, a cultura, o 
comportamento, a sociedade em que o indivíduo está inserido também. Está presente na 
história das sociedades desde o início dos tempos, seus obstáculos têm origem ainda na sua 
definição e pensamentos como o de Bronislaw Malinowsky, por exemplo, permitiu que 
autores como Cecil Helman e François Laplatine buscassem o reconhecimento que essa 
disciplina possui. Objetivo: Descrever atividades da monitoria. Metodologia: A monitoria é 
a realização de atividades didáticas pelo discente, sob a orientação do docente, no formato 
remoto, de forma virtual, por meio de plataformas, com quatro horas de duração semanais, 
contribuindo para a sua formação acadêmica assim como para o desenvolvimento de suas 
aptidões. Resultados: É uma atividade que coloca o aluno em interação com atividades da 
docência. A vivência desta monitoria é diferente das outras, pois os assuntos importantes 
da atualidade estão dentro dos conteúdos a serem estudados, como as desigualdades, as mi-
norias, e outras problemáticas que estão presentes dentro das sociedades, nesta os assuntos 
não são voltados apenas para a cientificidade. Conclusão: Diante do cenário atual, foram 
necessárias mudanças em todos os setores da vida dos cidadãos, inclusive na educação. 
Ainda assim, todas as atividades propostas foram finalizadas sem grandes dificuldades, a 
interação entre docente, discentes e monitoras foi muito grande, junto à troca de saberes, 
o aproveitamento foi bastante satisfatório, os resultados foram positivos e os objetivos 
alcançados.

PALAVRAS-CHAVES: Antropologia, Cultura, Saúde.
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HÁBITOS ALIMENTARES DE ACADÊMICOS DO CURSO 
DE NUTRIÇÃO DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA DO 

NORDESTE

Victória Passos Benevides, Maria Luiza Santos Goes Cavalcanti, Marianne Louise Marinho Mendes,  
Diego Felipe dos Santos Silva, Michele Vantini Checchio Skrapec

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

A transição nutricional, se caracteriza pela diminuição da desnutrição e aumento do ex-
cesso de peso, sendo influenciada pela industrialização, acarretando mudanças nos hábitos 
alimentares que se destacam pelo elevado consumo dos ultra processados e diminuição 
na ingestão de frutas, verduras, legumes e cereais integrais, as quais, estão cada vez mais 
presentes na rotina dos universitários. O objetivo da pesquisa foi identificar os hábitos ali-
mentares dos acadêmicos do curso de nutrição da Universidade de Pernambuco Campus 
Petrolina. Trata-se de um estudo transversal, com população composta por alunos do nono 
período do curso de Nutrição da Universidade de Pernambuco. Os hábitos alimentares 
foram avaliados pelo questionário do Ministério da Saúde, classificados como adequados 
e inadequados de acordo com a Pirâmide Adaptada para a População Brasileira. A análise 
estatística foi feita com o auxílio do software Statistical Package for Social Sciences. Ao 
todo, participaram27 indivíduos, sendo 22 (81,5%) do sexo feminino e 5 (18,5%) do sexo 
masculino. A média de idade foi de 23 (± 4,2) anos e a maioria dos estudantes referiu renda 
mensal ≤2 salários-mínimos (48,15%). O estudo analisou 8 itens do consumo alimentar, 
dos quais 4 apresentaram consumo adequado: feijão e oleaginosas (89%), carnes e ovos 
(59%), açúcares e doces (96%) e água (78%) e 4 inadequados: frutas (70%), verduras e le-
gumes (63%), laticínios (78%) e carboidratos (74%). Foi possível perceber que a inadequa-
ção apresentada pelos participantes retratou uma ingestão alimentar deficiente em nutrien-
tes. Assim, é necessária uma modificação nos hábitos alimentares dos estudantes, a fim de 
melhorar seu bem-estar, visto que a vida acadêmica demanda esforço físico e mental, para 
isso é importante que os discentes estejam com suas necessidades nutricionais supridas.

PALAVRAS-CHAVES: Hábitos Alimentares, Acadêmicos, Nutrição.
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TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA CONSTRUÇÃO DE 
MAPA CONCEITUAL NA MONITORIA METODOLOGIA 

CIENTÍFICA:RELATO DE EXPERIÊNCIA

Iasmin Daniele de Araujo, Amanda Regina da Silva Góis.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUSPETROLINA

O uso do mapa conceitual como recurso tecnológico educacional é uma estratégia útil para 
consolidar a aprendizagem significativa. Objetivou-se relatar a experiência da utilização 
de tecnologia educacional para construção de mapa conceitual na monitoria da disciplina 
de Metodologia Científica. Trata-se de um relato de experiência da atividade desenvolvida 
no período letivo suplementar (PLS) com doze alunos dos cursos de enfermagem e nutri-
ção durante aula remota síncrona.  A disciplina está organizada em trilhas. A terceira delas 
teve como objetivo propor a síntese do conhecimento sobre abordagens e tipos de pesquisa 
através da construção de um mapa conceitual. Para tanto, disponibilizou-se de materiais de 
estudo, livros e artigos em formato .pdf, sobre o tema no Google Classroom em um mo-
mento da aula síncrona no Google Meet a monitora demonstrou a utilização do recurso de 
criação de notas adesiva (post-it digitais), o Jamboard, disponíveis com acesso pelo emai 
linstitucional ao pacote G Suíte. No encontro seguinte, após aula expositiva-dialogada, 
a monitora e docente da disciplina propuseram aos alunos que se dividissem em grupos 
para construir o mapa conceitual. Resultados: A elaboração e implementação da atividade 
ocorreu de acordo com a criatividade e percepção de cada grupo sobre o conteúdo da trilha. 
Eles usaram como tema central o termo “tipos de pesquisas”, e os relacionaram quanto: a 
natureza, os objetivos, as abordagens e aos procedimentos. Os dois grupos contemplaram 
os conceitos do assunto, porém um dos grupos fez mais uso de recursos visuais como 
imagens, setas fontes e cores que se destacam na leitura. Conclui-se que ambos os grupos 
conseguiram usar o Jamboard, demonstrando que a utilização desse recurso traz benefícios 
como aula mais didática, interação entre os alunos, e promove as habilidades de identificar 
informações de conteúdo aprendido previamente, avaliar e criar algo de maneira diferente, 
organizada e autônoma.

PALAVRAS-CHAVES: Tecnologia Educacional, Atividades Científicas e Tecnológicas, 
Aprendizagem, Enfermagem.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA NA MONITORIA DA 
DISCIPLINA DE SOCIOLOGIA DA SAÚDE

Ricardo Pereira Landim, Taiane Silva Rodrigues, Thereza Cristina da Cunha Lima Gama.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: A monitoria baseia-se em realizar atividades didáticas pelo aluno, com orien-
tação do professor, propiciando uma primeira experiência como um facilitador do apren-
dizado. A troca de experiência entre o aluno monitor e os alunos monitorados é benéfico 
para ambos. Objetivo: identificar a contribuição em ser um aluno monitor. Metodologia: 
Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência, com vivência na disciplina sociologia 
da saúde ofertada para o curso de Bacharelado em Enfermagem na Universidade de Per-
nambuco Campus Petrolina no período remoto. Resultados: A experiência vivida na mo-
nitoria foi de extrema importância para a vida acadêmica e futuramente profissional. Pelo 
fato do distanciamento social ocasionado pelo novo Corona vírus, as aulas foram remotas, 
sendo realizadas através do pacote G-suíte, utilizando o Google meet e Google classroom. 
Foram realizados diversos estudos e exercícios acadêmicos no âmbito da sociologia da saú-
de, a partir de ideias dos sociólogos, como Émile Durkheim; Auguste Comte; Karl Marx; e 
Max Weber. Demonstrando a evolução da sociedade principalmente após o surgimento do 
capitalismo (sistema econômico vivido até hoje por muitos países), que modificou as con-
dições de saúde de toda classe trabalhadora e o meio ambiente da Idade Média até os dias 
atuais. Conclusão: A sociologia da saúde favorece ao enfermeiro um olhar holístico para 
o paciente, é algo que transcende a teoria do cuidar, influenciando diretamente na relação 
enfermeiro-paciente aumentando significadamente a adesão do tratamento e da promoção 
em saúde do paciente.

PALAVRAS-CHAVES: Sociologia da Saúde, Enfermagem, Aprendizagem.
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MONITORIA ACADÊMICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
EM SOCIOLOGIA DA SAÚDE

Taiane Silva Rodrigues, Ricardo Pereira Landim, Thereza Cristina da Cunha Lima Gama.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: A monitoria tem como principal característica o desenvolvimento de habilida-
des docentes em discentes, melhorando e aperfeiçoando suas competências com orienta-
ções do professor, auxiliando a ministrar aulas e contribuindo com os alunos ao transcorrer 
do semestre. Objetivo: Descrever a experiência do discente como monitor. Metodologia: 
Trata-se de um relato de experiência de monitoria da disciplina sociologia da saúde oferta-
da para o curso de Bacharelado em Enfermagem na Universidade de Pernambuco Campus 
Petrolina. Resultados: A experiência vivenciada foi muito importante, tanto para o desen-
volvimento de habilidades docentes quanto para o futuro crescimento profissional. As aulas 
são de caráter totalmente teórico e pelo atual momento em que vivemos com a Pandemia 
do COVID-19, as aulas são caracterizadas como ensino remoto, ministradas através do 
Google Meet, sendo disponibilizadas atividades e artigos inerentes aos assuntos abordados 
através do Google Classroom e Whatsapp, facilitando a troca de informações e diminuindo 
o distanciamento entre professor e monitor com os alunos e vice-versa. Conclusão: O en-
fermeiro deve ter conhecimento amplo sobre como a sociedade é organizada e como o indi-
víduo inserido nela pode se comportar, visando ter um olhar mais abrangente, identificando 
que tudo pode interferir na saúde do indivíduo-paciente. E a sociologia da saúde traz isso, 
de uma forma didática e relacionando todos os assuntos abordados com a realidade atual da 
sociedade, enriquecendo mais ainda o saber do discente em Enfermagem.

PALAVRAS-CHAVES: Sociologia da Saúde, Experiência de Vida, Enfermagem, 
Aprendizagem.
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COMO A BNCC CONTEMPLA A CULTURA DIGITAL 
ATRAVÉS DE GÊNEROS TEXTUAIS

Maria Clara Gomes da Silva Santos, João Gabriel Larangeira Granja, Isolda Alexandrina Beserra Lacerda.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - PE –UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

A pesquisa a seguir visa apresentar uma das competências que a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) oferece, - cultura digital -, para uma melhor aprendizagem e compreen-
são do componente Língua Portuguesa. O objetivo deste estudo é explorar o papel da tec-
nologia no ensino da Língua Portuguesa para o ensino fundamental, especificamente com o 
nono ano. Contemplando assim, alguns dos diversos gêneros textuais que contribuem para 
novos multiletramentos digitais presentes no cotidiano desses estudantes, com o propósito 
de cultivar novas habilidades nas diversas práticas sociais permeadas tanto pela leitura 
quanto pela escrita, o que possibilita a criticidade dos alunos dentro e fora da sala de aula. 
A metodologia do trabalho é conduzida por meio de análises bibliográficas, tendo como 
principal estudo a BNCC. Como resultados parciais, uma vez que a pesquisa se encontra 
em andamento, é possível verificar na BNCC indicativos sobre o uso de textos jornalísticos 
e midiáticos, o que configura uma tendência ao uso de tecnologias voltadas para esse ensi-
no. Assim, conclui-se que o aluno ao se tornar capaz de caracterizar e relacionar os gêneros 
em circulação, mídias e práticas da cultura digital, participam criticamente de situações 
comunicativas diversificadas, sobretudo no contexto escolar. Em suma, a pesquisa não tem 
como propósito deixar de dar destaque ao escrito/impresso ou muito menos desconsiderar 
gêneros e práticas consagrados pela escola, mas de se atentar aos novos letramentos que 
surgem, essencialmente, os digitais.

PALAVRAS-CHAVES: BNCC, Língua Portuguesa, Tecnologia, Cultura Digital.
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BNCC: UM ESTUDO SOBRE O CAMPO DE ATUAÇÃO 
“NA VIDA PÚBLICA” PARA O ENSINO BÁSICO

Fernanda Batista Soares, Mariana dos Santos Souza, Isolda Alexandrina Silva Beserra Lacerda.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS LÍNGUA PORTUGUESA E 

LÍNGUA ESPANHOLA, E LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA INGLESA

Levando em consideração que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) se divide em 
campos de atuação, o objetivo deste trabalho é explorar a relação desses campos com a 
literatura. A partir disso pretende-se discorrer sobre a importância da literatura para a cons-
tituição da criticidade no campo de atuação na vida pública; verificar quais habilidades do 
campo em estudo são contempladas; e, sugerir uma sequência didática para ser aplicada 
em sala de aula nos anos finais do ensino fundamental. A metodologia adotada para este 
trabalho é de caráter bibliográfico, a partir da revisão da BNCC e de textos científicos nos 
principais portais de acessos a artigos (Scielo, Google Acadêmico, etc.) em que, de acordo 
com essas leituras, se faz um levantamento de obras de cunho político e literário para a ela-
boração de uma sequência didática que possa ser aplicada na sala de aula. Logo, constata-se 
que, apesar dos textos literários não serem contemplados diretamente na BNCC como uma 
área de estudo no campo de atuação na vida pública, existe a possibilidade de interação 
entre esses textos e os documentos legais a partir do momento em que a literatura ressigni-
fica a visão social do indivíduo, instigando a reflexão de fatos históricos e socioculturais, 
segundo Ipiranga (2019). Sendo assim, textos desse cunho auxiliam, ou poderiam auxiliar, 
no desenvolvimento intelectual e social dos estudantes enquanto leitores críticos, contras-
tando com a ideia de que política não intervém positivamente no meio educacional, como 
propõe o movimento Escola sem Partido.

PALAVRAS-CHAVES: BNCC, Campo de Atuação, Literatura, Criticidade, Sequência 
Didática. 
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INTERDISCIPLINARIDADE: REFLEXÃO SOBRE ESSA AÇÃO 
NO PROCESSO DE FORMAÇÃO HUMANA

Francisca Neuzimar Araújo de Lima, Deusimária Santana Rodrigues, Genilda Maria da Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
Campus Petrolina

Na busca por maior qualidade no processo de ensino-aprendizagem torna-se necessário es-
tabelecer um entendimento acerca da interdisciplinaridade, a qual ainda intriga professores 
e gestores pedagógicos por não ser de fácil conceituação. A interdisciplinaridade aparece 
num contexto, que exige a saída dos métodos de reprodução e dogmatismo e trata-se de 
uma ação, que vislumbra ação-reflexão e nova ação. Assim, como é uma ação que possibi-
lita a integração e a conexão de conhecimentos, que transitam entre as disciplinas. Nesse 
sentido, por meio de um estudo bibliográfico, descritivo e qualitativo, apoiado em Japiassu 
(1994) e Souza (2018), objetiva-se refletir sobre o fazer interdisciplinar como ação, que 
potencializa a construção do conhecimento num sentido de totalidade, para que tanto aluno, 
quanto professor assumam-se protagonistas na mediação e na aquisição do conhecimen-
to. Destaca-se, que ainda existem vários obstáculos, para que a interdisciplinaridade seja 
desenvolvida, de fato, como práxis educacional, pois é necessária uma ressignificação no 
processo educativo, desde a organização curricular até às orientações do saber-fazer do-
cente. Assim sendo, espera-se, que os resultados deste estudo possibilitem aos sujeitos da 
educação entenderem a interdisciplinaridade, para além da concepção de planejamento co-
letivo, pois o desenvolvimento de práticas interdisciplinares, potencializam a dialogicidade 
entre alunos e alunos, professores e alunos, alunos e conhecimentos e professor. E esse 
movimento fomenta a ruptura de paradigmas de um ensino linear, fragmentado e discipli-
narizador. Diante disso tudo, reafirma a interdisciplinaridade como propulsora de mudança 
e da qualidade no processo de ensino-aprendizagem, pois por meio dela, viabiliza-se, a 
“cura” da cegueira intelectual, a qual tem assolado a sociedade e feito com que existam 
tantos analfabetos funcionais. Por fim, elenca-se que essa ação contempla a humanização, 
a formação holística, a compreensão de mundo.

PALAVRAS-CHAVE: Ação-Reflexiva, Construção do Conhecimento, Ensino-Aprendiza-
gem, Interdisciplinaridade. 
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE A 
SÍFILIS ENTRE MULHERES ATENDIDAS EM UNIDADES DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO SANITÁRIO III DO 
RECIFE-PE

Autores: Maria Isabel Ferreira da Silva, Gustavo Ferreira Nascimento, Eliane Campos Coimbra.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (ICB)

A Sífilis é uma IST causada pela bactéria Treponema pallidum, que devido ao aumento 
significativo de casos nos últimos anos, tem ressurgido em nossa atualidade como um pro-
blema de saúde pública. Objetivo: Avaliar o conhecimento sobre a sífilis entre mulheres 
atendidas nas Unidades de Saúde da Família (USF) localizadas no Distrito Sanitário III de 
Recife (DS III). Metodologia: Foram aplicados137 questionários a mulheres em 7 Unida-
des de Saúde da Família (USF) do DS III, na cidade do Recife, contendo dados sociodemo-
gráficos, dados do histórico de saúde e hábitos sexuais, e conhecimentos sobre a doença. 
Os dados foram coletados entre Maio a Dezembro de 2019, tabulados no programa Excel 
e analisados estatisticamente através do programa STATA - Statistics/Data Analysis 15.0. O 
estudo teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Pernambuco - 
CAAE:06871119.0.0000. Resultados: No período foram entrevistadas 137 usuárias, sendo 
a média de idade geral de 41,92 (mínimo de 18 anos e máximo 76 anos). 120 (87,59%) já 
ouviram falar sobre a sífilis nos últimos 6 meses e 17 (12,41%) nunca ouviram falar. Quan-
do perguntadas sobre o que poderia causar a sífilis, 53 (38,59%) responderam que se trata-
va de uma doença causada por um vírus, 43 (31,39%) por uma bactéria, 22 (16,06%) por 
falta de higiene, 12 (8,76%) não souberam responder e 7 (5,11%) disseram ser causada por 
fungo. 76mulheres (55,47%) conhecem o exame para a detecção da sífilis, 87 (63,50%) sa-
bem onde pode ser feito o teste rápido para a doença, por outro lado, 78mulheres (56,93%) 
nunca fizeram o teste rápido para a sífilis. Conclusão: Diante disso, compreende-se que 
na ausência de conhecimentos como diagnóstico e tratamento, a Sífilis pode se espalhar 
eficientemente em populações vulneráveis. No entanto, o conhecimento isoladamente não 
é suficiente para a mudança comportamental da população, visto a necessidade de reorga-
nizar as ações de saúde, priorizando as características identificadas na população.

PALAVRAS-CHAVES: Sífilis, Conhecimento, Mulheres
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A DIDÁTICA DO TEXTO LITERÁRIO NAS AULAS DE 
LÍNGUA ESPANHOLA: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO 

SUPERIOR

Herlânia Gomes de Assis Aguiar, Isolda Alexandrina Silva Beserra Lacerda.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA- LICENCIATURA EM LETRAS COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA 

E LÍNGUA ESPANHOLA

É tradição nos cursos de Letras existir o binômio literatura e língua, como se fosse dois 
campos do saber totalmente diferentes, uma vez que a literatura não existe sem a língua e 
vice-versa. Este estudo busca refletir sobre a didática do texto literário (doravante, TL) vol-
tada para o ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira, nesse caso, língua espanhola. 
É sabido que o texto literário tem lugar privilegiado nas aulas de literatura. E nas aulas 
de línguas? É nesse contexto que este trabalho se insere mostrando a didática do TL nas 
aulas de língua espanhola através do seu teor linguístico e intercultural. O objetivo deste 
trabalho é analisar o TL, Bodas de Sangre, de Frederico García Lorcasob uma perspectiva 
da didática de línguas, bem como analisar as questões culturais e identitárias presentes no 
texto e propor um modelo de atividade para as aulas de língua espanhola na graduação. A 
metodologia adotada para esse estudo é de análise qualitativa e cunho bibliográfico, pois 
reunirá reflexões, ponderações de estudiosos da área para discutir os temas sobre cultura e 
identidade voltados para a aprendizagem de uma segunda língua. Dessa forma, a análise bi-
bliográfica realizada indicou entre outras questões, uma reflexão sobre o papel da mulher e 
às condições de imposição e de inferioridade perante a identidade masculina. Para concluir, 
este estudo visa ajudar os estudiosos da área, tanto da linguística quanto da literatura que vê 
esse tipo de texto como uma janela para o conhecimento em que gratuitamente acontecem 
às trocas culturais, sociais, linguística e textuais.

PALAVRAS-CHAVES: Texto Literário, Língua Espanhola, Identidade, Cultura.
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A BNCC E O CURRÍCULO DAS ESCOLAS DE 
PERNAMBUCO: DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES 

DE LÍNGUA PORTUGUESA NO 9° ANO

José Wesley dos Santos Silva, Johnatas Lima Barbosa e Isolda Alexandrina Silva Beserra Lacerda.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA – CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS LÍNGUA PORTUGUESA E 

LÍNGUA INGLESA/ESPANHOLA

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é o documento que normatiza o ensino da 
educação básica no Brasil de acordo com competências e habilidades. Dessa forma, a Base 
propõe o desenvolvimento de competências pelos alunos por área de conhecimento. Uma 
vez que o texto é consultivo e obrigatório para a formulação dos currículos, é imprescin-
dível que estes promovam o desenvolvimento de habilidades e competências em conso-
nância com a BNCC. Nesse sentido, este trabalho objetiva analisar se o currículo referente 
ao 9° ano do ensino fundamental das escolas de Pernambuco atendem às demandas para 
o desenvolvimento das competências para Língua Portuguesa relativa aos anos finais, de 
acordo com a Base Comum Nacional Curricular.  Para tanto, o presente estudo apresenta 
uma metodologia bibliográfica e de cunho analítico. A partir da análise da BNCC, eviden-
cia-se a promoção de competências que tomam o aluno como sujeito social, já que o texto, 
de modo análogo, é visto como um processo que possibilita a interação social e que, por 
conseguinte, deve estar inserido e considerado em seu contexto de produção, isto é, na 
conjuntura sócio-histórica. Essas competências apontam para o desenvolvimento crítico e 
senso ético. Para concluir, ao analisar e correlacionar o currículo do 9° ano ao documento, 
BNCC, observou-se que aquele atende às necessidades dos alunos desta escola, pois são 
estabelecidos conteúdos que visam a esse desenvolvimento do estudante enquanto sujeito 
ativo, e socioculturalmente localizado.

PALAVRAS-CHAVES: BNCC, Currículo, Ensino, Habilidades, Língua Portuguesa.
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA NA PERSPECTIVA DE DOLZ E 
ZABALA

Jamily da Silva Oliveira, Nazarete Andrade Mariano.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUSPETROLINA - LETRAS PORTUGUÊS

Este resumo tem por finalidade a socialização de resultados parciais referente um levan-
tamento de dados com os gêneros textuais produzido a partir da utilização de Sequência 
Didática, no contexto da Educação Básica, com os estudantes do 3° ano do Ensino Médio 
de uma Escola Pública, localizada em um bairro da cidade de Petrolina-PE. Desse modo, 
objetiva compreender como ocorre o estudo, por meio de Sequência Didática, do gênero 
entrevista de emprego na sala de aula para estudantes do Ensino Médio em Escola Pública. 
Considerando o uso social desse referido gênero textual, será discutido como os estudantes 
do Ensino Médio de Escola Público fazem uso social do gênero entrevista de emprego. 
Levando-se em conta as práticas de ensino, por meio do instrumento didático. Tendo como 
base os estudos de teóricos da Sequência Didática a partir do estudo do gênero textual, 
conforme proposta de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), e Zabala (1998). Deste modo, 
esse é um dos motivos que justificam a importância desse estudo: contribuir para as funções 
sociais da escola, que proporciona ferramentas para a inserção do estudante no mercado de 
trabalho. Utilizando a sequência didática a fim de trazer experiência e conhecimento para 
o aluno e permitir-lhes mais confiança e precisão no uso da língua materna em situações 
orais, formais e de trabalho. Este estudo se caracteriza como uma pesquisa de abordagem 
qualitativa de pesquisa-ação, muito utilizada no âmbito educacional, não somente por pro-
porcionar uma investigação entre as teorias e as práticas educacionais, mas também por ser 
constituída como uma forma de pesquisa participativa e colaborativa, visando ao aprimo-
ramento destas práticas. Com isso, faz-se necessário levar em conta de que muitas Escolas, 
especialmente, Públicas, já fazem uso da Sequência Didática para o desenvolvimento de 
habilidades com intuito de uma proficiência gradativa em leitura, oralidade e escrita, além 
da própria compreensão do uso da Língua. 

PALAVRAS-CHAVES: Entrevista de Emprego, Língua Portuguesa, Sequência Didática, 
Escola Pública, Zabala, Dolz.  
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ENSINO E APRENDIZAGEM EM SAÚDE COLETIVA

Agatha Christie Lima da Paz, Dandara Carolina Guerra Bezerra, Júlia Vanessa Bezerra Lima, 
Maria Antônia da Conceição Casé e Prof.ª Dr.ª Flávia Bezerra de Souza Melo.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO –FCM – SAÚDE COLETIVA

INTRODUÇÃO: A monitoria é a modalidade de ensino-aprendizagem, dentro das necessi-
dades de formação acadêmica, que contribui para a formação integrada do aluno, sendo um 
serviço importante de apoio pedagógico. Essa prática pedagógica busca valorizar a inserção 
dos estudantes no contexto acadêmico, visando promover uma nova concepção de apren-
dizagem, estimulando a formação e construção do conhecimento autônomo e auxiliando o 
docente no desenvolvimento de suas atividades didático-práticas, trabalhando a interdisci-
plinaridade e o relacionamento. OBJETIVOS: Auxiliar o professor no desenvolvimento e 
aprimoramento de suas atividades teórico-práticas, bem como, orientar os discentes na sua 
formação acadêmica na área da Saúde Coletiva. METODOLOGIA: As atividades de moni-
toria de Fundamentos Biológicos da Saúde Coletiva II (FBSC II) iniciaram em setembro de 
2020.3 na turma do segundo período de Saúde Coletiva, onde foram preparadas aulas para 
o ensino remoto, com pesquisa de vídeos, estudos dirigidos, discussão de questões com os 
alunos, elaboração de questões de revisão e de prova, auxiliando a professora no ensino 
síncrono e assíncrono. Tendo a participação e supervisão da docente na elaboração dessas 
atividades teórico-práticas semanalmente realizadas na plataforma virtual do Google clas-
sroom. RESULTADOS:A discussão de questões e a adesão dos alunos em procurar mais 
os monitores, foi o resultado esperado mais importante no processo ensino-aprendizagem. 
Para as monitoras, a vivência no projeto possibilita uma rica experiência de conhecimen-
to, com interações dialógicas e harmoniosas. CONCLUSÃO: A monitoria de FBSC II é 
um suporte fundamental que minimiza as dificuldades enfrentadas frente a nova realidade. 
Além de estimular os alunos a pensar de forma crítica, bem como, fortalecer o ensino e a 
interdisciplinaridade.

PALAVRAS-CHAVES: Monitoria, Interdisciplinaridade, Saúde Coletiva.
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A PROPOSTA DIDÁTICA DE GÊNEROS ORAIS NA 
LINGUA ESPANHOLA

Patrícia Rocha de Santana, Professora Doutora Rita de Cássia Freire de Melo.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE

Este estudo focaliza a importância da proposta didática como auxílio nas práticas pedagó-
gicas para o desenvolvimento participativo da aprendizagem na língua espanhola. De acor-
do com KOBASHIGAWA et al (2008), a proposta resume-se a um “Conjunto de atividades, 
estratégias e intervenções planejadas etapa por etapa pelo docente para que o entendimento 
do conteúdo ou tema proposto seja alcançado pelos discentes”, podendo ser realizado atra-
vés dos gêneros orais como: entrevistas, debates, seminários, etc. O objetivo deste trabalho 
é apresentar uma proposta de prática didática na sala de aula, por meio de atividades com 
gêneros orais, visando ao desenvolvimento comunicativo dos estudantes no idioma estran-
geiro como facilitador do ensino-aprendizagem. A metodologia é proposta para estudantes 
no nível intermediário através de aulas práticas divididas em quatro de quarenta minutos, 
proporcionando a exploração socio comunicacional a partir da sequência didática de ativi-
dades planejadas, desenvolvidas inicialmente pelo curta metragem intitulado “Yo también 
te quiero”, em que os gêneros orais são inseridos e trabalhados. Como resultado espera-se 
uma competência sociocomunicativa acerca dos temas aplicados nas atividades, alcançan-
do um efetivo desempenho por parte dos aprendizes na leitura, escrita, compreensão e fala. 
Concluímos que as aulas e atividades através da proposta didática, são importantes para 
a prática da oralidade, sendo um dos melhores caminhos para o estímulo da pronúncia, 
conversação e autoconfiança, proporcionando um desenvolvimento comunicativo, que ne-
cessita de uma perpetuação efetiva em seu uso, para assim, atingir uma aprendizagem da 
língua espanhola vertiginosa. 

PALAVRAS-CHAVES: Sequência Didática, Oralidade, Aprendizagem, Práticas Pedagó-
gicas, Língua Espanhola
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SITUAÇÕES DO CAMPO CONCEITUAL MULTIPLICATIVO 
PRESENTES NAS PROVAS DE MATEMÁTICA E SUAS 
TECNOLOGIAS DO ENEM: UM ESTUDO DE CASO

José Diego Martins da Silva, Ernani Martins dos Santos

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE

O presente estudo buscou analisar, à luz da teoria dos campos conceituais, a natureza dos 
problemas matemáticos, inseridos no campo das estruturas multiplicativas, presentes espe-
cificamente nas provas de matemática e suas tecnologias do ENEM no último triênio 2017-
2019, buscando compreender suas possíveis contribuições para o ensino de matemática 
a partir da resolução de problemas, uma vez que Gérard Vergnaud (1999), idealizador da 
teoria dos campos conceituais, argumenta que o conhecimento emerge a partir da resolução 
de situações, pois são elas que dão sentido aos conceitos. Recorreu-se a uma metodologia 
qualitativa, para a análise e classificação dos itens presentes nas provas do triênio pro-
posto no estudo, utilizando o esquema do campo conceitual multiplicativo proposto por 
Magina, Merlini e Santos (2016), do qual os pesquisadores fazem uma releitura de Verg-
naud a respeito da classificação dos problemas multiplicativos. Nota-se, que mais de 80% 
das situações presentes nas provas de matemática e suas tecnologias no triênio 2017-2019 
pertencem ao Campo Conceitual Multiplicativo. No que tange a classificação, em relação 
às situações de relação quaternária, há a ausência da classe proporção dupla e maior fre-
quência de situações de correspondência um para muitos e da abordagem de grandezas 
contínuas. Além disso, percebe-se uma má distribuição dos problemas de relação ternária 
encontradas nas provas durante esse triênio. Como argumenta Vergnaud (1983) que se o 
conhecimento matemático é construído a partir de situações-problemas e que se deve li-
dar com uma variedade de situações ao longo da formação escolar, olhando as provas do 
ENEM especificamente, fica evidente que ela não é uma avaliação equitativa no que con-
cerne a distribuição e aplicação de situações com estruturas multiplicativas.

PALAVRAS-CHAVES: Campo Conceitual Multiplicativo, ENEM, Ensino de Matemática.
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AVALIAÇÃO DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM A 
FACULDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE NO ANO  

DE 2019

Evellyn Denise de Souza Rodrigues¹, Maria Luiza Cabral Sampaio Amando², Thereza Christina Cunha Lima Gama³.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: Nas últimas décadas a população idosa vem aumento de modo significativo, 
esse crescimento tem sido influenciado devido ao processo social e a melhoria nas condi-
ções de vida dessa população. Há a necessidade de programas voltados para esse público 
da terceira idade, onde pode se tornar possível melhoria da qualidade de vida dessas popu-
lações, uma vez que de certa forma ele oferece diversas propostas de lazer e preenchimento 
do tempo livre. Contudo, há uma melhora significativa na saúde desses indivíduos que se 
encontram na terceira idade. Todavia é de extrema relevância programas voltados para os 
idosos, como é ofertado nas Universidades da Terceira Idade. Objetivo: Avaliar os idosos 
que frequentam a Faculdade aberta da terceira idade- FATI no ano de 2019 em Petrolina, 
PE. Metodologia: Trata de um estudo descritivo de caráter exploratório, de abordagem 
qualitativa. A pesquisa foi realizada na Faculdade Aberta da Terceira Idade, através da 
técnica de coleta de dados como o questionário, onde foram estudados os alunos quanto 
a variáveis socioeconômicas, nível de conhecimento da FATI e melhoria da qualidade de 
vida. Resultados: Durante a aplicação do questionário, ao perguntar as novidades que a 
educação popular na FATI trouxe para a vida dos idosos, afirmaram ter adquirido novos 
conhecimentos e novas amizades. Que passaram a cuidar mais da saúde, bem como se 
tornaram mais dispostos para a realização de atividades diárias. Quando perguntado aos 
idosos se a FATI contribuiu para a melhoria da qualidade de vida, deixando os mais ativos 
para a realização de atividades comuns no cotidiano, a grande maioria se sentia mais ativos 
e passaram a interagir melhor com todos. Conclusão: No final, foi notório o quanto eles 
consideraram toda a experiência válida, pode-se afirmar que a FATI propicia aos idosos a 
educação continuada, tornando-os mais ativos e participantes na sociedade, possibilitando 
a esse ator social um envelhecimento saudável e com qualidade de vida.

PALAVRAS-CHAVES: Idosos; Educação; Qualidade de vida.
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UMA ABORDAGEM CONTEMPORÂNEA PARA O ENSINO 
DE LEITURA

Maria Carolina Cordeiro Pessoa Bezerra, Allana Izabel Gomes da Silva, Eluá Mariana Barbosa Joaquim,  
Lídia Priscila Silva Domingos, Profª Dra.Tânia Maria Diôgo do Nascimento.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE

O presente trabalho busca retratar os problemas relacionados à carência de leitura – se-
guindo a definição dada no livro Usos e Abusos da Literatura na Escola, de Marisa Lajolo 
(1982) – e possíveis estratégias para minimizá-los. Preocupa-se também com a falta de 
interesse dos alunos por leitura dentro e fora de sala de aula, adotando a tecnologia como 
uma das principais ferramentas de auxílio para a promoção do hábito de leitura. É possível 
perceber, atualmente, a crença errônea de que juntar sílabas é sinônimo de leitura. Por isso, 
muitas crianças crescem acreditando saber ler, no entanto, não conseguem compreender o 
sentido do que é lido, gerando desinteresse por tal prática. Ademais, devido ao contexto 
histórico no qual a leitura surgiu no Brasil, a contemporaneidade traz consigo marcas dei-
xadas pela sua hierarquização, notadas na baixa escolarização dos menos abastados e na 
sua utilização, majoritariamente, em âmbito escolar. Assim como, atenta-se para a deficiên-
cia quanto ao letramento observada em várias etapas da educação básica e além dela. Dessa 
forma, realizamos uma revisão bibliográfica acerca dessa problemática, dando destaque 
no que diz Isabel Solé, em seu livro Estratégias de Leitura (1998). Com isso, pretendemos 
tornar possível ao professor a compreensão dos problemas mais recorrentes e obtenção de 
possíveis estratégias de motivação da leitura em sala de aula, a fim diminuir a carência de 
letramento e incentivar o interesse do aluno pela leitura em todos os ambientes. É válido 
ressaltar, assim, que o ensino, sobretudo de leitura, não deve ser engessado, considerando 
as múltiplas formas de se aprender, a bagagem cultural e os fatores histórico-sociais. Con-
clui-se, portanto, que o presente trabalho nunca estará completo, considerando que alguns 
questionamentos serão solucionados e novos surgirão, dando continuação a discursão de 
diversas maneiras e sob várias perspectivas.

PALAVRAS-CHAVES: Leitura, Ensino, Aprendizagem, Internet. 
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UM ESTUDO SEMIÓTICO: DA BNCC A UM LIVRO 
DIDÁTICO DO 9º ANO

Vitor Castro Brito, Juliana Novaes de Sousa, Isolda Alexandrina Silva Beserra Lacerda.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA – LICENCIATURA EM LETRAS COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA 

E ESPANHOLA

Considerando que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) sugere o estudo da análise 
linguística a partir de uma visão semiótica, visto que os processos de leitura ultrapassam os 
limites de decodificação do texto e do que é texto, este trabalho tem o objetivo de analisar o 
livro “Tecendo Linguagens”, material didático dos alunos de 9º ano da disciplina de Língua 
Portuguesa da Escola Antônio Cassimiro. Para tanto, este trabalho se apoia nas reflexões 
da semiótica, uma vez que a própria BNCC já prevê esse diálogo para as aulas de língua 
portuguesa dos anos finais. A metodologia aplicada neste estudo é de cunho qualitativo 
e de base bibliografia, apresenta como corpus desta pesquisa, a BNCC e o livro didático 
“Tecendo Linguagens” das autoras Tania Amaral Oliveira e Lucy Aparecida Melo Araújo. 
Por tanto, atentar-se-á às relações entre as literaturas e expressões artísticas presentes do 
livro didático, e como suas leituras são feitas, seja usando a semiótica ou as compreensões 
de leitura mais contemporâneas. Em virtude disso e em decorrência das observações rea-
lizadas, é notório que a cada capítulo do livro didático “Tecendo Linguagens” as autoras 
apresentam os gêneros textuais aliados às práticas de leitura, o que resulta na fidelidade 
deste livro com o Eixo Leitura proposto pela BNCC. Outro dado analisado é a presença da 
semiótica já no primeiro capítulo, as autoras fazem o seguinte questionamento: O que você 
vê na foto? Pergunta direcionada ao aluno que induzirá ao processo semiótico de leitura 
não-verbal. Por fim, concluímos que às habilidades leitoras podem ser exploradas cada vez 
mais nessas aulas com o uso do livro didático “Tecendo Linguagens”, pois, sabe-se que ler 
não é apenas decodificar palavras, e a semiótica, junto as compreensões contemporâneas de 
leitura, possibilita esta percepção ara além do reconhecimento de sentido textual, coloca o 
aluno a pensar as relações sobre o que é texto, o que é leitura e como diferentes formas de 
expressão comunicam-se.

PALAVRAS-CHAVES: Livro didático, Semiótica, Leitura, Ensino Fundamental, BNCC
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A LITERATURA INDÍGENA COMO PORTA VOZ DAS 
MULHERES ORIGINÁRIAS E SEUS DESAFIOS

Fernanda Batista Soares, Mariana dos Santos Souza, Kleber Ferreira Costa.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS LÍNGUA PORTUGUESA E 

LÍNGUA ESPANHOLA, E LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA INGLESA

Tendo em vista o contexto histórico e a marginalização dos povos originários no Brasil, 
este trabalho visa salientar a relevância da literatura indígena como ferramenta crucial no 
processo de visibilização dos povos nativos, sobretudo das mulheres. A partir disso, ava-
liamos a quantidade de artigos publicados referente à essa temática; abordamos a diferença 
entre literatura indígena e indianista; e discutimos sobre o protagonismo das mulheres ori-
ginárias através de suas obras. Sendo assim, a metodologia adotada para este trabalho foi 
de caráter bibliográfico, a partir da revisão de textos científicos sobre o tema, nos principais 
portais de acessos a artigos (Scielo, Google Acadêmico, etc.), além do levantamento de 
algumas obras de escritoras indígenas, essa pesquisa nos possibilitou uma análise de quais 
são as autoras que mais influenciam na inserção da mulher indígena no ambiente de escrita 
literária na atualidade. Logo, constata-se que, embora o acervo acadêmico voltado para tal 
temática seja muito escasso, as discussões sobre o assunto precisam ser fomentadas, con-
tribuindo para a visibilização das histórias, tradições e lutas das mulheres nativas e de seu 
povo, de maneira que seus lugares de fala sejam respeitados. Essa carência tem refletido ao 
longo dos anos tanto no ensino básico quanto no superior, limitando os estudantes a uma 
visão eurocêntrica dos povos originários. Dessa forma, conclui-se que, as obras literárias 
indígenas, especialmente as femininas, estão auxiliando cada vez mais no processo de vi-
sibilidade, no entanto, o sistema educacional necessita abrir mais espaço para essas obras e 
impulsionar a criticidade dos estudantes, levando-os a questionar posicionamentos, ideias 
e conceitos opressores preestabelecidos.

PALAVRAS-CHAVE: Literatura, Mulheres Indígenas, Povos Originários, Visibilidade.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
NA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÕES 

HOSPITALARES

Layane Nunes de Lima (Discente/UPE), Rosa de Cássia Miguelino Silva (Docente/UPE).

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA–UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

Introdução: O estágio supervisionado, permite a inserção do discente no campo de atuação 
profissional, para que possa confrontar conhecimentos teóricos e práticos, em contextos de 
aprendizagem significativa. No âmbito hospitalar, a Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH), através de seus membros executores que inclui o Enfermeiro, é 
encarregada de executar as ações do Programa de Controle de Infecções Hospitalares. Ob-
jetivo: relatar a experiência vivencia da durante o estágio supervisionado na Comissão de 
Controle de Infecções Hospitalares. Metodologia: foi realizado no Hospital Universitário, 
em Petrolina – Pernambuco, no setor do Núcleo de Epidemiologia, sob preceptoria de uma 
enfermeira e orientação de uma docente do curso de Enfermagem. Ocorreu no período de 
setembro a outubro de 2020. Os procedimentos técnicos foram: observação, utilização do 
diagnóstico situacional e planejamento estratégico. Todo o processo, das atividades rea-
lizadas, foi analisado, avaliado e descrito no relatório final. Resultados: observação do 
lançamento de indicadores de Infecções Relacionadas a Assistência à Saúde (IRAS) para o 
Ministério da Saúde e para o próprio hospital, feito mensalmente; observação e realização 
de busca ativa e passiva das IRAS, feito diariamente; participação de visita multiprofis-
sional; criação e atualização dos Protocolos Operacionais Padrão da CCIH; observação de 
exames de coleta; discussão de casos clínicos referentes as IRAS e realização de palestras 
educativas envolvendo o tema. Conclusão: o objetivo foi alcançado, proporcionando à dis-
cente aprender sobre o papel do Enfermeiro, no trabalho desenvolvido em uma CCIH, e 
colocar em prática os conhecimentos teóricos acadêmicos. Possibilitou também ampliar o 
conhecimento sobre a importância da vigilância das IRAS e do preenchimento adequado 
dos instrumentos utilizados, para a definição das IRAS e para a geração de dados hospita-
lares, visando qualificar a assistência a ser prestada ao paciente.

PALAVRAS-CHAVES: Enfermagem, Programa de Controle de Infecção Hospitalar, Ser-
viços de Controle de Infecção Hospitalar.
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DETECÇÃO DE FUNGOS E ANÁLISE DE RÓTULO DE 
FEIJÕES COMERCIALIZADOS EM UMA CIDADE DO 

SERTÃO NORDESTINO

Bárbara Emanuelle Alves Silva Soares, Antonio Alves dos Santos, Maria Vanessa Feitoza da Silva,  
Jeane de Souza e Silva, Claudileide de Sá Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - COLEGIADO DE NUTRIÇÃO

Introdução: O consumo diário de feijão no Brasil faz parte da sua cultura alimentar. Por ou-
tro lado, o risco de contaminação dos grãos por micotoxinas é preocupante devido aos seus 
efeitos deletéricos com potencial hepatotóxico, carcinogênico, nefrotóxico e mutagênico. 
Objetivo: detectar fungos de potencial toxigênico, e analisar adequação dos rótulos segun-
do legislação vigente, de feijão espécie Phaseolus vulgaris do grupo comum (feijão cario-
ca) tipo I, marca A, e espécie Vignaunguiculata do grupo macassar (feijão de corda) tipo I, 
marca B. Metodologia: Amostras de duas principais marcas de feijão comercializadas em 
uma cidade do sertão Pernambuco, foram submetidas a contagem de fungos filamentosos 
em agarsaboraud à 25°C por 5 dias, em duplicata.  Os rótulos foram analisados se-
gundo as resoluções RDC Nº 259, de 20 de setembro de 2002, a RDC nº 359, de 23 de 
dezembro de 2003 e o Manual de Orientação às Indústrias de Alimentos, 2005. Resul-
tados: em ambas as amostras se constatou a presença de fungos do gênero Aspergillus. Na 
embalagem da marca A verificou-se destaque para a presença de proteínas, o que representa 
uma irregularidade.  Ambas as marcas (A e B) não apresentaram no rótulo, a declaração de 
porções e medidas caseiras correspondentes a sua composição química (tabela nutricional). 
Conclusão: Constatou-se que as amostras de feijão analisadas apresentam risco toxicológi-
co para o consumo humano, além de infringirem a legislação vigente quanto a rotulagem, 
colocando em perigo a saúde dos consumidores.

PALAVRAS-CHAVES: Feijão; Aspergillus; Micotoxina; Rotulagem; Contaminação.
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A IMPORTÂNCIA DA TERRITORIALIZAÇÃO PARA O 
PLANEJAMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE

Andréia Vasconcelos de Queiroz, Ariane Cordeiro Lacerda de Medeiros, Diego Felipe dos Santos Silva,  
Michele Vantini Checchio Skrapec.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Conhecer o território no qual o indivíduo ou a comunidade está inserida é parte fundamen-
tal e imprescindível para a elaboração de estratégias de educação em saúde, com o intuito 
de melhorar a qualidade de vida e do próprio ambiente em que vive a população. O obje-
tivo da presente pesquisa foi realizar o processo de territorialização em uma comunidade 
da zona rural do Município de Exú -PE. Trata-se de um estudo descritivo, no qual, dados 
acerca das etapas do processo de territorialização em saúde foram levantados, destacan-
do-se: informações sociodemográficas, saneamento e epidemiológicas; características da 
população; reconhecimento de estabelecimentos comerciais e de saúde. Estimando-se 400 
habitantes, a população é predominantemente composta por mulheres e crianças, sendo a 
principal fonte de renda advinda de doações ou do cultivo de milho e feijão. As famílias 
residem em casas de taipa, sendo o saneamento básico e a coleta de lixo inexistentes, com 
presença de áreas de risco ambiental. As principais enfermidades que acometem a comu-
nidade são: hipertensão, diabetes e obesidade. A presença de estabelecimentos tais como 
escolas, mercados, feiras, farmácias ou unidades básicas de saúde é inexistente, sendo o 
deslocamento até esses locais muito dificultado. O acesso regular à alimentação de quali-
dade, em quantidade suficiente, é restrito, sendo o hábito alimentar das famílias da comuni-
dade caracterizado pelo consumo de arroz, feijão, carne de porco, farinha e cuscuz e, ainda 
assim, a permanência desses alimentos não é garantida, visto que a maioria das famílias faz 
duas refeições ao dia, café da manhã e almoço, e os relatos de escassez de alimentos são 
frequentes. A partir dos resultados do processo de territorialização será possível articular 
algumas estratégias em saúde direcionadas para as necessidades da comunidade como, por 
exemplo, ações que visem a promoção da segurança alimentar e nutricional, as quais pode-
rão contribuir para a melhora da qualidade de vida.

PALAVRAS-CHAVES: Território, Saúde, Segurança Alimentar e Nutricional.
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CUIDADOS NO ACOMPANHAMENTO DO 
CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS: 
ATUAÇÃO DOS ENFERMEIROS NA ATENÇÃO BÁSICA

Ilmara Rodrigues Gomes, Rosa de Cássia Miguelino Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral da criança é uma prática 
fundamental na Atenção Básica, apresentando impacto direto nas taxas de morbimortalida-
de. A puericultura favorece a qualidade de cuidados para a primeira infância, principalmen-
te por ser uma fase de grandes promessas e ao mesmo tempo, consideráveis ameaças à vida 
do ser humano. Com isso, devem ser ofertadas as crianças, nas consultas de enfermagem, 
as ações para promoção, recuperação e reabilitação da saúde, prevenção de agravos e prote-
ção destes. Esse trabalho tem como objetivo verificar na literatura a prática da enfermagem 
no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral às crianças na Atenção 
Básica. Trata-se de uma revisão de literatura onde foram pesquisados estudos nas bases 
de dados LILACS, BDENF e SCIELO. Os descritores utilizados foram ‘‘crescimento e 
desenvolvimento’’, ‘‘saúde da criança”, “atenção primária à saúde”, “cuidado da criança” 
e “cuidados de Enfermagem”. Foram encontrados 16 artigos, destes 8 foram considerados 
elegíveis para fazer a análise. Diante da leitura destes, observou-se uniformidades diante 
do pouco preparo profissional na atenção à criança; carência de orientação pertinente dos 
enfermeiros aos familiares e cuidadores da criança; preenchimento dos dados antropomé-
tricos da Caderneta de Saúde da Criança, em parte, insatisfatório. As dimensões do cuidado 
imunização, suplementações de ferro e vitamina A foram bem avaliadas; já a anamnese, o 
exame físico, acolhimento e educação em saúde foram pouco efetivadas pelos enfermei-
ros. O cuidado dos enfermeiros na consulta de puericultura está aquém do recomendado 
pelas diretrizes de atenção à saúde da criança. Portanto, é preciso melhoras na qualidade 
da assistência, apresentar mais qualificações para esses profissionais, por meio de ações 
de educação permanente para qualificar os enfermeiros para o cuidado integral à criança, 
podendo sensibilizar esses profissionais e superar essas lacunas.

PALAVRAS-CHAVES: Crescimento e Desenvolvimento, Cuidado da Criança, Enferma-
gem, Saúde da Criança, Atenção Primária à Saúde.
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AUTONOMIA ESTUDANTIL NA APRENDIZAGEM DE 
LÍNGUA INGLESA MEDIADA POR PLATAFORMAS 

DIGITAIS: PONDERAÇÕES E PROPOSTAS DIDÁTICAS

Josenilson dos Santos Silva, Zaira Dantas de Miranda Cavalcanti.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

O presente estudo parte da existente literatura acerca da autonomia na aprendizagem de 
língua inglesa e, em conjunto com levantamentos sobre os conceitos de letramento digital, 
tece reflexões quanto às implicações e aplicações das tecnologias da informação e comuni-
cação (TICs) em prol da minimização da relação de dependência que estudantes de inglês 
mantêm com o tempo, ambiente e recursos escolares. Considerando isso, objetiva-se inves-
tigar as necessidades e as possibilidades da integração do ensino-aprendizagem de inglês 
aos ambientes e recursos digitais, visando usufruir do caráter de democratização das TICs 
para fortalecer a formação dos professores de língua inglesa e lidar com as dificuldades 
inerentes ao ensino da referida língua franca, como a carga horária limitada e o quantitativo 
de alunos em sala de aula. Para tanto, foi feita a revisão de artigos encontrados na biblioteca 
eletrônica online Scielo por meio dos termos “autonomia e ensino de inglês” e “letramento 
digital”, além de materiais de seleção pessoal. Assim, identificamos a grande cobertura de 
discussões que tratam a tecnologia como elemento auxiliar da aprendizagem, tanto na Edu-
cação Básica quanto na Superior, sendo a primeira o foco deste trabalho. Contudo, também 
observamos a escassez de propostas crítico-reflexivas e criativas de utilização de objetos 
digitais, sejam eles originalmente pensados pedagogicamente ou não. Diante da necessida-
de de fomentar a formação independente dos educandos, trazemos três sugestões, em níveis 
distintos de imersão digital: O WhatsApp, como aplicativo presente no dia a dia do aluno e 
de comunicação instantânea em grupos; os vídeos e publicações nas plataformas YouTube 
e Instagram, como um elemento já usado pelos alunos para reforçar conteúdos escolares; 
e o Google Sala de Aula, na qualidade de ferramenta pensada enquanto extensão da sala 
de aula tradicional. Esperamos que este estudo contribua com as discussões e reflexões na 
área da linguística aplicada.

PALAVRAS-CHAVES: Ensino de Língua Inglesa, Autonomia Estudantil, Letramento 
Digital.
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MORTALIDADE POR TUBERCULOSE NO BRASIL:  
UM ESTUDO DESCRITIVO

Taislândia Oliveira Araujo, Edla Raíssa Sousa Oliveira, Mariana Cardoso Dantas, Maria Elda Alves de Lacerda Campos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA 

A tuberculose é uma doença transmissível que geralmente é resultado da imunodepres-
são causada por doenças (Diabetes ou AIDS), drogas imunossupressoras, envelhecimento, 
comorbidades e hábitos, como o etilismo. Ademais, afeta principalmente as populações 
em vulnerabilidade socioeconômica. O Brasil está entre os 30 países com maior carga de 
tuberculose. Esse trabalho tem como objetivo avaliar as taxas de mortalidade por tuber-
culose nas regiões brasileiras, no período de 2014 a 2018. Trata-se de um estudo descri-
tivo, com abordagem quantitativa. Incluíram dados dos óbitos por tuberculose das cinco 
regiões brasileiras adquiridos no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) através 
do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), sendo assim, dados secundários e 
de domínio público, respeitando os preceitos éticos da Resolução do Conselho Nacional de 
Saúde nº 510/2016. Para cálculo da taxa foram utilizados dados das projeções populacio-
nais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As variáveis utilizadas para 
a análise foram: ano de óbito (2014 a 2018) e óbitos por residência segundo a região. No 
período analisado foram identificadas 22.705 mortes causadas por tuberculose, e as taxas 
de mortalidade nas regiões do Brasil variaram entre 1,28 e 2,66 por 100 mil habitantes. O 
risco de mortalidade das regiões Nordeste e Norte foi superior ao nacional durante os 5 
anos analisados, enquanto a região Centro-Oeste apresentou menor risco. A região Sudeste 
apresentou declínio da taxa de mortalidade, passando de 2,25 em 2014 para uma taxa de 
2,13  por 100 mil hab. em 2018, enquanto a região Sul exibiu aumento da taxa, em 2014 a 
taxa foi de 1,43 e no final do período atingiu 1,60 óbitos por 100 mil hab. Conclui-se que 
durante o período analisado, o país apresentou taxas de mortalidade por tuberculose variá-
veis de acordo com a região, o que pode está ligado a existência de diferentes realidades 
sociais e econômicas no país que implicam no surgimento da patologia.

PALAVRAS-CHAVES: Mortalidade, Tuberculose, DATASUS, Sistemas de Informação, 
Brasil. 
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DATASUS NA PRÁTICA: DESBRAVANDO OS SISTEMAS DE 
INFORMAÇÕES

Mariana Cardoso Dantas, Maria Elda Alves de Lacerda Campos

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

O DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde) é responsável 
por coletar, processar e disseminar dados sobre saúde. O uso dessas informações permite a 
realização da análise da situação de saúde da população, e consequentemente, tomadas de 
decisão coerentes. O DATASUS agrega sistemas de informações que são imprescindíveis 
para o futuro profissional do discente, visto que o uso desses dados pode impactar na saúde 
das pessoas. Este estudo tem o objetivo de descrever a realização da oficina “DATASUS na 
prática: Desbravando os Sistemas de Informações”. Trata-se de um relato de experiência 
realizado a partir da oficina supracitada que ocorrera em outubro de 2020 via meio digital 
(Google Meet), promovida pela monitoria da disciplina Epidemiologia II, com supervisão 
da docente responsável. O público-alvo constituiu-se de alunos do 6º período em enfer-
magem da Universidade de Pernambuco (total=26). A oficina foi submetida e aprovada na 
Coordenação Setorial de Graduação. O evento foi dividido nas seguintes etapas: I) Abor-
dagem teórica; II) Operacionalização do DATASUS; III) Exemplos da utilização dos dados 
em estudos; IV) Discussão e prática discente; V) Aplicação de formulário (avaliação da 
oficina). Os principais resultados foram: promoção da proximidade do discente com a te-
mática; estímulo ao acesso e uso de dados secundários; apoio à construção de futuras ativi-
dades na disciplina supracitada; retorno positivo dos ouvintes, observado nos resultados do 
formulário, por meio de agradecimentos, elogios e avaliação de 81,5% dos discentes como 
“Muito satisfeito”; e contribuição no desenvolvimento das habilidades da monitora, prepa-
rando-a para a prática acadêmica. Dessa maneira, a oficina foi proveitosa e construtiva para 
os graduandos e monitora, bem como, o aprendizado acerca do DATASUS e Sistemas de 
Informações contribuiu para a apropriação da temática por parte dos discentes, visto que é 
fundamental para a vida acadêmica-profissional.

PALAVRAS-CHAVES: Sistemas de Informação em Saúde, Educação a Distância, Moni-
toria, Aprendizagem.
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VÍDEO-AULA: A FERRAMENTA DE ENSINO À DISTÂNCIA 
COMO INSTRUMENTO DE REFORÇO DO ENSINO 

PRESENCIAL

Ramisse Moreira de Albuquerque, Beatriz de Araújo Gusmão, Giovana Lordsleem de Mendonça,  
Tatianny Carneiro Fonseca, Priscila Prosini.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE – FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

Pesquisas têm revelado que o docente deve mediar o processo de ensino aprendizagem 
através de metodologias inovadoras. Dentre estas, a utilização de vídeos e filmes vêm se 
destacando. Por serem ferramentas práticas, os vídeos potencializam a ampliação de co-
nhecimentos e viabilizam múltiplas articulações no âmbito educacional, podendo ser uti-
lizados não apenas como um mero transmissor de imagens, mas como um instrumento de 
ensino-aprendizagem valioso da tecnologia para fins pedagógicos. Este projeto tem como 
objetivo construir um ambiente virtual com vídeos-aulas referentes à prática laboratorial 
da disciplina de Ortodontia, visando oferecer um reforço para a aprendizagem de conteú-
dos antes ministrados exclusivamente na forma presencial, através da prática do ensino 
híbrido, metodologia que combina as modalidades remota e presencial. Os monitores pro-
duzirão cinco vídeos dentro do conteúdo programático laboratorial da disciplina de Or-
todontia, sob a supervisão da professora orientadora do projeto, sendo as gravações e as 
edições realizadas com ferramentas disponíveis em aparelho celular.  Esses vídeos serão 
oferecidos aos alunos da disciplina e ao público geral através do YouTube, como material 
didático complementar. Os resultados encontram-se em construção, o desenvolvimento de 
habilidades no que tange à utilização de ferramentas de edição de imagem e de vídeo e a 
realização de aulas de forma remota, vêm aprimorando aptidões antes não vivenciadas. A 
crescente utilização das novas tecnologias permeia todos os espaços e na educação isso 
não poderia ser diferente. O que antes parecia distante para alguns cursos eminentemente 
práticos, como é o caso da Odontologia, comprovou-se uma ferramenta primordial, quando 
a necessidade assim exigiu. Pode-se concluir que, apesar de não planejada, a pandemia do 
Coronavírus veio para mostrar que as metodologias de ensino precisam ser continuamente 
modernizadas.

PALAVRAS-CHAVES: Ortodontia, Ensino Híbrido, Tecnologia.
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CONFLITOS NA PRÁTICA PROFISSIONAL DE 
ENFERMEIROS EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: REVISÃO 

INTEGRATIVA

Layane Nunes de Lima (Discente/UPE), Rachel Mola (Docente/UPE), Amanda Regina da Silva Góis (Docente/UPE).

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: Os conflitos referem-se a adversidades internas entre indivíduos ou grupos, que 
têm como consequências discordâncias quanto a ideias, valores ou emoções. Na prática 
profissional, os enfermeiros de unidades de urgência e emergência, entram em contato com 
clientes, familiares e membros da equipe de saúde em situações estressantes e propensas 
aos conflitos, pois o contexto e natureza do trabalho muitas vezes são complexos, por en-
volverem relações de vida e morte, poder e submissão. Nesse cenário de trabalho, muitas 
vezes demanda a atuação do enfermeiro como mediador resolutivo dos conflitos. Neste 
sentido, entende-se que estudar o tema pode contribuir na forma como o relacionamento in-
terpessoal é conduzido durante as práticas assistenciais do enfermeiro. Objetivo: identificar 
sobre os conflitos na prática profissional de enfermeiros na urgência e emergência. Método: 
trata-se de revisão integrativa de literatura realizada nas bases de dados Literatura Latino-
-Americana em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval 
System Online (MEDLINE) e na Base de dados em Enfermagem (BDENF), de agosto a 
outubro de 2020. Seguindo os critérios de inclusão foram incluídos 11 estudos para a aná-
lise conceitual .Resultados: as principais circunstâncias geradoras de conflitos são proble-
mas na comunicação, na estrutura organizacional e alta carga de trabalho. Os sujeitos mais 
envolvidos em conflitos com os enfermeiros são médicos. As consequências dos conflitos, 
se mal gerenciados, são o estresse e impotência. No entanto, se bem gerenciados podem 
propor melhoria para o ambiente de trabalho. Conclusões: os conflitos podem ter resultados 
negativos ou positivos a depender de como eles são gerenciados. Considera-se necessário o 
fortalecimento das relações interprofissionais para o gerenciamento de conflitos.

PALAVRAS-CHAVES: Enfermagem, Conflito Psicológico, Relações Interpessoais.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 86

CONTRIBUIÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 
DA LUDICIDADE DURANTE O PROCESSO DE 

HOSPITALIZAÇÃO DAS CRIANÇAS COM CÂNCER

Larissa da Silva Souza, Marcelo Soares Tavares de Melo.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nesta pesquisa nosso foco é a Ludicidade para as crianças com câncer durante o processo 
de hospitalização no Centro de Onco hematologia Pediátrica localizado no Hospital Uni-
versitário Oswaldo Cruz. Tendo em vista, que se espera durante a infância poder brincar, 
aprender e se divertir, muitas vezes isso acaba se perdendo no tratamento do câncer infantil, 
pois em muitos diagnósticos se faz necessário à hospitalização para o tratamento. Porém 
esse processo pode ser amenizado com as atividades recreativas, dentre estas, destacamos 
o jogo que se origina da palavra latina ludus e muitos autores apontam o jogo como sinô-
nimo de ludicidade, por isso utilizamos como um princípio de adaptação para o paciente, 
levando-o assim ao fortalecimento e a capacidade de reação durante o tratamento. Ten-
do como objetivo analisar as contribuições teórico-metodológicas da Ludicidade durante 
o processo de hospitalização das crianças com câncer. Metodologicamente esta pesquisa 
se desenvolveu em uma abordagem qualitativa, na qual a opção metodológica escolhida 
foi a hermenêutica-dialética. Sendo a comunicação tratada a partir dos diários de campo, 
como também através das entrevistas semiestruturadas com as crianças com câncer, os seus 
acompanhantes e as brinquedistas do CEONHPE, tendo como análise dos dados o tipo 
categorial por temática. Sendo assim como resultado, através das entrevistas semiestrutu-
radas, foi visto que as vivências dos jogos com base na Ludicidade permitiram as crianças 
uma minimização dos efeitos colaterais provocados pela medicação no tratamento do cân-
cer, além do estímulo as capacidades cognitivas, melhora na autoestima, na comunicação 
e confiança no outro, na disposição e no bem-estar. Concluindo que as atividades lúdicas 
são recursos terapêuticos enriquecedores que contribuíram para a melhoria no tratamento 
da doença e na qualidade de vida das crianças com câncer. 

Palavras-chaves: Ludicidade, Crianças com Câncer, Hospitalização. 
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MONITORIA EM FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO: 
UM NOVO OLHAR EM TEMPOS DE PANDEMIA

Willian Severino Gomes, Erica Fernanda Olímpio da Silva, Maria Luciana de Almeida.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

O componente curricular fundamentos de administração aborda as organizações, visando 
dotar os discentes do curso de Logística de uma visão geral sobre o cenário em que ele 
irão atuar. Muitos discentes acabam por ter algumas dificuldades com os conteúdos devi-
do às demandas de leitura e trabalhos extraclasse, os quais requerem o entendimento de 
uma realidade prática que está além da Universidade. Por meio do projeto de monitoria 
foi possível contar com apoio de discentes monitores na construção do processo de ensi-
no-aprendizagem. A preparação começou em julho com a elaboração de resumos acerca 
dos capítulos que seriam abordados, houve reunião em agosto para discussão do plano de 
ensino e das atividades abordadas em cada aula.  Também são realizadas reuniões mensais 
para ajustes dos detalhes dos encontros da monitoria. Os monitores participam das aulas e 
fazem atendimento aos discentes semanalmente, quando se faz necessário, acontecem dois 
encontros. Tudo está acontecendo via meet nos horários acertados, porém, o atendimento 
via Whatsapp realiza-se diariamente. A dinâmica já envolvia múltiplas formas de ativida-
des e avaliações objetivando desenvolver capacidades distintas, isso foi intensificado no 
formato remoto e os monitores estão sendo fundamentais nesse processo. Os monitores 
criaram um site para expor as cartas produzidas pelos discentes, fruto de uma atividade pro-
posta, também produziram um vídeo sobre um dos conteúdos para integrar os seminários 
criativos, outra atividade proposta, o que auxiliou os discentes e introduziu os monitores 
na preparação de aula. No mais a monitoria de auxiliado substancialmente nas atividades 
finais do componente, as quais envolvem seminários e criação de organizações. A média 
semanal de participação na monitoria 50% da turma, resultado considerado muito bom, os 
discentes também expressam o quanto os monitores os tem ajudado em todo processo de 
adaptação a Universidade, ao ensino remoto e na melhoria do aprendizado dos conteúdos.  

PALAVRAS-CHAVES: Monitoria, Administração, Logística. 
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A FORMAÇÃO DOCENTE E AS POSSIBILIDADES 
METODOLÓGICAS AO PROCESSO DE ENSINO E DE 

APRENDIZAGEM DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL NO COTIDIANO DA CLASSE COMUM

Max Andrey de Souza Costa, Maria do Socorro Carvalho Amariz Gomes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

O presente artigo objetiva refletir sobre os saberes necessários à formação do professor 
para a ação docente, frente a mediação do ensino inclusivo. Nesse sentido, buscou-se res-
ponder à seguinte questão: qual a importância da formação docente para o ensino direcio-
nado a alunos com Deficiência Intelectual (DI), numa sala de aula mista, tendo em vista seu 
desenvolvimento e sua aprendizagem de forma integral? Dessa forma, fez-se um estudo 
bibliográfico, descritivo e qualitativo apoiado em Borges (2013), Carvalho (2014), Maz-
zotta (2003), Lima (2010), Garcia (2011), assim como em alguns marcos legais como: a 
Constituição Federal de 1988 – a Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDBEN, a Declaração de Salamanca de 1994, a Convenção da ONU, sobre os 
direitos das pessoas com deficiência de 2007. Com as análises e discussões, observou-se, 
que, tanto a formação docente, quanto às políticas para a inclusão dos alunos com defi-
ciência avançaram muito nos últimos anos, porém, os resultados ainda não são suficientes 
e requerem novos estudos, investimentos nas escolas e nos profissionais para que de fato a 
inclusão aconteça na prática. Por fim, conclui-se, que por meio da educação inclusiva, rom-
pe-se com as práticas excludentes, investe-se na educação para atender as especificidades 
de todos os alunos, contribuindo, assim para que o ensino e a aprendizagem efetivem-se 
com qualidade.

PALAVRAS-CHAVES: Formação Docente, Deficiência Intelectual, Processo de Ensino e 
de Aprendizagem, Casse Comum.
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COVID-19: MUDANÇAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA

Carla Cecília Lira Pereira de Castro, Adriane Tenório Dourado Chaves, Daniela Guimarães de Melo Nogueira,  
Renata Kelly Nogueira Trajano, Ana Cláudia Amorim Gomes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE – FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

O Covid-19 surgiu em Wuhan, na China, em dezembro de 2019 e tornou-se uma pandemia 
declarada pela organização mundial de saúde (OMS). Sabe-se que a transmissão desse 
vírus está relacionada as atividades respiratórias, como gotículas de fala, tosse ou espirro e 
aerossóis gerados durante o procedimento clínico. Diante disso, objetivou-se realizar uma 
busca por novas diretrizes e protocolos a serem adotadas devido a procura por atendimento 
odontológico durante este período, pois medidas adotadas a partir de agora deverão fazer 
parte do ambiente odontológico até a imunização da população. Realizou-se uma busca ati-
va de documentos relevantes sobre o tema da pesquisa, utilizando os descritores “Covid-19 
(Covid-19)”, “Dentistry (Odontologia)” e “Infection (Infecção)”.  A seleção dos artigos 
ocorreu através das bases de dados Medical Publications (PubMed) e Scientific Electronic 
Library Online (SciELO). A partir disso, concluiu-se que foram desenvolvidas orientações 
para a adequação do atendimento odontológico, especialmente de acordo com os modos de 
transmissão viral. Desta forma, novos métodos de desinfecção do ambiente odontológico 
surgiram, sustentado pela ideia onde existam 3 camadas de defesa contra a transmissão 
por aerossolização no consultório odontológico. Estas seriam os equipamentos de proteção 
individual (EPI), o uso de enxaguantes bucais e o uso de filtros de alta eficiência (HEPA). 
Além disso, houve a incorporação de novas substâncias e meios de desinfecção da infec-
ção. Portanto, um desafio crítico é determinar como as instituições odontológicas devem 
responder às mudanças criadas pela Covid-19. Novos protocolos foram criados, como a 
sanitização dos ambientes por meio do gás ozônio e a luz ultravioleta (UV-C), e a descon-
taminação de superfícies está sugerindo a associação do etanol com 62-71% ao quaternário 
de amônia 50%. Outros agentes biocidas como o ácido paracético (0,2 A 0,5%) e o peróxi-
do de hidrogênio 0,5%também se mostraram eficazes.

PALAVRAS-CHAVES: Covid-19, Odontologia, Infecção.
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REVENDO O ENSINO DE AMÉRICA INDÍGENA

Bárbara Cristina Beltrão Barbosa, Kalina Vanderlei Silva

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE

O presente trabalho visa apresentar os resultados parciais do projeto de monitoria de mes-
mo nome, vinculados ao Projeto de extensão “Mudando as representações dos adolescen-
tes sobre os indígenas e á disciplina Tópicos Especiais da América indígena”. A monitoria 
durante os meses de quarentena atuou junto a um grupo de discussão sobre América indíge-
na, em oficinas relacionadas a Arte e cultura indígena, além da produção e gerenciamento 
de páginas nas mídias sociais (Facebook/Instagram), ampliando a discussão para fora da 
sala de aula. Os principais pontos abordados nesse trabalho estão relacionados com o pro-
tagonismo e as representações indígenas. O protagonismo indígena está relacionado à luta 
indígena por reconhecimento dos seus direitos, ter a possibilidade de ser o personagem 
principal da sua própria história, com suas próprias representações que mostram que há 
uma diversidade cultural muito grande, não é uma cultura generalizada como muitas vezes 
é mostrado pelos documentos, ilustrações entre outras fontes que não foram produzidas 
por figuras Indígenas no decorrer da história. Por meio desse trabalho podemos ver a luta 
por espaço dos povos indígenas, principalmente no Brasil, além da diversidade de artistas 
de origem indígena, como músicos, escritores, pintores, diretores entre outros, e o trabalho 
não está em seu fim, continua em andamento.

PALAVRAS-CHAVES: América indígena, História, Monitoria.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 91

A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE PELO VIÊS DO 
DIALETO PAJUBÁ

Vanessa Mirele dos Santos Nascimento, Nazarete A. Mariano.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

O presente estudo tem por finalidade socializar discussões parciais de uma pesquisa de Tra-
balho de Conclusão de Curso que tem como base de estudos uma discussão sobre língua e 
identidade, abordando dialeto pajubá como corpus da pesquisa: dialeto falado pelo grupo 
LGBTQIA+. Logo a referida pesquisa tem como objetivo compreender como o pajubá, 
vocábulos, oriundo da Língua Africana Iorubá é um dialeto e é agente ativo na construção 
das identidades dos seus falantes. Justificando-se, pela necessidade de investigar como 
uma comunidade de fala constrói sua identidade utilizando-se desse dialeto. Dito isso, faz 
necessário um recorte as marcas identitárias a partir do uso do pajubá como dialeto em 
determinada comunidade de fala. Sabendo- se que esse grupo ressignifica o uso de termos, 
que já era utilizado por outra comunidade de fala, a exemplo de contextos religiosos, aqui 
no Brasil. Para tal, utiliza-se teóricos como Katryn Woodward (2003), e Stuart Hall (1992), 
que abordam o tema identidade e a construção de novas identidades, como a trazida aqui, 
identidade de gênero. E teóricos que discorrem sobre o Iorubá e sua influência são: Yeda 
Pessoa de Castro (2005) e Renato Mendonça (2012) que tratam da influência da africana 
no português brasileiro, trazendo aparato histórico sobre o idioma. A metodologia abordada 
será de cunho qualitativa, que é focalizada no processo e seu significado. Em relação aos 
fins da pesquisa ele será de caráter exploratório, pois a área escolhida para ser abordada 
ainda necessita de mais pesquisas e conhecimento sistematizado. Diante disso, alguns re-
sultados parciais foram mapeados. Dentre eles a questão do Pajubá ser uma marca identitá-
ria, as respostas obtidas reafirmam o que já vem sendo estudado: a linguagem seja qual for, 
tornar-se marca de um povo ou de um grupo específico.

PALAVRAS-CHAVES: Marcas Identitárias, Comunidade LGBTQIA+, Linguagem.
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A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM 
PÓS-OPERATÓRIA À PACIENTE COM ENCEFALOPATIA 
HIPÓXICA-ISQUÊMICA: UMA COMPLICAÇÃO DO USO 

DA CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA

Tuanny Monte Brito, Thayrine Raquel Pereira de Souza Da Cruz Ferreira,  
Alyson Samuel de Araujo Braga, Raquel Melo de Holanda.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO – FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Introdução: Em 80% das cirurgias cardíacas, principalmente as de alta complexidade, os 
pacientes ainda são submetidos a circulação extracorpórea (CEC). Cuja finalidade é pro-
piciar um campo cirúrgico limpo, mantendo a circulação sanguínea dentro dos padrões e 
assegurando a perfusão de órgãos e tecidos. Estudos afirmam que quanto maior o tempo de 
circulação extracorpórea, maiores serão as chances de ocorrerem complicações, a exemplo, 
da “Sindrome Hipóxica-Isquêmica”, uma das principais complicações que quando se trata 
de uma hipoperfusão significativa dos tecidos do organismo, pode levar a isquemia, aci-
dose e aumento do gás carbônico no sangue arterial, com consequente lesão celular difusa 
e danos ao sistema nervoso central com a morte das células nervosas. Objetivo: Relatar a 
experiência do atendimento a uma paciente com Encefalopatia Hipóxico-Isquêmica, por 
alunos da graduação de enfermagem em estágio curricular. Metodologia: Trata-se de um 
relato de experiência de avaliação pós-operatória realizada em maio de 2019. Resultados: 
Durante o estudo do quadro clínico da paciente, que foi feito através da análise de prontuá-
rio, acompanhamento das evoluções disponibilizadas e exames físicos realizados durante 
os exercícios do estágio, foram reunidas as informações e nos foi estimulado à implemen-
tação da sistematização da assistência de enfermagem (SAE)para auxiliar a paciente den-
tro de suas especificidades clínicas e necessidades básicas. Conclusão: Sendo a Síndrome 
hipóxica-isquêmica uma complicação inerente ao procedimento da CEC,é de extrema im-
portância uma maior atenção e cuidado por parte da enfermagem a esses pacientes. Assim 
sendo, fica claro a necessidade da implementação da SAE e o estímulo por parte dos pre-
ceptores para que os graduandos exercitem a viabilidade para o autocuidado do paciente, 
objetivando a elaboração de um exímio plano de assistência.

PALAVRAS-CHAVES: Encefalopatia Hipóxica-Isquêmica, Planejamento de Assistência 
ao Paciente, Enfermagem Pós-Cirúrgica. 
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PERIFIL BACTERIANO E ANTIMICROBIANO DE LESÃO 
POR PRESSÃO DE PACIENTES INTERNADOS EM UM 

HOSPITAL HUNIVERSITÁRIO NO MUNICÍPIO DE 
PETROLINA-PE

Lima, Wamberg Lacerda Ferreira, Souza, Tathiana Pereira, Santos, Anna Clara de Araújo,  
Mattos, Rachel Mola, Melo, Flávia Bezerra de Souza

1. UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, Recife, Petrolina.
2. UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, Petrolina

Introdução: A lesão por pressão (LPP) pode ser definida como uma região de morte tecidual 
resultante da isquemia, associado à pressão exercida sobre as proeminências ósseas contra 
uma superfície enrijecida. A ocorrência de LPP favorece a proliferação de microrganismos 
que podem contribuir negativamente com o processo fisiológico de cicatrização, propician-
do complicações como processos infecciosos e aumento de multirresistência bacteriana. 
Objetivo: Identificar o perfil bacteriano e antimicrobiano de isolados LPP de pacientes 
em um hospital universitário. Metodologia: Pesquisa descritiva, de caráter quantitativo e 
experimental em andamento, integrante do projeto intitulado “Isolamento e análise de re-
sistência de bactérias associadas a lesões por pressão em pacientes de hospital universitário 
na cidade de Petrolina-PE”. Foram incluídos os pacientes internados na unidade de terapia 
intensiva, emergência, clínica cirúrgica e clínica médica; com idade ≥ 18 anos; portadores 
de LPP em estadiamento superior a 2. A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comi-
tê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade de Pernambuco, CAAE: 
00227518.1.0000.5207. Os dados foram coletados por meio de informações presentes nos 
prontuários dos pacientes e aplicação de um instrumento semiestruturado formulado pelos 
pesquisadores. Resultados: Os dados parciais da pesquisa apresentam 21 amostras de 15 
pacientes, sendo prevalente o sexo masculino 90,4% e com idade ≥ a 60 anos 46,6%. As 
regiões mais acometidas pelas LPP foram sacral 42,8% e calcânea 23,8%. Os resultados 
das culturas apresentaram uma maior frequência de bactérias Gram-negativas Enterobac-
ter sp. 47,6% e Escherichia coli 23,8%, as quais apresentaram uma multirresistência aos 
antimicrobianos testados. Conclusão: As bactérias encontradas nas amostras, fazem parte 
da microbiota intestinal de homens e animais, sugerindo contaminação fecal dessas feridas, 
refletindo com isso, a precariedade dos cuidados necessários ao paciente. 

PALAVRAS-CHAVES: Antimicrobianos, Lesão por pressão, Bactérias.
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CANDIDÍASE BUCAL EM PACIENTES COM PRÓTESES: 
REVISÃO DE LITERATURA

Jéssica Teixeira Batista Modesto, Gerhilde Callou Sampaio, Jose Ricardo Dias Pereira.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

INTRODUÇÃO: O edentulismo no Brasil cresce, com ele, as próteses dentárias. O uso 
contínuo da prótese mal adaptada, rugosidade e higiene inadequados podem desencadear 
lesões bucais, como a candidíase oral. Ela é caracterizada por uma inflamação na mucosa 
bucal com etiologia multifatorial, na qual a Cândida albicans é o principal patógeno. OB-
JETIVO: O objetivo do trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica, na qual foram abor-
dados os aspectos gerais da candidíase bucal desencadeada pelo uso da prótese dentária. 
METODOLOGIA: Foi realizado um levantamento bibliográfico, através de uma pesquisa 
de publicações das bases de dados PubMed, MEDLINE, LILACS e SciELO. Foram selecio-
nados artigos publicados nos anos de 2015 e 2020, incluindo revisões sistemáticas, relatos 
de caso e dissertações. RESULTADOS: Na maioria dos casos de lesões relacionadas com 
a prótese dentária, a cândidos e eritematosa foi a forma mais prevalente entre os usuários. 
Os estudos mostraram que as próteses estão sendo utilizadas por tempo além do indicado 
e em condições inadequadas, tornando o paciente mais susceptível a estas lesões bucais. 
Foi proposto orientações a respeito da correta higienização bucal com as próteses. Foram 
tratados com o desbridamento, além da retirada parcial da prótese dentária, e o agente an-
tifúngico mais utilizado foi o fluconazol. CONCLUSÃO: O entendimento da candidíase 
bucal relacionada à pacientes protéticos é essencial para clínica. A partir dos resultados, 
é perceptível a relação da utilização da prótese dentária com a candidíase oral. Portanto, 
verifica-se a necessidade de conscientizarmos os pacientes sobre higiene no uso, além das 
consultas odontológicas de rotina. 

PALAVRAS-CHAVES: Candidíase oral, Prótese, Cândida albicans. 
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EFEITOS DA TÉCNICA DE LIBERAÇÃO MANUAL DO 
DIAFRÁGMA NA BIOMECÂNICA RESPIRATÓRIA EM 

PACIENTES NEUROCRÍTICOS SOB VENTILAÇÃO 
MECÂNICA: PROTOCOLO DE ENSAIO CLÍNICO 

RANDOMIZADO

Abilene Pinheiro Santos da Silva, Victória Lisboa, Elis Fernanda Araújo Lima De Oliveira,  
Heitor Fernandes Silveira Cavalini, Paulo André Freire Magalhães.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: Os pacientes neurocríticos na Unidade de terapia Intensiva (UTI) têm maior 
tempo de internação, maior risco de mortalidade e alterações do trabalho respiratório. Além 
disso, demandam longo período de ventilação pulmonar mecânica, o que pode atrofiar as 
fibras dos músculos respiratórios e dificultar o desmame da ventilação mecânica (VM). 
Intervenções como a terapia de expansão pulmonar (TEP) tem demonstrado aumentar a 
mobilidade das estruturas torácicas envolvidas na mecânica respiratória, como a técnica 
de Liberação Manual do Diafragma (LMD). Objetivo: Avaliar os efeitos da LMD na bio-
mecânica respiratória em pacientes neurocríticos sob VM. Metodologia: Trata-se de um 
ensaio clínico controlado, randomizado, duplo-cego e com sigilo de alocação. A amostra 
será constituída de pacientes neurológicos em estado crítico em uso de VM, internados 
na UTI do Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco, em 
Petrolina-PE. Serão coletados os dados antropométricos, clínicos e demográficos, avaliada 
a biomecânica diafragmática e aplicado um protocolo experimental de TEP com LMD. Re-
sultados esperados: Espera-se verificar o efeito da técnica LMD como recurso terapêutico 
para TEP em pacientes neurocríticos sob VM.

PALAVRAS-CHAVES: Diafragma, Unidades de Terapia Intensiva, Lesão Pulmonar In-
duzida por Ventilação Mecânica, Manipulações Musculoesqueléticas, Ultrassonografia, 
Doenças do Sistema Nervoso.
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BARREIRAS PARA A PREVENÇÃO PRIMÁRIA DO  
CÂNCER CERVICAL NA ATENÇÃO BÁSICA:  

REVISÃO DE LITERATURA

Tuanny Monte Brito, Alyson Samuel de Araujo Braga, Ana Vitória Maria oliveira de Paula,  
Isabela Cristina de Araujo Monte.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO-FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Introdução: O câncer do colo do útero é causado pela infecção contínua por alguns tipos do 
Papilomavírus Humano – HPV. Embora existam recursos disponíveis para sua prevenção e 
controle, no Brasil, o câncer de colo uterino é a segunda causa de morte entre mulheres. O 
Papanicolaou é a principal estratégia na atenção básica (AB) para detectar lesões e realizar 
o diagnóstico precoce levando a maior chance de um tratamento bem-sucedido. Objetivo: 
Avaliar na literatura disponível, as barreiras para a prevenção primária do câncer cervical 
na atenção básica. Metodologia: Trata-se de uma revisão da literatura realizada em setem-
bro de 2020, nas bases de dados: LILACS, BDENF, CVSP, Coleciona SUS, CUMED e 
IBECS. Os critérios de inclusão: artigos completos, publicados entre os anos de 2015 a 
2020, no idioma português e espanhol, que abordavam exclusivamente serviços da AB. 
Resultados: Foram recuperados 25 artigos, sendo 20 para leitura na íntegra. 18 publicados 
no idioma português e 2 em espanhol. Dentre os principais assuntos destacados: a necessi-
dade de atualização dos profissionais da AB para a realização do exame citopatológico; a 
humanização no atendimento como estratégia para fortalecer a aderência da população ao 
exame; as limitações das mulheres quanto ao acesso à informação sobre a importância da 
realização do exame, representaram as maiores barreiras para um melhor desempenho na 
prevenção primária a partir das unidades básicas. Especial importância também se deu na 
interferência psicológica e cultural na realização do exame. De modo que estratégias am-
pliadas surgem como propostas para minimizar tais barreiras. Conclusão: A AB é uma das 
principais plataformas para a efetiva prevenção do câncer uterino, sobretudo devido a sua 
capilaridade e universalidade como porta de entrada dos indivíduos que dela necessitam, 
mas é necessária a implementação de estratégias para ampliar o acesso tanto ao sistema 
quanto a informação em saúde, de modo a fortalecer a prevenção primária.

PALAVRAS-CHAVES: Atenção Básica, Câncer de Colo de Útero, Prevenção Primária.
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CARACTERIZAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 
POR SENSORIAMENTO REMOTO EM UM MUNICÍPIO 

INSERIDO NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO

Alana Oliveira de Andrade, Rodrigo José de Carvalho Lopes, Regina Lúcia Félix de Aguiar Lima,  
Rosimary de Carvalho Gomes Moura, Claudemiro de Lima Junior.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Há muitas formas de se proporcionar interação entre a sociedade no meio urbano, como as 
“áreas verdes”, conceituadas como espaço livre urbano, composto por vegetação arbórea 
e arbustiva que proporcionam amenização dos impactos ambientais da urbanização, onde 
pelo menos 70% da área seja permeável e acessível à população. Assim, nesse estudo o 
objetivo foi caracterizar os espaços livres urbanos de Petrolina, um município inserido no 
Semiárido brasileiro, por meio do sensoriamento remoto. A avaliação foi feita com uso do 
método qualitativo, com a utilização de gráficos, tabelas e mapas, com o sensoriamento 
remoto e com imagens de satélite, classificadas pela técnica de segmentação e validadas. 
A seguir, foram quantificadas as áreas verdes e calculado o índice de área verde. Nesse 
cálculo incluem-se todas as áreas verdes, com plantas nativas ou não, que são considera-
das na composição da arborização na cidade de Petrolina para obtenção do lazer, conforto 
térmico ou arquitetura urbanística. O índice mostrou que há 18,827 m² de área verde para 
cada habitante da cidade, sendo considerado alto para a realidade da área estudada, e isso 
ocorre, devido aos critérios para categorização das chamadas áreas verdes urbanas e das 
metodologias para obtenção dos dados. O uso dos sensores teve acurácia na identificação 
de áreas com solo exposto, asfaltada, com casas (telhados) que apresentaram contraste bem 
forte, facilitando a identificação dos aspectos constantes nos valores dos pixels na imagem 
satélite.

PALAVRAS-CHAVES: Sensoriamento Remoto, Semiárido, Áreas Verdes, Arborização.
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EDUCAÇÃO NUTRICIONAL COM ADOLESCENTES: UMA 
ABORDAGEM INTERATIVA E LÚDICA

Geice Kelly Rodrigues Ramos, Ana Caroline Januario Filipe, Maria Vanessa Feitoza da Silva,  
Bárbara Emanuelle Alves Silva Soares, Diego Felipe dos Santos Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA- UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

Introdução: A educação nutricional tem o potencial de modificar positivamente os hábitos 
alimentares das pessoas através do compartilhamento de saberes e práticas diversificadas. 
Sabendo-se que a má qualidade da alimentação e o consumo de alimentos ultraprocessa-
dos relaciona-se ao maior risco de desenvolvimento de doenças crônicas e seus agravos, 
é imprescindível proporcionar espaços de fomentação da educação nutricional. Objetivo: 
Relatar a experiência quanto ao trabalho de educação nutricional com adolescentes fre-
quentadores de uma instituição filantrópica. Metodologia: O projeto foi realizado em uma 
instituição filantrópica do Vale do São Francisco. Inicialmente, por meio de dinâmica, fo-
ram abordados os 10 Passos para Alimentação Saudável do Guia Alimentar da População 
Brasileira. Em seguida, através de um jogo e utilizando flanelógrafo, foi explanado sobre 
a quantidade de sódio, açúcar e óleo presente em alimentos ultraprocessados. Através de 
apresentação de slides, as doenças mais associadas ao consumo de processados foram ex-
plicadas ao público. Como forma de avaliar a proposta desenvolvida, foi realizada uma 
atividade final, onde os adolescentes escreviam em um cartaz o que acharam sobre a ati-
vidade e seu entendimento. Resultados: De acordo com a avaliação final, observou-se que 
os adolescentes foram contemplados no que se refere ao conhecimento de conceitos e re-
comendações da alimentação saudável, e mostraram interesse especial quanto ao debate 
sobre os mitos alimentares. Conclusão: A educação nutricional é o ponto de partida para 
disseminação de informações em direção à aprendizagem e aceitação de uma alimentação 
saudável e equilibrada. Propagar a educação nutricional na comunidade em que faz parte, 
desde a infância até a vida adulta, proporciona mudanças de hábitos alimentares, promo-
vendo a qualidade de vida da população. Nesse sentido, o trabalho desenvolvido mostrou-
-se efetivo, proporcionando espaço ao conhecimento, e esclarecimento de dúvidas.

PALAVRAS-CHAVES: Adolescentes, Educação Nutricional, Intervenção Nutricional. 
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CAMPANHA ON-LINE “UNIDOS PELA LUTA COVID-A” 
EM TEMPOS DE PANDEMIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Ivana Oliveira Barbosa, Carla Cecília Lira Pereira de Castro, Giovana Lordsleem de Mendonça,  
Letícia Veloso de Almeida, Ana Cláudia Amorim Gomes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE–FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

A pandemia da COVID-19 tornou-se um dos maiores desafios deste século, fazendo com 
que as ações de prevenção e promoção em saúde sejam de suma importância em contextos 
como estes. Atrelado a isso, um dos cuidados fundamentais para a manutenção da saúde ge-
ral é a higiene bucal, sendo a cavidade bucal uma das principais portas de entrada do vírus 
SARS-CoV-2. Além disso, o uso de máscaras e respiradores mecânicos foram os itens que 
mais ganharam ênfase no combate e prevenção da doença. O objetivo do trabalho é rela-
tar a experiência de um projeto de extensão destinado a apoiar os cuidados sobre a saúde 
bucal em um contexto de pandemia, através de uma campanha on-line intitulada “Unidos 
pela Luta CoVID-A”. A campanha foi realizada pelo projeto de extensão “Traumatismo 
dental: O que fazer? ”no período de maio a julho de 2020, onde 24 alunos da Faculdade 
de Odontologia de Pernambuco se organizaram, tendo apoio de 2 professoras, destinados 
a arrecadar recursos para compra de máscaras para os profissionais de saúde e kits de 
higiene bucal para população carente. Os kits foram compostos por escova, creme dental 
e com/sem fio dental. Além disso, foi desenvolvida uma cartilha socioeducativa que foi 
entregue juntamente com os kits. Foram realizadas ações em hospitais, organizações não 
governamentais e institutos. Teve-se como resultado o arrecadamento de R$1842,80, além 
de doações de pastas e kits de higiene bucal. Nesse contexto, foram realizadas as entregas 
de cerca de 100 kits de higiene bucal em uma das ações da ONG Transformar, 93 kits para 
o Projeto ICÓsocial, 60 kits para o Instituto dos Cegos Antônio Pêssoa de Queiroz. Além 
disso, 150 kits e 711 máscaras foram doados ao Hospital Universitário Oswald Cruz e 100 
kits e mais de 500 máscaras para o Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco. Portanto, 
essa campanha foi relevante ao contribuir na correta orientação de higiene bucal durante a 
pandemia da COVID-19.

PALAVRAS-CHAVES: Saúde bucal, Saúde, Higiene bucal.
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DIMINUIÇÃO DE LESÃO PERIAPICAL: RELATO DE CASO

Ivana Oliveira Barbosa, Rosana Maria Coelho Travassos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE – FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

O tratamento endodôntico tem como objetivo a manutenção do elemento dentário. Os nú-
meros de sucesso vêm crescendo, a taxa percentual varia de 60 a 90%, isso se deve ao 
avanço das técnicas e materiais utilizados, como também ao aumento do número de pro-
fissionais especializados que fazem esses tratamentos. Porém, o aumento desse número 
não dispensa um controle clínico e radiográfico. O objetivo deste trabalho é relatar o caso 
clínico de uma paciente com um dente portador de lesão periapical extensa, sugestiva de 
abscesso dento alveolar crônico, tratado na Clínica de Atenção Básica III (CAB III) da 
Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP-UPE). Foi realizada anamnese e exame 
clínico da paciente e com isso, o tratamento endodôntico foi o indicado. Iniciou-se com a 
anestesia do nervo alveolar inferior, seguida da abertura coronária com broca esférica, logo 
após, foi realizado o preparo coroa-ápice sem pressão, onde, o preparo cervical utilizou das 
brocas Gattes Glidden, e o preparo cervico-medial, os instrumentos manuais tipo K-Files. 
Posteriormente, introduziu-se a medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio, reno-
vada mensalmente por um período de seis meses. Constatando ausência de desconforto e 
regressão parcial da lesão periapical, realizou-se a prova do cone e obturação do sistema de 
canais radiculares. Como resultado, obtivemos o reparo da lesão periapical após 6 meses 
de renovação mensal da medicação intracanal. Conclui-se que o tratamento realizado de 
acordo com as normas técnicas da endodontia determinou o sucesso clínico e radiográfico 
do caso.

PALAVRAS-CHAVES: Endodontia, Hidróxido de Cálcio, Radiografia Dentária.
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE PROFESSORES DA 
REDE PÚBLICA NO RECIFE SOBRE A AVULSÃO DENTAL

Mariana Pereira de Souza da Silva, Ana Cláudia Amorim Gomes, Adriane Tenório Dourado

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE–FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

A avulsão dental representa 0,5 a 16% dos traumas dentoalveolares e a faixa etária mais 
acometida é 7 a 12 anos. A manutenção do dente avulsionado na cavidade bucal é influen-
ciada pela conduta de urgência e meio de conservação do dente. Quando o pronto atendi-
mento é realizado corretamente o prognóstico é melhor. Como a escola é um dos principais 
ambientes em que ocorre a avulsão dental, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar o nível de 
conhecimento dos professores sobre o assunto e se esses profissionais estão preparados para 
o correto manejo da avulsão dental. Assim, aplicou-se um formulário, contendo questões a 
respeito do pronto atendimento frente a avulsão dentária, a uma amostra de 87 professores 
de ensino infantil e fundamental I, em 8 escolas públicas na Região Metropolitana do Re-
cife. Os dados foram digitados em um banco de dados e os resultados foram apresentados 
por meio de frequências absolutas e relativas, usando o teste qui-quadrado de igualdade 
de proporções para amostra, considerando uma margem de erro de 5%. Apenas 3,4% dos 
professores afirmaram já ter tido orientações sobre o tratamento de trauma dentoalveolar. 
Quando questionados se saberiam diferenciar se o dente avulsionado seria decíduo ou per-
manente, numa situação hipotética, 56,3% responderam corretamente que seria um dente 
permanente. Quanto a conduta para um dente avulsionado, 80,5% afirmaram que pegariam 
o dente caído no chão e 51,7% afirmaram, que limpariam o dente com água ou algum 
líquido; O “dentista” apareceu com apenas 29,9% dentre as opções de encaminhamento 
após uma avulsão dental; Somente 10,3% afirmaram ser capazes de realizar o reimplante 
dental imediato e apenas 2,3% falaram que transportariam o dente avulsionado no leite. 
Concluiu-se que o conhecimento dos professores sobre a avulsão dental foi insuficiente e 
as condutas a serem tomadas frente ao caso foram inadequadas.

PALAVRAS-CHAVES: Traumatismo Dentário, Reimplante Dentário, Avulsão Dentária.
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INSTAGRAM COMO FERRAMENTA DE DIFUSÃO DO 
CONHECIMENTO EM ANATOMIA HUMANA

Vitória Braz de Oliveira Gomes, Wiandra Freire de Souza, Adauto Almeida Neto,  
Diego Rocha, Iracema Montenegro.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

 A pandemia vem trazendo consigo conflitos em diversos âmbitos, inclusive na educação e 
é nesse cenário que as redes sociais estão se mostrando benéficas para a disseminação do 
conhecimento entre várias pessoas. Foi observando esse contexto, que foi utilizado a rede 
instagram como ferramenta, com objetivo disponibilizar informações com fundo científico 
a respeito de temas relacionados a área de saúde, com destaque a anatomia. Para organizar 
o trabalho entre os monitores, foi criado um cronograma contendo o responsável por cuidar 
da página durante cada semana, sendo que este deve divulgar ao menos uma publicação 
semanal, o cronograma ainda contém a data de divulgação, o tema abordado, número de 
curtidas, quantidade de comentários, e destaque para o melhor comentário, sendo que a 
partir disso foi possível nortear as postagens para o que é mais relevante ao público, o que 
possibilita um maior alcance a todos. Em primeiro lugar de post mais relevante, os temas 
relacionados a notícias sobre o LabaPUPE, no caso o post “Doação de luvas e máscaras 
ao HDM/Imip” com 93 curtidas e 7 comentários, em segundo as postagens com dicas de 
estudo de anatomia, como o post sobre “Flashcards em anatomia humana” que obteve 43 
curtidas e 4 comentários. Em terceiro, postagens referentes a patologias, como “Vesícula 
biliar e a formação de cálculos biliares” com 37 curtidas. Por último as publicações sobre 
grandes nomes da anatomia, como Afonso Bovero e Leonardo da Vinci, ambos obtiveram 
22 curtidas. Levando em consideração o que foi exposto, conclui-se que a utilização da 
rede social Instagram atingiu as expectativas de alcance ao público, por ser um recurso 
bastante popular e fácil de utilização.

PALAVRAS-CHAVES: Redes sociais, Instagram, Conhecimento, Anatomia, Pandemia.
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RELATO DE 3 ANOS DE EXPERIÊNCIA DE 
EXTENSIONISTAS DO PROJETO TRAUMATISMO DENTAL: 

O QUE FAZER?

Iasmin Cirino da Silva, Maria Luíza Alcoforado Ribeiro, Emanuelly Soares de Melo Silva,  
Adriane Tenório Dourado, Ana Cláudia Amorim Gomes

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE–FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

O prognóstico de dentes traumatizados, principalmente por avulsão dental, pode depender 
da conduta de pessoas leigas, como os professores, presentes do momento do acidente. 
Entretanto, estudos feitos em vários países mostraram que o conhecimento desse grupo de 
profissionais é insuficiente para terem a correta conduta. Com isso, o Projeto de Extensão 
“Traumatismo dental: O que fazer?” tem origem no ano de 2017, com intuito de promover 
saúde através da capacitação de professores do ensino infantil e fundamental I. Assim, 
tem-se como objetivo relatar a experiência vivenciada e os resultados obtidos por acadê-
micos durante o desenvolvimento do Projeto nos último três anos. As capacitações nas 
escolas com os professores foram realizadas pelos alunos divididos em grupos, mediante 
a aplicação de um formulário sobre os conhecimentos acerca do traumatismo dentário, 
em especial a avulsão dental. Em seguida, realizaram as orientações dos professores com 
apresentação slides e entrega panfletos ilustrativos e autoexplicativos. Os panfletos também 
foram entregues a comunidade em ações externas, além da elaboração pelos discentes de 
conteúdo informativo para redes sociais. Com isso, foram reunidas as vivências dos estu-
dantes com os professores para construir um relato de experiência, expondo os resultados 
alcançados, assim como a importância do desenvolvimento do projeto. Entre os anos de 
2017 a 2019 já foram capacitados mais de trezentos professores em cerca de trinta escolas 
privadas da Região Metropolitana do Recife, assim como alcançada a população, durante 
três ações externas realizadas entre 2018 e 2019. Além disso, já foram publicadas mais de 
quarenta postagens com conteúdo informativo sobre o traumatismo dental por meio das 
redes sociais. Com o desenvolvimento das atividades e através de relatos dos alunos, por 
meio do diálogo com os capacitados, observou-se subjetivamente um aumento no nível de 
confiança para agir frente ao traumatismo dental após as ações realizadas. 

PALAVRAS-CHAVES: Traumatismo Dental, Capacitação, Saúde.
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DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA 
UTILIZAÇÃO EM AULAS PRÁTICAS SOBRE ECOLOGIA 

NO ENSINO FUNDAMENTAL

Beatriz Maria Rodrigues, Viviane Lúcia dos Santos Almeida de Melo.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE

No ensino de ciências, as aulas práticas podem contribuir de forma significativa na apren-
dizagem dos conhecimentos científicos; porém, pode-se observar deficiências quanto à rea-
lização dessas atividades nas escolas. Assim, este trabalho teve como objetivo analisar a 
eficiência do kit de coleta de plâncton no ensino do conteúdo de teia alimentar, no ensino 
fundamental, a fim de utilizá-lo como ferramenta prática em aulas de ecologia. Foi tes-
tada a hipótese de que a realização de uma aula prática associada à aula teórica favorece 
a aprendizagem, resultando em um melhor entendimento do conteúdo de cadeia/teia ali-
mentar, se comparada a uma aula apenas teórica. O trabalho foi desenvolvido em quatro 
etapas, sendo estas: 1) confecção do aparato coletor de plâncton, utilizando-se de materiais 
de baixo custo; 2) montagem do kit; 3) entrega do kit à professora das turmas e realização 
da aula prática; 4) aplicação de questionários aos alunos e a professora. O kit foi aplicado 
por uma docente em duas escolas; na Escola Estadual Agamenon Magalhães, localizada no 
município de Tracunhaém – PE, tendo como público-alvo 33 alunos do 6° ano do Ensino 
Fundamental, onde foi realizada uma aula em campo para coleta dos organismos planc-
tônicos e sua posterior observação no microscópio, e na Escola Internacional de Carpina, 
localizada no município de Carpina – PE, para 18 estudantes do 6° ao 9° ano do ensino 
fundamental, onde a aula em campo não foi realizada. Durante a prática, nas duas escolas, 
os alunos mostraram-se interessados e curiosos. Foi possível observar um maior número 
de respostas corretas no questionário aplicado aos alunos após a atividade prática e que os 
estudantes gostaram de realizar esse tipo de aula. A professora das turmas também aprovou 
o material. Mesmo diante as dificuldades enfrentadas pelos professores que tornam muitas 
vezes inviável a realização de atividades práticas, o kit se mostrou um recurso acessível e 
prático, de fácil produção e baixo custo.

PALAVRAS-CHAVES: Aprendizagem, Aulas Práticas, Ciências, Ecologia.
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PERSPECTIVA DISCENTE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE 
JOGOS ANATÔMICOS NO ENSINO DA ANATOMIA 

HUMANA PARA ALUNOS DAS ÁREAS DE SAÚDE

Antonio Alex Cardoso Barboza, Everaldo Bonfim de Andrade Souza, Adauto Almeida Neto,  
Iracema Hermes Pires de Melo Montenegro, Diego Pires Rocha.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

A realização do estudo anatômico com utilização de jogo visa buscar por práticas pedagó-
gicas dinâmicas diferenciadas que ajude no processo de ensino e aprendizagem, melho-
rando a compreensão do conteúdo e aproveitamento das práticas realizadas, considerando 
algumas dificuldades dos alunos na aprendizagem encontradas na identificação anatômica. 
O objetivo do presente estudo foi relatar a experiência de discente sobre o uso de jogos di-
dático-pedagógicos para estimular o ensino aprendizagem em Anatomia Humana, o relato 
de experiência consistiu na vivência de discentes que cursaram a disciplina de Anatomia 
Humana ministrada nos cursos nas áreas de saúde. Os jogos foram confeccionados com 
materiais de papelaria de baixo custo com adequação para o conteúdo (osteologia generali-
dades, sistemas respiratório e circulatório), com predominância do estilo de aprendizagem 
(visual, auditivo e cinestésico). A utilização dos jogos anatômicos favorece a compreensão 
do assunto e esclarecer dúvidas, possibilitando conhecer o nível de aprendizagem do aluno, 
levando em consideração reais condições de aprendizagem dos mesmos. A metodologia da 
utilização de jogos anatômicos no ensino tem como proposta enriquecer a ação pedagó-
gica, propondo desafios, levando a ações diferentes na realização das atividades, fazendo 
com que o ensino saia de uma maneira mecânica, promovendo aprendizagem significativa, 
levando uma forma eficaz e lúdica. Nesse processo deve-se levar em conta o histórico do 
aluno, levando em consideração o contexto em que o aluno se encontra inserido e as di-
ficuldades do que será estudado. Logo, conclui-se que a aprendizagem por meio de jogos 
anatômicos adequados ao conteúdo da matriz curricular, possibilitará o desenvolvimento 
de habilidades envolvendo os estudantes em diversos aspectos: cognitivos, emocionais e 
relacionais, podendo torná-lo mais criativos e eficazes na solução de problemas.

PALAVRAS-CHAVES: Jogos, Anatomia, Estudo, Ensino.
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REVISÃO LITERÁRIA: OSTEOTÉCNICA E  
SEUS PROCESSOS

Hiago Bruno dos Santos Araujo, Iracema Hermes Pires de Melo Montenegro,  
Diego Pires Rocha, Adauto Almeida Neto.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

A Osteotécnica vem para facilitar a observação e, consequentemente, melhorar a aprendi-
zagem dos discentes, diversificando o ensino e tornando a anatomia mais didática, criativa 
e palpável. com isso, essa revisão literária tem por objetivo evidenciar a necessidade da 
aplicação dessa técnica em seus métodos de ensino dentro do laboratório de anatomia e 
patologia, com base nessa pesquisa com base em dados virtuais científicos no ano de 2020. 
Tal técnica nada mais é do que o preparo e melhoria de peças anatômicas, visando poten-
cializar a qualidade de estudo dos alunos universitários. Para chegar ao fim do processo da 
osteotécnica é necessário que as peças anatômicas passem por diversos processos, sendo 
o primeiro deles a maceração em água corrente, onde na sequência é feita uma técnica 
para o clareamento dos ossos, onde a mesma deve ficar submersa em peróxido de carbono 
(H202), variando a duração com o tamanho e fragilidade da peça, passando imediatamen-
te por um processo de secagem em temperatura ambiente e sol. É ainda usado o xilol ou 
éter sulfúrico, onde as peças serão mergulhadas durante o período de 24 horas, para que 
haja um desengorduramento, sendo possível o próximo processo, que é a desarticulação 
dos ossos do crânio, que consiste em encher o crânio com sementes por meio do forame 
magno e tampá-lo com uma rolha para dificultar propositalmente a sua saída, após todo 
esse ocorrido o crânio é submerso em água até o momento em que a inchação induza a 
separação dos ossos constituintes do crânio. É necessário um processo de transformação 
do osso em uma matéria transparente (diafanização), para que assim ocorra a coloração na 
sequência. Para a montagem e pintura do esqueleto são utilizados parafusos, fios de arames 
de aço inoxidável de 1 e 2mm, cola, suportes de metal, verniz e tinta acrílica. Conclui-se 
que a osteotécnica é um método tradicional e seguro, que visa melhorar e tornar ainda mais 
dinâmica a aprendizagem, por meio de suas técnicas de preparo das peças cadavéricas ana-
tômicas e patológicas.

Palavras-chaves: Anatomia, ensino, osteotécnica, ossos.
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O PRIMEIRO REI (2019) E O MITO DA FUNDAÇÃO NA 
CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DE ROMA: O USO DA 

NARRATIVA FÍLMICA NO ENSINO DE HISTÓRIA

José Natal Souto Maior Neto.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE

O ensino da História Antiga tem sido repensado ao longo dos anos e do crescente abandono 
de práticas “esotéricas” (FUNARI, 2003), advieram novas concepções do mundo antigo. 
No entanto, a permanência de visões e posturas tradicionais é, amiúde, alimentada por 
ideias que consideram o passado antigo como exótico e distante de nossa realidade. Urge, 
pois, repensar tais posturas, que muitas vezes acabam reforçando ideias preconcebidas das 
sociedades antigas de maneira acrítica. Incorporando esta proposição e entendendo a nar-
rativa fílmica como um formador da consciência histórica (SOUZA NETO, 2019), este 
trabalho inserido na linha de pesquisa Saberes históricos no espaço escolar, do Mestrado 
Profissional em Ensino de História, visa abordar a recepção do mito da fundação de Roma 
a partir da análise do filme O Primeiro Rei (2019), do diretor Matteo Rovere, e do contra-
ponto com as obras literárias clássicas, a saber, ‘Ab Urbe Condita a Libri’ de Tito Lívio 
(1989) e a Eneida de Virgílio (2004). Com isto, possuímos como pressuposto principal o 
estudo das possibilidades metodológicas da utilização do referido filme para o ensino de 
História. Para isso, além de nos apropriarmos do entendimento do uso do filme como fonte 
histórica (FERRO, 1992) bem como das discussões sobre a linguagem histórica fílmica 
(ROSENSTONE, 2006; SOUZA NETO, 2015,2016,2019), adotamos a História Cultural 
proposta por Chartier (2002), sua preocupação com a recepção dos conteúdos e a criação 
de métodos para aproximação e internalização dos artefatos culturais. 

PALAVRAS-CHAVES: Ensino de História, Filme, Mito, Fundação de Roma.
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A CONTRIBUIÇÃO DE FERRAMENTAS VIRTUAIS NO 
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DURANTE O 

PERÍODO REMOTO

Elainy Naiara de Sousa Teles, Maria Eduarda Santos Carvalho, Roxana Braga de Andrade Teles.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Como modalidade de ensino-aprendizagem, os alunos atuam na monitoria no auxílio do 
ensino com orientação docente, desenvolvendo diversas atividades didático-pedagógicas 
na disciplina, que em paralelo, fortalecem seu crescimento pessoal, intelectual e profis-
sional com a troca de conhecimentos e a cooperação entre discentes e docente, além de, 
aprimorar o instinto de liderança e o incentivo à docência. No cenário de pandemia, torna-
-se necessário a adoção de metodologias ativas no ensino, dentre as ferramentas virtuais, 
para estimular o protagonismo do aluno. Objetiva-se relatar as experiências e os desafios 
enfrentados pelas monitoras da disciplina Fitoterapia do curso de Enfermagem vivenciados 
na orientação da construção de boletins informativos durante o período remoto, sobre Prá-
ticas Integrativas e Complementares. As monitoras atuaram como facilitadores do processo 
de ensino-aprendizagem, além da elaboração do projeto e administração do perfil na rede 
social. Os boletins foram confeccionados de forma atrativa, objetiva e dinâmica com a sis-
tematização do conhecimento pelos discentes, sendo compartilhados com a turma e comu-
nidade através do projeto de ensino orientado pelas monitoras e docente, no Instagram “@
fito.upe” teve um alcance significativo de cerca de 7,3 mil contas contemplando a eficácia 
na divulgação das informações. Dentre os desafios da orientação remota, destaca-se a difi-
culdade na articulação entre membros dos grupos e monitores, entretanto, essas foram sa-
nadas e a metodologia proporcionou construção ativa, desenvolvendo habilidades, saberes 
científico e holístico, além da utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação na 
educação em saúde. A experiência foi inovadora e exitosa com a percepção do aprendizado 
significativo entre os discentes e ferramentas de disseminação e multiplicação de saberes, 
além de instigar a experiência de docência das monitoras desenvolvendo aptidões necessá-
rias ao exercício profissional.

PALAVRAS-CHAVES: Monitoria, Fitoterapia, Educação em Enfermagem, Rede Social. 
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PÊNFIGO VULGAR E SUAS MANIFESTAÇÕES ORAIS: 
RELATO DE CASO

Leandro de Menezes Galindo Filho, Ana Beatriz Alves Suares, Vanessa Bastos de Souza Rolim Lima,  
Gerhilde Callou Sampaio, José Ricardo Dias Pereira.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE– FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO ENSINO

Introdução: O Pênfigo Vulgar é uma doença autoimune adquirida, crônica, grave e rara 
caracterizada por lesões vesiculo bolhosas na pele e mucosas. Ocorre devido a intensa pro-
dução de auto-anticorpos do tipo IgG contra glicoproteínas chamadas desmogleínas do tipo 
1 e 3 presentes no complexo desmossomal, responsáveis pela adesão dos queratinócitos. 
Consequentemente, o epitélio perde sua junção e aderência, formando espaços intraepite-
liais e, clinicamente, bolhas e vesículas, referentes ao processo de acantólise. Formam ero-
sões dolorosas e bolhas flácidas, na pele/mucosa aparentemente normal. A etiologia ainda é 
desconhecida. As lesões bucais na clínica de pênfigo vulgar podem, muitas vezes, preceder 
o aparecimento cutâneo dessas lesões, estabelecendo, assim, ao cirurgião-dentista, parte da 
responsabilidade de um diagnóstico precoce e um bom prognóstico do tratamento. Objeti-
vo: Apresentar um caso de pênfigo vulgar diagnosticado e sob tratamento por mais de 10 
anos e suas consequentes repercussões orais. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 
46 anos de idade, diagnosticado há mais de 7 anos com pênfigo vulgar. Ao exame clínico 
extra-oral foi observado lesões eritematosas com crosta branca nos braços e tronco. Na 
boca observou-se, no palato, lesões bolhosas e ulceradas distribuídas irregularmente. O 
tratamento é feito em doses controladas de corticosteróide tópico (gel à base de hidrocor-
tisona) aplicado sobre as partes lesionadas; de corticosteróide sistêmico (prednisona) e das 
drogas coadjuvantes dapsona e pentoxifilina. Conclusão: O controle do Pênfigo vulgar é 
possível caso diagnosticado cedo. Para isso, é importante que os cirurgiões-dentistas, que 
lidam com suas implicações iniciais mais evidentes, estejam prontos para efetuar o diag-
nóstico precoce.

PALAVRAS-CHAVES: Pênfigo Vulgar, Terapêutica, Repercussões Orais.
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DISJUNÇÃO MAXILAR COM USO DO APARELHO 
HYRAX PARA TRATAMENTO DE MORDIDA CRUZADA 

POSTERIOR EM ADULTOS

Fernanda Raquel Cabral Campos Carvalho, Priscila Prosini.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

Introdução: A mordida cruzada posterior é um problema de oclusão resultante do posicio-
namento transversal inadequado dos dentes superiores em relação aos dentes inferiores. 
O tratamento das mordidas cruzadas varia conforme o seu grau e sua classificação, mas 
como a maioria dos estudos aponta a deficiência do desenvolvimento maxilar como fator 
determinante das alterações entre as bases apicais, pode-se afirmar que a intervenção na 
maxila pode ser muitas vezes suficiente para a correção dessa maloclusão. Os aparelhos 
de Expansão Rápida da Maxila (ERM) mais usados para corrigir a deficiência maxilar de 
maneira não cirúrgica são: Haas e Hyrax. Com o avanço da idade do paciente, as suturas 
cranianas vão sendo ossificadas, entre elas a sutura palatina mediana. Cabe ao ortodontista 
avaliar a possibilidade de corrigir essa deficiência de maneira cirúrgica ou não, levando em 
consideração a idade, a saúde periodontal e o grau de cooperação do paciente. Objetivo: 
Relatar os resultados do uso do aparelho Hyrax para tratamento de mordida cruzada poste-
rior em um paciente adulto. Metodologia: relato de caso clínico, de paciente atendida pela 
Caixa de Assistência dos Magistrados de Pernambuco (CAMPE) na área de Ortodontia. 
Todos os esclarecimentos sobre o tratamento foram dados à paciente e os procedimentos 
foram autorizados mediante sua assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). Resultados: Após o uso do Hyrax, pode-se observar ganho maxilar transversal, 
demonstrado pela abertura do diastema entre os incisivos centrais superiores e também por 
uma significativa sobrecorreção da mordida cruzada posterior. Conclusão: É possível con-
cluir que a disjunção com o uso do Hyrax é um procedimento que traz resultados favoráveis 
em pacientes adultos com mordida cruzada posterior, cabendo ao ortodontista implantar a 
melhor conduta de tratamento com base nas particularidades de cada caso.

PALAVRAS-CHAVES: Mordida Cruzada Posterior, Hyrax, Disjunção Maxilar, paciente 
adulto.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 111

RELATO DE EXPERIÊNCIA EM CASA DE IDOSOS: 
APRENDIZADO SOBRE ALIMENTAÇÃO E SAÚDE NA 

TERCEIRA IDADE

Alana Oliveira Souza, Eduarda Vitória Batista Passos, Paloma Oliveira Santos, Diego Felipe Santos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

No envelhecimento ocorre uma variedade de alterações, sejam elas físicas, psicológicas, 
sociais e econômicas. Devido às alterações físicas que são as patologias, como diabetes, hi-
pertensão, Alzheimer e as psicológicas que são as condições em que vivem, tais patologias 
impedem que os idosos realizem suas atividades e isso acaba gerando um conflito emocio-
nal, que na maior parte das vezes fazem com que estes precisem de acolhimento em lares 
de idosos. Perante a situação, os idosos tornam-se um público mais frágil, pois requerem 
maior auxílio, cuidado e atenção, principalmente aqueles que são deixados em lares para 
idosos, que de modo predominante acabam sentindo a falta do afeto familiar. Diante dessa 
situação que observamos no abrigo Casa de Vó, localizado no bairro João de Deus no mu-
nicípio de Petrolina-PE, notamos a necessidade de desenvolver atividades interativas para 
levar conhecimentos nutricionais para esses idosos, de forma que fosse o mais dinâmico 
possível para a compreensão deles. Montamos estratégias para orientar sobre a alimenta-
ção de qualidade enfatizando as necessidades para as condições existentes no lar, e assim 
promover a formação de hábitos alimentares saudáveis. Realizamos uma intervenção com 
as cozinheiras para orientar sobre boas práticas de manipulação de alimentos, de forma 
higiênica a fim de evitar possíveis contaminações por alimentos para os idosos. A realiza-
ção do projeto proporcionou impacto positivo, tanto para os idosos e cuidadoras, que se 
beneficiaram com as informações e dinâmicas, quanto para nós estudantes, que colocamos 
a vivência dos conteúdos em prática.

PALAVRAS-CHAVES: Envelhecimento, Alimentação, Idosos, Intervenção.
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CONTRIBUIÇÃO DA MONITORIA ACADÊMICA 
NA GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO:  RELATO DE 

EXPERIÊNCIA EM TEMPOS DE PANDEMIA

Antonio Alves dos Santos, AnnyMicaeli Macedo Sousa, Sara Paixão da Silva, Kéllen Wanessa Coutinho Viana.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: A monitoria possibilita a integração entre teoria e prática, abrindo espaço para 
questionamentos, revisão de conteúdos e técnicas, de acordo com o projeto pedagógico 
do curso de graduação. Entretanto, atualmente, exige-se adaptações dessas atividades de 
monitoria por meio de tecnologias digitais, com maior tolerância aos prazos e flexibilidade 
aos horários de atendimento. Objetivo: Relatar a experiência dos monitores da disciplina 
Bromatologia I, como contribuintes no processo de ensino-aprendizagem, durante a pande-
mia da COVID-19. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, elaborado a partir 
dos registros dos monitores diante das vivências e atividades exercidas em Bromatologia 
I, assistindo estudantes do quarto período do curso de Nutrição da Universidade de Per-
nambuco, Campus Petrolina. As aulas foram ministradas por ambiente virtual, utilizando 
metodologias ativas. As atribuições desempenhadas, semanalmente, foram: plantões tira 
dúvidas no formato remoto, elaboração de apostilas didáticas, e grupos de estudos. Resulta-
dos: Notou-se, a busca ativa pelo conhecimento, pelos monitorandos, tornando-os protago-
nistas no processo de ensino-aprendizagem, com melhor aproveitamento do ensino remoto 
e evolução do senso crítico. Destaca-se que a monitoria, oportunizou a sensibilização da 
iniciação à docência, contribuindo em aspectos pessoais e profissionais, incluindo a prepa-
ração no uso das ferramentas tecnológicas. Foi possível sanar as indagações e demandas, 
mesmo sendo perceptível o desconforto dos discentes em discutir no grupo de estudo. 
Porém, respeitou-se as limitações impostas pelo isolamento social. Conclusão: Foi notável 
a adesão dos discentes e é crucial salientar o desenvolvimento de maiores habilidades em 
relação às tecnologias e plataformas digitais dispostas. Além disso, ressalta-se a importân-
cia da contribuição dos monitores nesse processo, amenizando as dificuldades e estreitando 
a distância causada pelo desafio do “novo normal’’.

PALAVRAS-CHAVES: Bromatologia, monitoria, isolamento social, busca ativa. 
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MEDICALIZAÇÃO: DEFINIÇÕES, TEORIAS E ESTUDO EM 
UMA AULA DE SOCIOLOGIA

Thamires Medeiros de Lima Mendes, Mariana Barros Lacerda Nunes,Thatiana Pereira de Souza,  
Thereza Christina da Cunha Lima Gama.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: A medicalização está associada a amplas transformações socioculturais, políti-
cas e científicas relacionadas à incorporação de normas de conduta de origem biomédica na 
cultura geral e à redefinição de experiências humanas como se fossem problemas médicos 
de acordo com os filósofos Ivan Illich e Michel Foucault, que exerceram grande influência 
no assunto em questão por sua vez, apesar de não fazer uso sistemático do termo medica-
lização, faz referência ao processo quando aponta a constituição de uma sociedade na qual 
o indivíduo e a população são entendidos e manejados por meio da medicina. Objetivo: O 
presente trabalho tem como objetivo abordar o conhecimento adquirido em uma aula da 
disciplina Sociologia da Saúde sobre o assunto “Medicalização: definições, teorias e estu-
do”. Metodologia: Tratou-se de uma aula remota; foram utilizadas as ferramentas: Google 
meet e YouTube. Houve apresentação do tema, onde foi discutido medicalização, conceitos, 
suas relações com a área de saúde e apresentação de vídeo para a turma. Resultados: Foi 
observado que todos presentes na aula foram contemplados na abordagem do conteúdo; e 
que desta forma, a dinâmica escolhida para tal foi proveitosa. Conclusão: Com isso, obte-
ve-se como desfecho uma boa abordagem sobre conteúdos no método remoto assim como 
a partir de discussão através das leituras e formulações sobre o conceito de medicalização, 
possibilitando reconhecer o conhecimento, potencialidades e fragilidades que necessitam 
ser discutidas na busca de ampliar o conhecimento teórico.

PALAVRAS-CHAVES: Medicalização, Sociologia, Sociedade, Poder
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE 
ALECRIM COMERCIALIZADOS EM UMA CIDADE DO 

SERTÃO NORDESTINO

Antonio Alves dos Santos, Bárbara Emanuelle Alves Silva Soares, Jeane de Souza Silva Gomes,  
Maria Vanessa Feitoza da Silva, Claudileide de Sá Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: Dentre os condimentos, o alecrim pertencente à família Lamiaceae, se sobres-
sai por suas propriedades condimentares, aromáticas, medicinais antimicrobianas e antio-
xidantes, esses compostos são aproveitados para garantir maior período de vida útil dos 
mantimentos. Por estarem envolvidos com a alimentação humana e consequentemente, 
com a saúde do consumidor, tornam-se mercadorias importantes do ponto de vista higiê-
nico e microbiológico. Objetivos: Realizar análise microbiológica da amostra condimento 
de alecrim desidratado comercializados em uma cidade do sertão nordestino. Metodologia: 
foi escolhida uma marca de maior consumo na cidade em questão para realizar as análises 
microbiológicas. Para tanto, foram extraídas alíquotas de 10g de alecrim da embalagem 
previamente higienizada, e seguidas as diluições seriadas. As quais foram inoculadas em 
ágar PCA em duplicata, para contagem de aeróbios mesófilos e submetidas a35 ºC por 48h.  
Na segunda etapa foi preparada lâmina para microscopia óptica, utilizando a coloração de 
Gram. Resultados: após o período de incubação, foi possível constatar uma grande coloni-
zação de mesófilos, quantidade considerada incontável (> 300 UFC/g). Ao visualizar sob 
microscopia óptica as lâminas, notou-se inúmeras bactérias gram-negativas e positivas, 
entretanto, as bactérias gram-negativas mostraram-se em maior quantidade visualmente. 
Conclusão: Os condimentos são produtos de origem vegetal bastante utilizado para confe-
rir sabor aos alimentos, portanto, devem ser alvos constantes de inspeções higiênico-sanitá-
rias. A presença de microrganismos patogênicos nas amostras demonstra que as condições 
higiênicas submetidas ao condimento foram insatisfatórias, indicando, assim, que o produ-
to oferece risco alimentar, sendo preocupante por ser adicionado as preparações no final 
destas. Ou seja, não passarão por cocção mais prolongada. 

PALAVRAS-CHAVES: Análises Microbiológicas, Vigilância Sanitária, Segurança Ali-
mentar, Alecrim. 
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CONHECIMENTO DE ESTUDANTES SOBRE O USO 
RACIONAL DE MEDICAMENTOS

Marystela Gomes do Nascimento Vasconcelos, Gleicy Fátima Medeiros de Souza.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS Camaragibe – FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

Introdução: O uso racional de medicamentos (URM) define que os pacientes recebam me-
dicamentos apropriados as necessidades clínicas, nas doses e período adequados ao trata-
mento e no menor custo. Objetivos: Avaliar o conhecimento do estudante de graduação 
da FOP/UPE entre o 7º e 10º períodos, quanto ao conceito, princípios e itens que funda-
mentam a prática prescricional baseada no URM; segurança na prevenção de interações 
medicamentosas e/ou efeitos adversos dos medicamentos .Metodologia: TCC aprovado no 
CEP/UPE nº04.240.435,constituído de estudo prospectivo, descritivo de corte transversal 
e abordagem quantitativa através de questionário semiestruturado (Carneiro, Castro,2007).
Foram atribuídas notas para os acertos a 2 questões, valendo individualmente 5 totalizando 
10 pontos. Os estudantes com nota igual ou superior a sete obtiveram “nível conhecimento 
satisfatório ou bom”; nota igual ou superior a cinco e inferior a sete “conhecimento básico 
ou regular” e nota menor que cinco “conhecimento insuficiente”. Resultados: Foram co-
letados 43,8% dos questionários e destes a maioria foi do sexo feminino com idades entre 
20 e 23 anos. Com relação ao nível de conhecimento sobre a prática do URM obteve-se 
69,2% dos estudantes com nível de conhecimento bom e 25,64%conhecimento regular. 
Entretanto 64,1% informou não conhecer a proposta da OMS sobre URM e 66,65 % não 
sentir segurança na identificação de interações medicamentosas e/ou os efeitos adversos 
entre os fármacos prescritos e os de uso do paciente. No que se refere ao momento em que 
ocorre o uso não racional de medicamentos a maioria (67,9%) informou ser no momento 
da prescrição, na dispensação e no uso do medicamento pelo paciente. A maioria dos estu-
dantes consultam as bulas de medicamentos e a internet para esclarecer dúvidas sobre os 
medicamentos. Conclusão: De modo geral os conhecimentos apresentados conferem ao 
estudante conhecimento adequado sobre a prescrição de medicamentos baseada nos princí-
pios de URM em sua prática clínica.

PALAVRAS-CHAVES: Uso de Medicamentos, Uso Racional de Medicamentos, Farma-
cologia Clínica.
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METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA DOS ANOS FINAIS: PRODUÇÃO DE 

TEXTOS E LEITURAS DIDÁTICAS

Beatriz Alves Neto, Yasmim de Souza Vieira, Isolda Alexandrina Silva Beserra Lacerda.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS LÍNGUA PORTUGUESA 

E LÍNGUA INGLESA

Em contexto de pandemia ser professor é um papel ainda mais difícil, já que demanda 
conhecimentos e uso de tecnologias específicas para esta nova forma de ensinar. É neste 
cenário que se insere às metodologias ativas voltadas para o ensino de língua portuguesa 
que priorizam a autonomia e a participação do aluno. Considerando que a Escola Moysés 
Barbosa, objeto de estudo para o PIBID, se encontra situada no município de Petrolina e 
busca um ensino multidisciplinar, dinâmico e ativo. Nesse sentido, o objetivo deste traba-
lho é aprimorar a escrita a partir do uso de livros didáticos adotados para a disciplina de 
língua portuguesa, como também desenvolver a leitura interativa em sala de aula, trazer 
a desenvoltura da oralidade com os livros didáticos e incentivar a produção de texto com 
base no que for trabalhado em grupo. A metodologia deste trabalho é de cunho bibliográ-
fico e de campo, uma vez que será analisado além da BNCC, o Plano de aula produzido 
pelo professor da disciplina Língua Portuguesa e observações das aulas remotas oferecidas 
duas vezes por semana, na série do nono ano da Escola Moysés Barbosa. Em decorrência 
das observações realizadas, percebe-se que esse grupo de alunos, faixa etária 14 a 15 anos, 
não apresentam preocupação no explorar o texto sem transcender para uma reflexão crítica 
sobre o que se é lido ou escrito, fica claro também que os alunos precisam de estímulos e 
interações, pois os estudantes se sentem enfadados com aulas monótonas, que remetem às 
aulas presenciais. Por fim, é preciso trabalhar a escrita e leitura proposta pela escola, pois, 
é necessário para enfrentar futuros desafios dentro da sociedade, uma vez que sendo pro-
fessor, devemos sempre estar abertos a novas ideias e a busca por metodologias ativas, sem 
esquecer que estamos em pandemia e o ambiente agora é outro, o da internet.

PALAVRAS-CHAVES: BNCC, Plano de aula, leitura, escrita, sala de aula, 9° ano.
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O “ÍNDIO” NO CINEMA: REPRESENTAÇÃO INDÍGENA 
NO FILME COMO ERA GOSTOSO O MEU FRANCÊS

Jaithanya Wezilhyn dos Santos e Kalina Vanderlei Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
Campus Mata Norte

O trabalho tem por objetivo analisar as representações indígenas no filme Como era gosto-
so o meu francês, dirigido por Nelson Pereira dos Santos em 1970. Segundo Nunes, Silva 
e Silva (2014) os povos indígenas são retratados desde o início do cinema brasileiro com 
estereótipos etnocêntricos como selvagens, exóticos, incivilizados e etc., o que contribui 
para a permanência da visão de que os indígenas são inferiores aos ditos “civilizados”. O 
presente trabalho é de natureza descritiva, utiliza fontes primárias e secundárias, possui 
abordagem qualitativa e emprega a teoria das representações sociais para analisar as obras 
cinematográficas como fontes históricas. As representações sociais são “modalidades de 
conhecimento prático orientadas para a comunicação e para a compreensão do contexto 
social, material e ideativo em que vivemos” (SPINK, 1993, p.300). Desta forma, represen-
tação seria a forma como o outro é visto e não como ele se vê. Acerca do cinema, Morettin 
(2003, p.13), em análise a obra de Ferro (1997) diz que o cinema “é um testemunho singu-
lar de seu tempo, pois está fora do controle de qualquer instância de produção, principal-
mente o Estado. [...] O filme possui uma tensão que lhe é própria, trazendo à tona elementos 
que viabilizam uma análise da sociedade diversa da proposta pelos seus segmentos, tanto o 
poder constituído quanto a oposição”. O filme em questão foi produzido em 1970, durante a 
ditadura civil-militar, neste período, o Estado incentivava a produção de filmes históricos e 
baseados em obras literárias. Foi produzido por Luís Carlos Barreto, Condor Filmes e Nel-
son Pereira dos Santos, este também foi diretor e roteirista da obra. Apesar de no início ter 
uma linguagem etnocêntrica, do personagem principal se tratar de um europeu, a película 
retrata muito bem como eram a cultura e os costumes tupinambás, suas vestimentas, habi-
tações, divisão de tarefas, ritos antropofágicos, este de maneira detalhada, além da maior 
parte dos diálogos serem em tupi.

PALAVRAS-CHAVES: Cinema, Filme, Representação Indígena.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 118

UM OLHAR SOBRE A OBRA “O GRANDE GATSBY” DE 
FRANCIS SCOTT KEY FITZGERALD

Bianca Guedes Barroso, Nathália Maria da Silva Farias e Willian Felipe Dias da Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE – LICENCIATURA EM LETRAS-INGLÊS

O presente trabalho tem como objetivo analisar criticamente a obra “O grande Gatsby”, de 
Fitzgerald, publicada em 1925. Considerado um dos grandes escritores da história da lite-
ratura mundial, Fitzgerald retrata em sua obra, os aspectos mais marcantes que permeavam 
as relações socioculturais da década de 20 nos Estados Unidos. Nesse sentido, a narrativa 
é contada através do personagem Nick Carraway que retrata os acontecimentos vividos no 
verão de 1922. Com objetivo de estudar negócios Nick se muda do estado de Minnesota, 
conhecida como rural naquele período, para o estado de Nova York mais precisamente no 
distrito West Egg, na cidade de Long Island. Considerada uma região onde moram famílias 
de classe média-alta, porém Nick não se encontra em tal posição, uma vez que leva uma 
vida sem luxos em uma casa pequena e simples. Todavia, ele possui graduação em nível 
superior e relações com os moradores da região rica da cidade. Tendo em vista a relação 
da obra com a história dos Estados Unidos, pretende-se resumir o romance elencando pon-
tos importantes para a discussão como: as questões socioeconômicas, o comportamento 
superficial e individualista das relações, a personificação do glamour das festas regadas 
a bebedeira e jazz e os valores do que conhecemos como “sonho americano”. Portanto, 
através de uma pesquisa de cunho bibliográfico, iremos nos apoiar no “Grande Gatsby” 
e no livro a História dos Estados Unidos, a fim de estabelecer uma relação entre ficção e 
sociedade. Para mais, busca-se estabelecer uma análise da imagem construída desta nação 
que esconde uma realidade de muita desigualdade e de diversas problemáticas sociais, as 
quais, infelizmente, dialogam fortemente com a nossa contemporaneidade. 

PALAVRAS-CHAVES: Análise Literária, Análise Comparativa, Análise Sóciocrítica.
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VIOLÊNCIA FÍSICA NOS MUNICÍPIOS JUAZEIRO - BA E 
PETROLINA - PE: UM ESTUDO DESCRITIVO

Mariane Cardoso Carvalho, Elisiane Cássia Bono da Silva, Maria Elda Alves de Lacerda Campos,  
Flávia Emília Cavalcante Valença Fernandes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: A violência, em suas diferentes naturezas, é considerada um problema de saúde 
pública, pois causa elevado sofrimento físico, psicológico e elevados custos diretos e indi-
retos ao sistema de saúde. Objetivo: Avaliar os casos notificados de violência física. Meto-
dologia: Trata-se de estudo descritivo quantitativo cuja coleta de dados foi através da base 
de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Sistema Único 
de Saúde disponível no TabNet/DATASUS. Foram incluídos casos notificados de violência 
física nos municípios de Juazeiro-BA e Petrolina-PE entre os anos 2015 e 2018, segundo 
as variáveis sexo e faixa etária, independente do município de residência da vítima. Re-
sultados: O perfil das vítimas em ambos os municípios é majoritariamente formado por 
mulheres jovens e adultas, de 20 a 49 anos. Em Juazeiro-BA, o ano de 2018 teve o maior 
número de notificações (120 casos) e destes, 92 casos foram do sexo feminino (76,6%), 
enquanto em Petrolina-PE o ano de 2016 prevaleceu com 809 notificações, sendo 567 casos 
femininos (70%). Observou-se discrepância entre a quantidade de casos notificados nos 
dois municípios, apesar da proximidade geográfica e semelhança sociodemográfica entre 
eles, em todos os anos analisados, Petrolina-PE teve o maior número de notificações. Con-
clusão: O presente estudo evidenciou aspectos relevantes em relação aos casos de violência 
física notificados nos municípios de Juazeiro-BA e Petrolina-PE, como a predominância 
de mulheres adultas. Os dados apontam para a necessidade de fortalecer as notificações da 
violência, uma vez que a visibilidade desse cenário permite um maior fortalecimento da 
rede de acolhimento, proteção e prevenção do ciclo da violência. Chama atenção também 
a importância da capacitação profissional, principalmente da área da saúde, para identificar 
e lidar com os casos de violência física.

PALAVRAS - CHAVES: Violência Doméstica, Violência contra a Mulher, Notificação, 
Sistemas de Informação em Saúde.
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PREVALÊNCIA DE SARCOPENIA EM IDOSOS

Daniel Souza Costa, Paloma Oliveira dos Santos, Antonio Alves dos Santos, ThaysKallyne Marinho de Souza.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: O crescimento da população idosa no Brasil e no mundo está cada vez maior, 
desencadeando grandes alterações na dinâmica demográfica. O envelhecimento impõe mo-
dificações profundas na composição corporal, logo, um dos aspectos marcantes é o aumen-
to na massa de gordura corporal e a diminuição da massa magra, resultando em uma perda 
de massa muscular esquelética. Esse processo é denominado sarcopenia. Objetivo: Avaliar 
o estado nutricional de idosos quanto à prevalência de sarcopenia. Metodologia: Trata-se 
de um estudo transversal descritivo, realizada na Universidade de Pernambuco, em parce-
ria com a Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), Petrolina - PE. O 
estudo avalia uma amostra de idosos do sexo masculino e feminino, acima de 60 anos. A 
avaliação nutricional é executada de acordo com os métodos objetivos, subjetivos e funcio-
nais. Os dados são coletados através dos seguintes instrumentos: Questionário Sociodemo-
gráfico, Questionário da Qualidade de Vida para Indivíduos Sarcopênicos, Questionário de 
Prevalência de Sarcopenia, Questionário de Frequência Alimentar, Triagem Mini-avalia-
ção Nutricional. Resultados: Estima-se que mais da metade da população idosa sofre com 
sarcopenia no mundo. Nesse estudo almeja-se identificar a prevalência de sarcopenia em 
idosos. Contribuindo assim, como fonte de referência para as próximas pesquisas científi-
cas, acerca da sarcopenia, qualidade de vida e estado nutricional dos idosos. Conclusão: A 
avaliação nutricional é importante para o melhor prognóstico do indivíduo com sarcopenia. 
Sendo de suma importância a verificação dessa doença na população de idosos, para que 
sejam estabelecidas políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida dessa po-
pulação, a fim de evitar complicações futuras decorrentes de hábitos alimentares errôneos 
e/ou a falta de tratamentos específicos e adequados.

PALAVRAS-CHAVES: Envelhecimento, Sarcopenia, Avaliação Nutricional, Qualidade 
De Vida.
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AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES 
HEPATOPATAS HOSPITALIZADOS

Jeane de Souza Silva, Antonio Alves dos Santos, Izabelle Silva de Araújo,Thays Kallyne Marinho de Souza.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: O fígado é considerado o principal órgão metabólico do corpo humano. Exerce 
funções fisiológicas essenciais no metabolismo dos macronutrientes, síntese de hormônios, 
digestão e absorção dos alimentos. No entanto, as hepatopatias crônicas modificam a fun-
ção hepática e exercem acentuados efeitos extra-hepáticos no metabolismo dos macronu-
trientes e micronutrientes. Objetivo: Avaliar o estado nutricional de indivíduos portadores 
de doenças hepáticas crônicas. Metodologia: Trata-se de um estudo de caráter transversal, 
descritiva, executada no Hospital Universitário da Universidade do Vale do São Francisco, 
Petrolina - PE. A pesquisa avalia uma amostra de adultos de ambos os sexos, entre 20 a 60 
anos, diagnosticados com doenças hepáticas crônicas. A avaliação nutricional é alcançada 
por intermédio dos métodos objetivos, subjetivos e funcionais. Os dados são coletados com 
os seguintes instrumentos: Protocolo de Atendimento em Nutrição, Ficha de Acompanha-
mento Nutricional, Questionário de Avaliação Subjetiva Global, Questionário Socioeco-
nômico. Vale ressaltar, que o todo protocolo de controle higiênico-sanitário de prevenção 
ao COVID-19 vem sendo respeitado. Resultados: A correta avaliação nutricional de he-
patopatas permite que a terapia nutricional seja ofertada de forma adequada, melhorando 
o prognóstico do paciente.  Além disso, espera-secontribuir para o desenvolvimento de 
pesquisas científicas sobre o tema em questão. Beneficiando a qualidade de vida dos pa-
cientes e promovendo um diagnóstico clínico eficiente. Conclusão: A avaliação nutricional 
é uma etapa fundamental no atendimento do paciente hepatopata, principalmente no está-
gio inicial, pois o indivíduo será menos vulnerável aos agravos e distúrbios nutricionais. 
Uma correta avaliação nutricional, permite diagnosticar importante desencaminhamento e 
aplicar medidas corretivas, capazes de melhorar o prognóstico. 

PALAVRAS-CHAVES: Hepatopatia Crônica, Adultos, Avaliação Nutricional, Qualidade 
de Vida. 
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INSERÇÃO DE CASOS CLÍNICOS ÀS AULAS DA 
DICIPLINA BIOQUÍMICA DO CURSO DE ENFERMAGEM 

– DO CONHECIMENTO BÁSICO AO APRENDIZADO 
BASEADO EM PROBLEMAS (ABP)

Luiz Mateus de Brito Leite; Thaís Guilherme Santiago Moreira; Maria Cristina Halla.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO – INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS – ICB

INTRODUÇÃO: padrões sociais vem se modificando, em vários aspectos como a apresen-
tação de informação, que vem sendo trazida com mais rapidez, o profissional que não capta 
essa modificação em tempo hábil acaba desatualizado. Houve a necessidade de desenvol-
ver mudanças no modelo de ensino-aprendizagem para melhor aproveitamento de informa-
ções e adaptar às mudanças no paradigma da atualidade. Embasado nisso implementamos o 
ensino-aprendizagem baseado em problema (ABP) nos estudos de bioquímica, através dos 
casos clínicos e seus conteúdos programáticos produzimos simulações de situações-pro-
blemas. OBJETIVOS: Objetivo geral: Promover o fortalecendo da relação discente-do-
cente, através da inserção de novas práticas pedagógicas que contribuam para o processo 
de ensino-aprendizagem em Bioquímica. Objetivos específicos: Enfatizar o programa de 
monitoria em Bioquímica como estímulo à docência; Desenvolver materiais didáticos utili-
zando ferramentas que aproximem o discente da realidade profissional. METODOLOGIA: 
utilizou a construção de casos clínicos atuais que possam ser associados as aulas práticas, 
esses devem ter um contexto aplicável ao profissional de enfermagem, o caso deverá ser 
cientificamente provável, referente ao tema da aula prática. DESENVOLVIMENTO: A 
participação da turma do segundo módulo da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora 
das Graças – UPE foi motivadora, a maioria da turma se mostrou interessada na metodo-
logia utilizada, pois além de facilitadora, promove uma autonomia aos discentes na bus-
ca por soluções a participação da turma gerou expectativas e resultados prévios positivos 
com relação a assimilação do conteúdo abordado no primeiro caso clínico disponibilizado. 
CONCLUSÃO: A metodologia de ABP ofereceu um maior aproveitamento aos discentes 
da disciplina de bioquímica do curso de enfermagem, bem como o aumento do rendimento 
dos discentes-monitores que auxiliam os professores na aplicação de aulas práticas e na 
construção dos casos clínicos.

PALAVRAS-CHAVES: Aprendizagem Baseada em Problemas, Bioquímica, Educação 
em Enfermagem
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A FORMAÇÃO DOCENTE DO PROFESSOR DE LÍNGUA 
INGLESA E SUA RELAÇÃO COM A APRENDIZAGEM: 

ESPAÇOS, REALIDADESE DESAFIOS

Jossandra Naiara do Nascimento Medrado, Zaira Dantas de Miranda Cavalcanti.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

A problemática do ensino da Língua Inglesa (LI) na escola pública no Brasil é um tema já 
conhecido e sua abordagem é recorrente em diversos trabalhos acadêmicos, especialmente, 
pela importância da aquisição deste idioma na atualidade, o qual tem figurado como língua 
franca em todos os setores da sociedade. Vários fatores são apontados como motivos do 
fracasso do ensino da LI e dentre eles está o desempenho do professor e seu processo de 
preparo profissional. Diante disso, este estudo, em andamento, tem como objetivo maior 
investigar a formação docente do professor de LI e sua relação com a aprendizagem da 
língua. Trata-se de uma revisão bibliográfica, de cunho qualitativo, com o aporte teórico 
da literatura contemporânea acerca da temática. Assim, como resultados parciais, estudos 
sinalizam a angústia do estudante em sua graduação, como produto das expectativas e me-
dos, por não se sentir preparado para a docência e não encontrar na universidade um ensino 
que favoreça a proficiência da LI. Questões como carga-horária reduzida para as disciplinas 
relacionadas à língua, principalmente em cursos com dupla habilitação, descompromisso 
com o preparo do professor de inglês, surgem como fatores que contribuem para uma for-
mação inadequada. Portanto, é perceptível a necessidade de quebrar o ciclo, no qual a es-
cola conduz às universidades estudantes sem o conhecimento de uma estrutura mínima da 
língua, enquanto as universidades encaminham às escolas professores sem as capacidades 
linguísticas que contribuam coma formação básica desses alunos. Diante disso, é preciso 
que haja reflexão nos ambientes de formação, bem como políticas públicas que invistam 
tanto na graduação do professor, quanto na sua formação continuada. Esperamos que este 
estudo contribua com as discussões acerca da formação do professor de LI e reflexões na 
área da linguística aplicada.

PALAVRAS-CHAVES: Formação, Ensino, Aprendizagem, Língua Inglesa, Desafios.  
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FRAGILIDADES E DESAFIOS NO ENSINO DE LÍNGUA 
INGLESA NAS REGIÕES BRASILEIRAS: UM ESTUDO 

COMPARATIVO

Amaro Jhonatans Carvalho Da Silva, Zaira Dantas De Miranda Cavalcante.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

O Brasil é um país de dimensões continentais. Por esse motivo, torna-se difícil crer que 
os mesmos impasses e fragilidades no processo de ensino-aprendizagem de língua ingle-
sa, apontados por alguns teóricos da área, estejam presentes em todas as regiões do país. 
Assim, o presente estudo tem por objetivo verificar as divergências e convergências apre-
sentadas pelas cinco regiões do Brasil no que se refere às dificuldades encontradas nesse 
processo. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo, basea-
da em estudos de cada região. Os textos foram analisados tomando como critério dados 
referentes ao perfil dos professores, dos estudantes e a infraestrutura escolar. O resulta-
do das análises demonstrou que no tocante aos professores e aos alunos, não há grandes 
divergências entre as regiões. Em cada região, percebe-se uma heterogeneidade entre os 
professores quanto á sua formação, seu tempo de carreira, a participação em programas de 
formação continuada, e sua metodologia. Quanto aos estudantes (interesse, participação 
e disciplina) em geral, são motivos de queixas dos docentes, apresentando um padrão já 
antes destacado por outros estudos que tratam desse tema. Já em relação à infraestrutura 
escolar, dois pontos aparecem em todas as reclamações: superlotação e número reduzido 
de aulas. No que diz respeito às ferramentas disponibilizadas e utilizadas pela escola para o 
ensino, todas as regiões parecem demonstrar um desempenho mediano, exceto o norte que 
está abaixo da média. Portanto, em linhas gerais, os problemas dantes descritos, aparentam, 
de fato, assolar todas as regiões do Brasil. Ressalta-se que esse estudo baseou-se em um 
número reduzido de dados. Para um diagnóstico mais preciso, serão necessárias maiores 
investigações. Esperamos que este estudo contribua com as discussões e reflexões na área 
da linguística aplicada. 

PALAVRAS-CHAVES: Ensino-Aprendizagem, Língua Inglesa, Fragilidades, Panorama 
Brasileiro.
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PRÁTICA PROFISSIONAL SUPERVISIONADA I E II: O 
PAPEL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA FORMAÇÃO DO 

CIRURGIÃO-DENTISTA

Maria Júlia dos Santos Silva, Luedyna Rayane Rodrigues leite, Hortência vitória silva, Herika de Arruda Mauricio.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS ARCOVERDE - CURSO DE BACHARELADO EM ODONTOLOGIA

Introdução: A atuação do cirurgião-dentista (CD) na Estratégia Saúde da Família (ESF) 
enfatiza a   importância de levar em consideração a população e suas dimensões, para 
formação profissional. (REDE UNIDA, 1998). Ao sair dos cenários formativos (clínicas-
-escolas e laboratórios) os discentes assimilam melhor o conhecimento (FERREIRA et al, 
2009). Objetivos: O presente trabalho se propõe a relatar a experiência de discentes do 
Curso de Graduação Bacharelado em Odontologia de suas vivências extramuros por meio 
dos componentes curriculares Prática Profissional Supervisionada (PPS) I e II. Metodo-
logia: através do contato com a ESF, e do contato tido com toda sua estrutura, equipe, e 
visitas domiciliares na comunidade, guiadas e supervisionadas pelos Agentes Comunitários 
de Saúde (ACSs) (em PPS I) foi possível a identificação dos determinantes sociais e do 
processo saúde-doença, sendo construído assim, um diagnóstico sociosanitário da comuni-
dade, este produto foi utilizado para a construção de um Plano Comunitário de Saúde em 
PPS II,  onde os discentes criaram propostas de intervenção na Unidade de Saúde da rede 
de Atenção Primária do município de Arcoverde. Resultados: Tal experiência oportunizou 
a construção de conhecimento ampliado a respeito da indissociabilidade existente entre 
usuário, o problema de saúde que lhe afeta e o meio no qual o mesmo está inserido. Con-
clusão: A formação do profissional de saúde em serviço apresenta-se fundamental para o 
fortalecimento e integração entre os serviços da universidade e o município de Arcoverde.

PALAVRAS-CHAVES: Sistema Único de Saúde, Atenção Primária a Saúde, Educação 
em Odontologia. 
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REVISÃO LITERÁRIA: SOLUÇÃO SALINA APLICADA AO 
ABORATÓRIO DE ANATOMIA E PATOLOGIA

Antonio Waleffi de Sousa Melo, Adauto de Almeida Neto, Diego Pires Rocha,  
Iracema Hermes Pires de Melo Montenegro.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

A usabilidade da solução salina no âmbito da universidade é diversificado e interdiscipli-
nar, podendo está presente em áreas como Biologia, Química e Anatomia. Nessa última, 
destaca-se a conservação de peças cadavéricas submersas na solução com concentração a 
30%, Que funciona como um dos principais substitutos ao uso do formol, que, por sua vez, 
provoca complicações decorrentes do seu uso pela sua alta toxicidade e risco de contamina-
ção. Essa técnica tem sido gradativamente substituída em diversas universidades do Brasil. 
Nesse sentido, a solução salina atua como ferramenta essencial na redução de problemá-
ticas envolvendo o desperdício de água para retirar os produtos tóxicos (como o formal-
deído) das peças e a poluição pelo descarte desse tipo de substância tóxica. Seguindo esse 
pensamento, o uso dessa solução salina pelas universidades se mostra positivo e promissor. 
Têm-se como objetivo, garantir um maior uso dessa solução nas práticas do Laboratório 
de Anatomia, mantendo a responsabilidade ambiental e segurança durante o manuseio das 
peças. Deve-se levar em conta sua preparação a partir de água destilada e NaCL com filtra-
gem. A testagem de eficiência da solução pode ser feita em corações de galinhas adquiridos 
em frigoríficos e depois a aplicação pode ser realizada nas peças cadavéricas. Dessa forma, 
espera-se uma diminuição dos gastos de água nas universidades e especificadamente, pela 
universidade de Pernambuco e estimular progressivamente outras universidades a utili-
zarem a solução salina em seus trabalhos, buscando uma maior segurança no manuseio e 
conservação das peças cadavéricas. Em vista disso, a aplicação da solução salina 30% é 
uma medida ecologicamente sustentável, simples e segura.

PALAVRAS-CHAVES: Solução Salina, Água, Formaldeído, Peças Cadavéricas, 
Conservação.
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VIOLÊNCIA SEXUAL NOS MUNICÍPIOS JUAZEIRO - BA E 
PETROLINA - PE: UM ESTUDO DESCRITIVO

Elisiane Cássia Bono da Silva, Mariane Cardoso Carvalho, Flávia Emília Cavalcante Valença Fernandes,  
Maria Elda Alves de Lacerda Campos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: A violência, em suas diferentes naturezas, é considerada um problema de saúde 
pública, pois causa elevado sofrimento físico, psicológico e elevados custos diretos e indi-
retos ao sistema de saúde. Objetivo: Avaliar os casos notificados de violência sexual. Meto-
dologia: Realizou-se estudo descritivo quantitativo cuja coleta de dados ocorreu através da 
base de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN, do Sistema 
Único de Saúde, disponível no TabNet/DATASUS. Foram incluídos os casos de violência 
sexual notificados nos municípios de Juazeiro-BA e Petrolina-PE entre os anos 2015 e 
2018, segundo as variáveis sexo e faixa etária, independente do município de residência 
da vítima. A pesquisa seguiu os preceitos éticos estabelecidos na Resolução do Conselho 
Nacional de Saúde nº 510/2016. Resultados: O perfil das vítimas é formado por crianças 
e adolescentes do sexo feminino, de 1 a 19 anos. No município Juazeiro - BA, durante 
o período analisado, 2018 foi o ano que apresentou maior número de casos notificados 
(90) sendo 86 (95,55%) no sexo feminino.  Em Petrolina - PE, o número de notificações 
foi maior em 2016, com total de 231 casos e maior acometimento no sexo feminino (221 
casos) 95,67%. Observou-se discrepância entre a quantidade de casos notificados nos dois 
municípios, apesar da proximidade geográfica e semelhança sociodemográfica entre eles. 
Conclusão: Os municípios analisados têm perfil semelhante de vítimas atendidas e notifi-
cadas, o que revela a necessidade de intervenções incisivas e políticas públicas mais dire-
cionadas a essa faixa etária. O município Juazeiro - BA apresentou menor número de casos 
notificados, quando comparado ao de Petrolina - PE. Isso apresentou-se como fator preocu-
pante e limitante no estudo, pois indica possíveis subnotificações. Portanto, são necessárias 
pesquisas futuras e ações estratégicas para dar visibilidade a esse grande problema social.

PALAVRAS-CHAVES: Violência sexual, Notificação, Sistemas de Informação em Saúde.
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ISOLAMENTO DE BOLORES EM FARINHA DE MILHO 
COMERCIALIZADA NO VALE DO SÃO FRANCISCO

Virgínia Cabral Benício, Yana Luise Falcão Lins, Railla Lima Lacerda Coelho, Claudileide de Sá Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - NUTRIÇÃO

INTRODUÇÃO: A maioria dos alimentos apresentam condição de crescimento favorável a 
microrganismos, tornando-se vulneráveis a contaminação e a proliferação de fungos. Nesse 
sentido, realizou-se um estudo referente a contaminação de bolores em farinha de milho. 
OBJETIVOS: Identificar presença de bolores em amostras de farinha de milho, e verificar 
a conformidade da rotulagem às normas vigentes. METODOLOGIA: Avaliou-se duas mar-
cas de farinha de milho vendidas no Vale do São Francisco. Para extração das amostras, as 
embalagens foram higienizadas, e coletadas alíquotas de 10g, em seguida feita a diluição 
seriada em placas de Petri contendo Ágar Sabouraud, e as duplicatas submetidas a 25ºC por 
7 dias. Para análise dos rótulos, utilizaram-se as resoluções RDC nº 259, de 20 de setembro 
de 2002; RDC nº 359, de 23 de dezembro de 2003; RDC n° 26, de 2 de julho de 2015; RDC 
n° 360, de 23 de dezembro de 2003, e Manual de Orientação às Indústrias de Alimentos, 
2005. RESULTADOS: A contagem de unidades formadoras de colônias (UFC) em meio 
de cultura Ágar Sabouraud, apontou contaminação apenas na amostra da marca A, por fun-
gos filamentosos do gênero Aspergillusspp, identificados por microscopia óptica. O índice 
de contaminação foi de 6x10¹UFC/mL, sendo aceitável para consumo por não exceder o 
limite de 104UFC/mL, aceito pela Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Quanto à 
análise dos rótulos, a marca A, seguiu os padrões dos regulamentos técnicos. A marca B, 
não cumpriu o item quanto à presença do termo “não contém glúten”, sem especificar que 
nenhuma farinha de milho o contém. CONCLUSÃO: A contaminação dos alimentos por 
bolores produtores de micotoxinas, em geral está associada às condições ambientais de 
cultivo e armazenamento. Apesar de no presente estudo a contagem se apresentar dentro 
do padrão determinado pela legislação brasileira, são necessárias investigações contínuas 
de sua ocorrência a fim de garantir inocuidade dos alimentos e promoção da saúde para a 
população.

PALAVRAS-CHAVES: Fungos, Contaminação de Alimentos, Rotulagem de Alimentos.
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MONITORIA DE ANTROPOLOGIA DA  
SAÚDE EM ENSINO REMOTO COM ÊNFASE EM 

ANTROPOLOGIA MÉDICA

Mickaely Mirelly Pires Barros, Anna Vitória Silva Amaro, Thereza Cristina da Cunha Lima Gama.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: A antropologia da saúde estuda e realiza práticas entre pensamentos e ações, 
teorias e experiências de vida dos doentes através do hábito de manutenção e recuperação 
da saúde em diferentes culturas e etnias. Nela existem autores importantes que pontuam 
a designação antropologia médica e etnomedicina, como sinônimos importantes para o 
aprendizado da antropologia da saúde. Entretanto, existe a “Antropologia Médica” que é 
estabelecida a partir dos aspectos do processo saúde-doença ou através do comportamento 
humano, que, foi desenvolvida a princípio da antropologia cultural e social, trazendo em si, 
as práticas e os estudos das crenças para o tratamento tanto na saúde, quanto na doença. A 
monitoria acadêmica de antropologia baseia-se em atividades de ensino desenvolvido pelo 
discente com a ajuda do docente responsável, como uma forma de aproximá-lo da prática 
da docência. Objetivo: Apresentar a monitoria de antropologia da saúde. Metodologia: No 
entanto, neste momento que se vive uma pandemia, a monitoria acadêmica precisou sofrer 
alterações seguindo um novo plano de ensino, conhecido como ensino remoto desenvol-
vido para os estudantes pela Universidade de Pernambuco. Conclusão: Em virtude dos 
fatos mencionados, foi necessário rever as mudanças e precisar adquirir a nova docência, 
de modo virtual por meio de plataformas criada para o ensinamento online. Apesar disso, 
foi um grande diferencial. As aulas foram muito aproveitadas para troca de experiências 
e informações com o docente e os outros discentes nas aulas ministradas através de um 
ambiente virtual.

PALAVRAS-CHAVES: Antropologia da Saúde, Saúde, Ensino.
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A PEDAGOGIA FEMINISTA NA COLEÇÃO 
ANTIPRINCESAS: ESTUDO DOS ARQUÉTIPOS NO 

IMAGINÁRIO EDUCACIONAL

Ana Vitoria Muccini Palitot Couto Evelyn.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

É importante que desde cedo assuntos como feminismo seja abordado em sala de aula. 
Para isso é importante adotar uma prática pautada em uma pedagogia feminista, usando 
de materiais adequados e que propiciem a reflexão e prática de uma pedagogia feminista, 
e nós contemos em nossa literatura um grande arcabouço teórico que podem servir de ins-
piração para uma prática pautada na pedagogia feminista. A coleção Antiprincesas é um 
material rico que pode inspirar uma prática pautada em uma pedagogia feminista através 
das protagonistas dessa coleção que representam o feminismo. Sendo assim o objetivo 
desse trabalho é analisar a contribuição dos arquétipos femininos presente na coleção An-
tiprincesas na construção de uma pedagogia feminista para a reflexão do feminismo no 
ensino escolar. Reconhecer os arquétipos que influenciam na personalidade das protago-
nistas desta coleção; analisar os arquétipos femininos dessas histórias e suas contribuições 
para a construção das mensagens e símbolos presentes no livro; inferir qual contribuição 
dessas histórias para a construção de uma prática pautada em uma pedagogia feminista, 
sendo assim a análise será realizada através de uma pesquisa bibliográfica para compreen-
são do feminino; da pedagogia feminista; de práticas educativas transformadoras; sobre os 
arquétipos das Deusas e com a coleção Antiprincesas que traz um material didático repleto 
dos arquétipos históricos que podem vir a ser utilizados para inspirar uma prática de uma 
pedagogia feminista. 

PALAVRAS-CHAVES: Pedagogia Feminista, Arquétipos
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OS IMPACTOS DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO NA 
MIDIATIZAÇÃO DA IDENTIDADE FEMININA EM DOLLY 

DE LYGIA FAGUNDES TELLES

Esther Lorena de Souza Silva, Amara Cristina de Barros e Silva Botelho.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE

A presente investigação objetiva analisar o conto Dolly, o primeiro da coletânea A noite 
escura e mais eu, da autora Lygia Fagundes Telles. A narrativa envolve um momento trá-
gico que mimetiza os desejos de ascensão social por meio da mídia, durante a década de 
20, visto que a protagonista sonhava com a fama e o mundo hollywoodiano, e além das 
questões sobre a violência de gênero, cria um paralelo entre duas personagens protagonis-
tas que representam dois polos extremos e distintos entre si. Assim sendo, a investigação 
tem como objetivo a análise do conto Dolly através de uma trajetória investigativa que 
possibilite a discussão e relevância social dos impactos da violência, tanto física quan-
to simbólica, presentes nos meios midiáticos. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de 
abordagem qualitativa, sob o viés analítico-crítico-interpretativo, que se apoia nos estudos 
teóricos de Moisés (2012) e Cortázar (1993) acerca da constituição do conto como um gê-
nero participante da literatura. No que diz respeito à identidade feminina e a mimetização, 
tomar-se-á as ideias de Kolontai (2011) e Brait (1985); Candido (2006) no que concerne ao 
diálogo entre a literatura e a sociedade e, por fim, o viés da violência sexual e a sua relação 
com a mídia conforme Saffioti (2015), Taquette (2007), Gubernikoff (2009), Lopes (2017) 
e Romanelli (2014). Os resultados parciais obtidos referem-se à influência da mídia e dos 
meios de comunicação em massa na construção da identidade feminina, especialmente nos 
primeiros decênios do século XX, gerando raízes que engessam os costumes machistas na 
sociedade perpassando até a hodiernidade. Portanto, observa-se a contribuição da mídia 
para a propagação de costumes engessados e com raízes patriarcais para com o compor-
tamento feminino durante o século XX, mas que trouxe heranças para o século atual, haja 
vista ainda o tratamento desigual de gêneros frente aos crimes de violência sexual.

PALAVRAS-CHAVES: Conto, Violência de Gênero, Sociedade, Mídia.
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AUTOAFIRMAÇÃO E AUTORRENCONHECIMENTO 
DA CONDIÇÃO FEMININA EM TRÊS CONTOS DE 

ADRIANA LUNARDI QUE MIMETIZAM TRÊS ESCRITORAS 
E MOMENTOS DA LITERATURA E DA SOCIEDADE 

BRASILEIRA

Marianne Anunciada Souza do Carmo, Amara Cristina de Barros e Silva Botelho.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE

O presente projeto objetiva analisar três contos (Ana c., Clarice e Sonhadora) da coletânea 
Vésperas, da escritora catarinense Adriana Lunardi, os quais trazem aspectos relevantes 
para a percepção da mulher enquanto sujeito social, uma vez que mimetizam escritoras 
que vivenciaram contextos diferentes na sociedade/ literatura brasileira. Assim, os textos 
de Lunardi são observados em uma perspectiva que estude a mulher brasileira através de 
três gerações, as quais possibilitam a reformulação e fortalecimento da escrita/ leitura de 
obras produzidas por mulheres. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter bibliográ-
fico, pois visa analisar e perceber aspectos relacionados à representação e escrita feminina. 
Sendo assim, para embasar o gênero conto, foram consideradas as ideias defendidas por 
Moisés (2012) e Cortázar (1993); no que tange à constituição da personagem, são consi-
deradas as postulações de Candido (2014); sobre literatura feminina, questões de gênero e 
representação feminina, são apontados os estudos defendidos por Kolontai (2011), Butler 
(2017) e Zinani (2013). Ademais, no que diz respeito à criação literária e sociedade, tem-se 
as ideias defendidas por Candido (2006). Os resultados parciais obtidos estão relacionados 
à percepção de três personagens que mimetizam escritoras e perfis de três momentos da 
literatura e sociedade brasileira: Romantismo (personagem Júlia, que ficcionaliza a poetisa 
Júlia da Costa), Modernismo (através da personagem Clarice que traz a introspecção lis-
pectoriana em seu perfil) e Poesia Marginal (a partir da personagem/conto Ana C. que traz 
a questão da agitação/turbulência na vida da personagem). Dessa forma, através dos contos 
lunardianos, percebe-se o quanto à literatura contribui para o entendimento da autoafirma-
ção/representatividade da mulher brasileira.

PALAVRAS-CHAVES: Conto, Personagem, Gênero, Sociedade.
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PROCESSO DE TRABALHO INTERPROFISSIONAL: 
INOVAÇÃO NA APRENDIZAGEM E APLICAÇÃO DA 

FERRAMENTA COLABORATIVA DO MATRICIAMENTO 
NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Anderson Trajano de Araújo, Débora Senna Benatti, Hian Carvalho Souza, Joselma Cavalcanti Cordeiro.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS/ FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

DE PERNAMBUCO

O Projeto PET-SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE SESAU RECIFE/UPE tem como 
finalidade fortalecer a interprofissionalidade como parte do ensino dos cursos de graduação 
em saúde, bem como, na atuação das equipes de atenção primária. Através da observação 
da prática e da rotina do processo de trabalho em saúde, da USF Alto do Capitão do Distrito 
Sanitário II, pensamos na construção de um projeto que aborde o tema do matriciamento 
interligado com a interprofissionalidade, com a perspectiva de fazer com que, o processo 
de trabalho em saúde, consiga ser mais resolutivo, e qualificado diante das necessidades 
trazidas pelos usuários e profissionais de saúde. Subsidiar a atuação interprofissional, atra-
vés do aprimoramento do processo de trabalho, entre as equipes NASF e da Unidade de 
Saúde da Família do Alto do Capitão através da utilização da ferramenta de Matriciamento. 
O estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, estruturada na modalidade de pesquisa-ação. 
Este projeto teve como instrumentos grupos operativos de reflexão e à resposta a questio-
nários. Para a análise dos questionários foi utilizada a metodologia do Discurso do Sujeito 
Coletivo (DSC) para alcançarmos os objetivos descritos. Pela análise realizada através de 
questionários, ficou evidenciado pelas equipes que, para o matriciamento acontecer, todos 
reconhecem o compromisso e as condições estruturais da USF, mas, apontam a sobrecarga 
de trabalho como principal dificuldade para a realização do mesmo. Com o tema, descrever 
o perfil dos profissionais e verificar o grau de conhecimento sobre o assunto a ser traba-
lhado, verificamos com isso a necessidade de discutir sobre os conceitos de interprofissio-
nalidade; processo de trabalho e matriciamento. Gostaríamos também destacar a enorme 
contribuição que esse projeto se propõe a realizar que é dar o apoio necessário as equipes 
básicas USF Alto do Capitão e Equipe NASF na melhoria do seu processo de trabalho e

fortalecimento do matriciamento.

PALAVRAS-CHAVES: Matriciamento, Interprofissionalidade, Atenção Primária em 
Saúde 
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FORMATAÇÃO DE ROTEIRO ILUSTRADO DE AULAS 
PRÁTICAS E CASOS CLÍNICOS DE BIOQUÍMICA 
HUMANA PARA ESTUDANTES DE NUTRIÇÃO

Raquel Fonseca de Carvalho, Isabel Feitosa dos Santos e Diego Barbosa de Queiroz.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

INTRODUÇÃO: No modelo atual de ensino universitário, o professor está, em geral, res-
trito apenas à transmissão dos conteúdos já consagrados pelo referencial teórico-literário, 
impedindo, por vezes, uma discussão mais crítica dos mesmos pelos alunos. Desta forma, 
levar em consideração elaborações pedagógicas mediadoras de ensino é de substancial 
relevância, sobretudo, para a aprendizagem de conteúdos científicos. Nesse contexto, pro-
jetos que visem implementar a diversidade da abordagem curricular tornam-se válidos a 
medida em que práticas novas de ensino tendem a tornar a disciplina mais atrativa para os 
acadêmicos. OBJETIVO: Construção de material didático (Roteiro ilustrado de prática) 
de Bioquímica para os alunos de Nutrição. METODOLOGIA: Formatação de Roteiro de 
Aulas Práticas em conjunto com professor e monitores nas aulas práticas em que foram 
realizadas pesquisa textual, de imagens e casos clínicos para a construção de material didá-
tico a ser aplicado. Realização de “plantão de dúvidas” com os monitores, Palestra de bio-
química aplicada a prática profissional e apresentações de curiosidades sobre bioquímica 
RESULTADOS E DISCUSSAO: Foi possível realizar uma pesquisa em que se encontrou 
10 novas atividades práticas que podem ser executadas na realidade da UPE Petrolina para 
os alunos de nutrição, os plantões de duvidas favoreceram a fixação da aprendizagem pela 
interação monitor – aluno, em geral, mais fácil que a relação professor-aluno, foi convidada 
uma nutricionista para palestrar para os estudantes sobre o uso da bioquímica no dia-dia 
do profissional de nutrição e os monitores tiveram uma pequena iniciação à docência com 
apresentações em sala de aula sobre curiosidades em bioquímica CONCLUSÃO: Apesar 
da impossibilidade de aplicar o roteiro devido a pandemia, várias atividades deste projeto 
foram bem-sucedidas na execução contribuindo para a fixação do conhecimento em bioquí-
mica, tornando-a mais atrativa para os estudantes do curso de nutrição.

PALAVRAS-CHAVES: Bioquímica, Aula Prática e Ensino-Aprendizagem
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A DIMENSÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 
NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS

Felipe Januário de Oliveira Cavalcante.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS GARANHUNS – FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES

INTRODUÇÃO: As comunidades quilombolas são frutos de um processo histórico de re-
sistência contra a ideologia racista. Essas populações enfrentam inúmeras dificuldades em 
razão da falta de políticas públicas específicas para suas necessidades. O objetivo geral 
é compreender quais os impactos da determinação social da saúde no modo de vida qui-
lombola, como seu modo de via influi no processo de saúde-doença. METODOLOGIA: 
A metodologia deu-se revisão de literatura se deu com base em artigos na base de dados 
eletrônico na plataforma LILACS, cujos descritores foram “quilombolas”, “fatores de ris-
co” e “covid-19”, com o marco cronológico inicial em 1980 a 2020. Tratamento dos dados 
feitos através através da análise do conteúdo categorial por temática. RESULTADOS: Para 
prestar uma atenção à saúde das comunidades tradicionais, como no caso do quilombola, 
faz-se necessário entender as reais necessidades dessa população, respeitando suas crenças. 
Os dados atuais inferem que o SARS-CoV-2 se espalha por meio de secreções respiratórias 
em alguns casos evoluindo a Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo e outras falên-
cias orgânicas finais. Pacientes que apresentam comorbidades, inclusive diabetes mellitus, 
hipertensão, doença pulmonar crônica tem maiores chances de complicação. As comuni-
dades quilombolas estarão entre as mais afetadas: seja pela prevalência de comorbidades, 
como a hipertensão arterial nas comunidades, seja pelas condições sanitárias destas po-
pulações; a maior parte não possui água tratada e nem esgoto sanitário. Assinala-se que 
o acesso limitado à água impedirá o cumprimento de medidas preventivas básicas, como 
lavagens frequentes das mãos. A comunicação deficiente impede o acesso a unidades de 
saúde geograficamente distantes nos centros urbanos que oferecem qualidade e capacidade 
de resposta oportuna. A falta de proteção financeira e capacidade de resposta à saúde com 
uma perspectiva intercultural compromete a eficácia do tratamento. 

PALAVRAS-CHAVES: Comunidades Tradicionais, Pandemia, Covid-19, Saúde.
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ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO-
APRENDIZAGEM DE ECOLOGIA DENTRO DA 

METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO

Lorena Alves da Silva Menezes Dantas, Flávia De Campos Martins.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA–CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

A investigação no ensino da Ecologia, ciência que estuda as relações dos seres vivos entre 
si e destes com o ambiente, é importante por possuir um papel crucial no incentivo à con-
servação e para a ocorrência da compreensão de termos e conceitos científicos fundamen-
tais, da natureza das ciências e de fatores éticos, e das relações entre ciência, tecnologia, so-
ciedade e ambiente. Com o objetivo de vivenciar e promover o ensino por investigação na 
construção do conhecimento de conteúdos, aperfeiçoando a formação profissional em um 
contexto interdisciplinar e de aprendizagem significativa, além de agir como facilitadora da 
compreensão da metodologia pelos alunos e auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, 
durante o Período Suplementar 2020.3, foi realizado o presente projeto de monitoria na dis-
ciplina de Ecossistemas Aquáticos, sub-área dentro da Ecologia, com a devida autorização 
da PROGRAD. Nesse contexto, como atividades de investigação, foram utilizadas situa-
ções-problema relacionadas a esses ecossistemas, como: uso e conservação dos oceanos, 
transposição do Rio São Francisco e os planos de gestão e manejo da Bacia Hidrográfica 
do São Francisco. Para contextualização dessas situações, profissionais que trabalham com 
projetos nessas áreas conversaram com a turma. Como produto, estamos construindo um 
projeto no Google Earth com os alunos, selecionando ecossistemas aquáticos e os descre-
vendo ecologicamente. As ações da monitoria foram essenciais para o sucesso dessas ativi-
dades e incluiu confecção de tutoriais para acesso, envio de atividades e desenvolvimento 
do projeto, bem como, no auxílio de discussões para efetivação dos objetivos da disciplina. 
As atividades favoreceram o aprendizado significativo e interdisciplinar, tanto para a alu-
na-monitora quanto para os outros alunos. Em um momento tão desafiador, é fundamental 
a utilização de recursos didáticos e tecnológicos, para a construção do conhecimento em 
Ecologia e a própria formação do educador.

PALAVRAS-CHAVES: Ensino por Investigação, Aprendizagem Significativa, Ensino-
-Aprendizagem, Ecossistemas Aquáticos, Interdisciplinar.
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ANÁLISE DA AÇÃO NÃO TRANSACIONAL E O EFEITO 
KULESHOV NAS PRÁTICAS DE LETRAMENTO VISUAL 

PARA O ENSINO MÉDIO

Camila Carvalho Cardoso, Larissa Sena Teles, Maria Luiza David Santos, Renata Ferreira Rios.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - CAMPUS PETROLINA-PE, LICENCIATURA EM LETRAS

O “texto imagético” tem ocupado cada vez mais espaço na sociedade, contudo a análise da 
linguagem verbal ainda é predominante no ambiente escolar. Diante dessa realidade, surge 
a proposta de empregar a teoria direcionada à análise da multimodalidade no processo de 
ensino de língua (SPALTER e DAM, 2008). Neste trabalho, objetivamos destacar algumas 
contribuições da teoria da Gramática do Design Visual (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006) 
e o efeito cinematográfico Kuleshov, desenvolvido por Lev Lev Kuleshov, para a prática 
pedagógica em turma do terceiro ano do ensino médio. Este arcabouço teórico fundamen-
tou a análise de dois textos audiovisuais: o filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain”, 
de Jean-Pierre Jeunet, e o episódio “Queda Livre”, da série “Black Mirror”, de Charlie 
Brooker. Para isso, enfatizamos os processos de representação narrativa, em que relacio-
namos a ação não transacional (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006) com o efeito Kuleshov. 
Realizada a análise da estrutura narrativa e do efeito cinematográfico, verificamos que foi 
possível proporcionar análise criteriosa do filme, em que foram motivadas interpretações 
relacionadas aos possíveis sentidos a serem construídos e também à própria intenção do di-
retor. Por esse motivo, a prática desenvolvida demonstrou potencial para desenvolvimento 
da interpretação de textos multimodais no ensino médio. 

PALAVRAS- CHAVES: Gramática do Design Visual, Letramento Visual, Ensino Médio.
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PERSPECTIVAS PARA OFERTA DAS PRÁTICAS 
INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES PELA ENFERMAGEM 

NA ATENÇÃO BÁSICA

Taile Nascimento da Silva, Rosa de Cássia Miguelino Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: as Práticas Integrativas e Complementares (PICs) estimulam os mecanismos 
naturais de prevenção de agravos, promoção e recuperação da saúde por meio de tecnolo-
gias eficazes e seguras pela integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. 
No Sistema Único de Saúde (SUS) foram ampliadas para 29 modalidades de possibilidades 
terapêuticas para os usuários. A Atenção Básica é líder na oferta dessas abordagens de cui-
dado. Os princípios que regem as PICs são congruentes aos da Enfermagem porque suas 
ações se concentram no ser humano e seguem a perspectiva de atenção de forma integral. 
Objetivo: descreveras perspectivas para oferta das práticas integrativas e complementares 
pela enfermagem na atenção básica. Metodologia: Revisão da literatura. Seguiu-se o proto-
colo de pesquisa, utilizando-se como descritores: Práticas Integrativas e Complementares, 
Atenção Básica e Enfermeiros, em busca por artigos disponíveis na Biblioteca Virtual em 
Saúde, nas seguintes bases de dados: Banco de Dados em Enfermagem, Sistema Latino-A-
mericano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde. Houve a utilização dos filtros: 
textos completos e idioma português. Foram selecionados e analisados cinco estudos. Re-
sultados: foram identificadas quatro categorias: Conhecimento e aplicação das PICs pelos 
Enfermeiros da Atenção Básica; Benefícios das PICs no cuidado de Enfermagem; novas 
formas de cuidado de Enfermagem através das PICs no SUS; Percepções de Enfermeiros 
sobre as PICs. Conclusão: conhecimento sobre as PICs ainda se apresenta limitado, exi-
gindo mais diálogo de saberes, tanto na formação dos graduandos de enfermagem, quanto 
nos processos de trabalho dos Enfermeiros que atuam na Atenção Básica. Há necessidade 
de serem criados espaços de reflexão para inclusão das PICs no cardápio de ofertas e de 
valorização da integralidade em saúde apoiada na perspectiva do cuidado humano. Poucos 
estudos foram encontrados, evidenciando necessidade de mais pesquisas na área.

PALAVRAS-CHAVES: Práticas Integrativas e Complementares, Atenção Básica, 
Enfermeiros.
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DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 
DOCENTES NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO TERCIÁRIA 

EM SAÚDE BUCAL: AMBIENTAÇÃO EM CIRURGIA E 
TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL

João Vitor Gonçalves do Carmo, Matheus Pereira Frazão, Fabrício Souza Landim e Fábio Andrey da Costa Araújo.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS ARCOVERDE–CURSO DE BACHARELADO EM ODONTOLOGIA

O exercício de uma monitoria possibilita ao discente monitor o desenvolvimento de di-
versas habilidades, permitindo a contextualização dos principais conteúdos, garantindo a 
reconstrução de conhecimentos acerca dos assuntos abordados, além da aquisição de ex-
periências positivas que auxiliam na iniciação à docência. Promove ainda, um amadureci-
mento acadêmico, devido à ascendente busca por maiores conhecimentos acerca do com-
ponente curricular. O objetivo deste trabalho, é relatar a experiência vivenciada através do 
projeto de monitoria intitulado “Desenvolvimento de habilidades e competências docentes 
nas atividades de Atenção Terciária em Saúde Bucal: ambientação em Cirurgia e Trauma-
tologia Bucomaxilofacial”, aprovado no Edital PROGRAD/PFA/UPE Nº 03/2020, durante 
o período letivo suplementar. O projeto é executado em consonância com o componente 
curricular “Atenção terciária em Saúde Bucal”, que é ofertado ao 8° período do curso de 
Bacharelado em Odontologia do campus Arcoverde (BOcA). Uma sala de aula virtual foi 
criada na plataforma Google Classroom e os encontros acontecem de forma síncrona e 
assíncrona, semanalmente. Além de auxílio aos docentes, tanto nos assuntos abordados, 
onde os discentes assistidos podem sanar dúvidas de forma rápida e eficiente, quanto em 
ferramentas tecnológicas, o projeto de monitoria visa desenvolver avaliações-teste, utili-
zando uma extensão do Google, o Google Forms, com o intuito de instigar os graduandos 
a praticarem acerca do tema abordado pelos professores, reforçando a compreensão e a 
fixação do conteúdo ministrado. Nota-se que, apesar de realizado à distância, a monitoria 
tem grande importância para o desenvolvimento de atividades e dúvidas frequentes acerca 
de conteúdos e plataforma digital utilizada, mostrando-se de fundamental importância para 
o processo de ensino-aprendizagem de todos os envolvidos, além de estimular o discente-
-monitor à iniciação à docência.

PALAVRAS-CHAVES: Ensino, Odontologia, Cirurgia Bucomaxilofacial, Período Letivo 
Suplementar.
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FAZER HISTÓRIA, PRESERVAR MEMÓRIAS:  
A ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/ 

PEDAGÓGICO PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Thiago Cordeiro Fernandes, Ana Clara Farias Brito.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Este trabalho tem como objetivo contribuir com a salvaguarda e com a preservação do Pa-
trimônio Cultural do Vale do São Francisco, atravésda elaboração de material didático/
pedagógico que possa servir de apoio para os discentes e docentes do ensino básico e 
superior. Fazer história, nessa perspectiva, visa incluir narrativas pouco conhecidas e que 
correm grande risco de sumir com o passar dos tempos. Deste modo, colaboramos com a 
preservação das memórias e vivências locais. A inexistência de arquivos públicos na re-
gião e de políticas preservacionistas provocam a depreciação e desaparecimento de muitos 
bens e de muitas manifestações culturais que caracterizam a região ribeirinha.Valendo-se 
do mundo digital, do seu alcance e da sua gratuidade a ideia de produzir o material a ser 
disponibilizado em plataformas digitais para falar dos lugares, das expressões artísticas/
culturais, das celebrações e das histórias de vida da população local, faz com que os seus 
habitantes se reconheçam e se apropriem de toda herança cultural a eles pertencente. Se-
gundo o Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em História, o Componente 
Curricular: “História e Patrimônio Cultural”, tem como objetivo: a conceituação histórica 
do patrimônio cultural no Brasil. Abordando a temática do Patrimônio em suas amplas fa-
cetas, assim como a relação entre Patrimônio Cultural e Ensino de História. Possibilitando 
ao aluno adentrar em conteúdos e ambientes vivos do nosso cotidiano para perceber a teoria 
em sua prática

PALAVRAS CHAVES: Ensino de história, Patrimônio cultural, Educação patrimonial, 
Vale do São Francisco.
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UM OLHAR SOBRE A OBRA MÃE, DE JOSÉ DE ALENCAR

Bianca Guedes Barroso, Nathália Maria da Silva Farias, Saniele Wilma Gomes Silva 
Josivaldo Custódio da Silva (Orientador).

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE, LICENCIATURA EM LETRAS-INGLÊS

As peças de José de Alencar foram responsáveis por introduzir o realismo dramático fran-
cês no Brasil, uma vez que possuíam uma carga social bastante pertinente à época em que 
foram publicadas e encenadas. Logo, Mãe, também do autor, intensifica essa temática ao 
retratar os valores e os interesses sociais da burguesia do século XIX. Embora esteja situada 
no período do Romantismo brasileiro, a obra revela um estilo que viria a fincar suas pri-
meiras sementes na dramaturgia brasileira: o Realismo. Sem dúvidas, é possível encontrar 
algumas características do estilo romântico na peça, mas é no realismo onde se encontra 
toda a essência da obra. Portanto, o presente trabalho se faz necessário por analisar o espí-
rito social incorporado à dramaturgia de Alencar, mais especificamente em sua obra Mãe, 
em busca de compreender os interesses não só da dramaturgia realista alencariana, mas 
também os interesses da burguesia da época em que a obra está situada. O teatro realista 
surge como renovação da dramaturgia brasileira, isto é, perpassou a concepção de uma 
composição artística ou escolha estética. No intuito de abordar a obra por um viés histó-
rico e social, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, com base em Bosi (1997), Moisés 
(1998), Botton (2009), Reis, (2013) e Diderot (2005), reunindo as informações e dados que 
serviram de base para a construção da investigação proposta. Tendo em vista aprofundar o 
conhecimento, a presente pesquisa é de natureza explicativa e abordagem qualitativa a fim 
de identificar como e por que a peça Mãe, de José de Alencar, pode ser situada dentre o Ro-
mantismo e o Realismo dramáticos brasileiros. Dessa forma, a pesquisa aponta que o autor 
relacionou as características românticas e realistas para denunciar os comportamentos da 
sociedade, se destacando como uma das figuras mais importantes do período.

PALAVRAS-CHAVES: Romantismo, Realismo, Teatro, Mãe, José de Alencar.
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FAZER HISTÓRIA, PRESERVAR MEMÓRIAS:  
A ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/ 

PEDAGÓGICO PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO.

Thiago Cordeiro Fernandes, Ana Clara Farias Brito.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA – LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA

Fazer história, nessa perspectiva, visa incluir narrativas pouco conhecidas e que correm 
grande risco de sumir com o passar dos tempos. Deste modo, este trabalho tem como ob-
jetivo contribuir com a salvaguarda e com a preservação do Patrimônio Cultural do Vale do 
São Francisco, através da elaboração de material didático/pedagógico que possa servir de 
apoio para os discentes e docentes do ensino básico e superior. Inseridos no Componente 
Curricular: “História e Patrimônio Cultural”, que faz a conceituação histórica do patrimô-
nio cultural no Brasil. Abordamos a temática do Patrimônio em suas amplas facetas, assim 
como a relação entre Patrimônio Cultural e Ensino de História. Para possibilitar aos envol-
vidos adentrar em conteúdos e em ambientes vivos do nosso cotidiano. Com este intuito 
e com sólida base na Educação Patrimonial, professora, alunos, monitor e fazedores de 
cultura participam na construção do material que servirá, em suas multifacetas, para salva-
guardar e transmitir os saberes patrimoniais da região. Este trabalho está sendo realizado 
em classe, através da discussão teórica coletiva sobre patrimônio e educação patrimonial 
e os lugares de memória. Posteriormente, os alunos divididos em equipes, pesquisam para 
que o bem patrimonial escolhido seja inventariado, através do levantamento de documen-
tos, fotografias, entrevistas e outras fontes que sirvam para formar uma espécie de dossiê 
acerca do bem patrimonial. Em seguida, as informações serão sistematizadas e organizadas 
em um layout interativo e digital para ser compartilhado com o público-alvo da pesquisa e 
com os demais envolvidos. Enfrentando dificuldades por conta da situação de pandemia do 
Covid-19, por se tratar de um trabalho que envolve pesquisa de campo e afins, este trabalho 
está sendo desenvolvido respeitando os protocolos de isolamento social na esperança e na 
atuação de contribuir diretamente à comunidade local.

PALAVRAS CHAVES: Ensino de História, Patrimônio Cultural, Educação Patrimonial, 
Vale do São Francisco.
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SAÚDE MENTAL DOS VESTIBULANDOS: UMA 
ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA

Giulia Antoni Ferreira Rocha, Amanda de Tavares Arruda, Giovana Arcuri Cavalcanti, Letícia Lima Freitas,  
Hugo Rafael de Souza e Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO –FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO

Introdução: Na atual pandemia, nota-se o forte impacto à educação, angariando consequên-
cias à saúde mental dos estudantes brasileiros, sobretudo os vestibulandos. Concomitan-
temente, há o estresse dos vestibulares e da adaptação ao ensino remoto. Assim, o projeto 
VesTEscutando atua como agente de suporte psicoemocional e didático para esses. Obje-
tivos: Relatar a criação de um espaço de suporte emocional, incentivar debates de temas 
relevantes e estimularam a rotina de estudos em tempos adversos. Metodologia: O projeto 
VesTEscutando, elaborado pela IFMSA Brazil-Universidade de Pernambuco (UPE), possui 
nove coordenadores acadêmicos de Medicina da UPE, que atuaram em duas frentes: uma 
página no Instagram, com dicas de desenvolvimento pessoal e acadêmico, e oito grupos, de 
doze integrantes com um coordenador cada, no Telegram, para criar uma rede de apoio aca-
dêmica e emocional. Para tanto, os coordenadores foram capacitados em Escuta Ativa, pela 
terapeuta ocupacional Cíntia Maria, e em gestão de equipe, pelo CapacityBuilding Team. 
Resultados: O projeto ainda está em andamento, seguindo a estratégia de reunião mensal 
entre os coordenadores para compartilhar experiências, oferecer ajuda mútua na gestão 
dos grupos e capacitações temáticas mensais para os participantes, pautadas nos desafios 
comuns identificados. Até o momento, os tópicos explorados foram gestão de tempo e de 
conflitos. O projeto mostrou-se essencial para os alunos ao fornecer auxílio na readequação 
dos estudos, suporte emocional e na indicação de aconselhamento profissional para ques-
tões psíquicas mais profundas. Conclusão: A partir dessa vivência foi possível perceber as 
consequências negativas da instabilidade ocasionada pela pandemia no estado emocional e 
consequente desempenho desses jovens nos estudos. Assim, a atividade se mostrou produ-
tiva, validada pelo feedback positivo dos participantes, tornando-a exemplo para projetos 
semelhantes visando à saúde mental dos alunos que farão processos seletivos.

PALAVRAS-CHAVES: Pandemia, Educação, Saúde Mental
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MONITORIA CIENTÍFICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
DESENVOLVIDO A PARTIR DE OFICINAS NA ÁREA DA 

CLIMATOLOGIA ESCOLAR

Leiane Alencar Amorim, Antonio Marcos dos Santos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - COLEGIADO DE GEOGRAFIA

As oficinas temáticas são ferramentas fundamentais para formação continuada de profes-
sores (as) em exercício da função, futuros profissionais da área, assim como, para discentes 
do ensino básico. Neste contexto, o objetivo deste resumo é apresentar um relato de expe-
riência a partir do desenvolvimento de duas atividades (oficinas) direcionadas a professores 
(as), graduandos (as) das licenciaturas de diversas áreas do conhecimento e estudantes do 
ensino básico. A primeira oficina foi direcionada à identificação dos sistemas produtores 
de tempo com atividades desenvolvidas através da plataforma do Google Classroom com 
32 participantes. Os conteúdos eram disponibilizados semanalmente sempre acompanha-
dos de atividades dinâmicas e orientações assíncronas. A segunda oficina foi desenvolvida 
durante o 1º Encontro de Biologia da Escola de Referência em Ensino Médio Dom Malan 
realizada através da plataforma digital Google Meet, com15 alunos envolvidos. O tema da 
segunda oficina foi semelhante ao tema da primeira, porém com diferenças na estrutura dos 
conteúdos. As reflexões a partir dos resultados da atividade foram positivas com destaque 
para inclusão de ferramentas até então desconhecidas por mais de 70% dos docentes parti-
cipantes. Alguns docentes e, futuros(as) professores(as) conheciam na teoria os conteúdos, 
porém a transformação dos temas, corriqueiramente trabalhados em sala de aula de forma 
teórica, em atividades práticas foi a novidade para maioria. Na oficina que envolviam es-
tudantes os resultados foram proveitosos, além da interação com os instrumentos online 
os discentes vivenciaram na prática como são monitoradas as chuvas, registradas as tem-
peraturas, procedidos os monitoramentos climáticos para cidade de Petrolina. As oficinas 
ajudarão os participantes na utilização das ferramentas em questão para identificação faci-
litadora dos sistemas produtores de tempo, além da sua contribuição com a simplificação 
de algumas análises de forma didática e inovadora.

PALAVRAS-CHAVES: Prática Didática, Sistemas Produtores de Tempo, Climatologia 
Geográfica, Formação Continuada de Professores.
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BIOPROSPECÇÃO DE LEVEDURAS DO GÊNERO CANDIDA 
ISOLADAS DA ÁGUA DE EQUIPES ODONTOLÓGICOS 

DA UPE

Luana dos Santos Fonseca Peixoto, Iasmin Fares Menezes de Lima, Ismael Sebastião da Silva Sousa,  
Victor Felipe Farias do Prado, Eliana Santos Lyra da Paz.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - ESCOLA SUPERIOR DE ODONTOLOGIA

Introdução: A monitoria atua na criação de um elo de aproximação entre os estudantes, os 
monitores e os professores, além de ser uma fundamental etapa na formação do estudante. 
Objetivo: Como principais objetivos deste projeto temos: O desenvolvimento de atividades 
acadêmicas complementares e integradas, um maior contato da disciplina de Microbiolo-
gia com o projeto político pedagógico do curso de Odontologia, estimular os discentes a 
realizarem pesquisas bibliográficas sobre a Microbiologia Geral e Bucal e sua importância 
na prática odontológica e desenvolver nos monitores a habilidade de aprender ensinando, 
como uma forma de iniciação à docência. Metodologia: Os materiais a serem analisados se-
rão leveduras do gênero Candida procedentes da água utilizada em equipos odontológicos, 
das clínicas da FOP-UPE. Para a realização das análises enzimáticas, os monitores conta-
rão com o auxílio do professor da disciplina no laboratório de Microbiologia da UPE, onde 
serão devidamente isolados e identificados. Serão utilizadas, para fins de diagnóstico, téc-
nicas microbiológicas, abordadas no componente curricular tanto em aulas teóricas como 
práticas. Resultados: Otimização do processo ensino/aprendizagem, desenvolvimento da 
capacidade de aprender a ensinar, por parte dos monitores e integração dos conhecimentos 
da Microbiologia à prática odontológica. Conclusão: O projeto de monitoria propiciará 
ao aluno correlacionar o conteúdo teórico do componente curricular, incluindo as bases 
fisiopatológicas da resposta do organismo à agressão, e a capacidade em associar o exame 
físico com à prática do diagnóstico laboratorial, estimulando os alunos a desenvolverem o 
pensamento crítico e científico.

PALAVRAS-CHAVES: Bioprospecção, Candida, Microbiologia, Odontologia. 
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CARTOGRAFIA ESCOLAR, TEORIA E PRÁTICA: 
EXPERIÊNCIA DESENVOLVIDA NO ENSINO MÉDIO NA 

CIDADE DE PETROLINA – PERNAMBUCO

Jaqueline dos Santos Ferreira, Leiane Alencar Amorim, Jaisvan de Oliveira Nascimento, Antonio Marcos dos Santos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA–COLEGIADO DE GEOGRAFIA

A cartografia exerce papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem dos (as) dis-
centes no ensino básico proporcionando ferramentas capazes de auxiliá-los na leitura do 
espacial. Porém, vários fatores colaboram para que, entre os conteúdos trabalhados nas 
aulas de geografia, a cartografia seja tratada como um entrave pelos professores. Entender 
as causas desse entrave e desenvolver práticas pedagógicas que facilitem o ensino da car-
tografia é um dos principais desafios para professores (as) de geografia. Nesse contexto, o 
presente resumo, resultante de um relato de experiência, tem como objetivo analisar como 
os(as)discentes do ensino médio da escola Padre Luiz Cassiano desenvolveram as noções 
básicas de cartografia a partir de um conjunto de atividades teóricas e práticas. O estudo 
foi desenvolvido em três etapas envolvendo 30 estudantes. Primeira etapa: planejamento 
das ações; coleta de informações sobre as dimensões cartográficas; organização e desen-
volvimentos de duas aulas teóricas. Segunda etapa: organização e desenvolvimento de uma 
aula de campo no entorno da escola. Última etapa: diálogo com os (as) estudantes para 
reavaliação do desenvolvimento da aprendizagem das noções básicas de cartografia. Os re-
sultados foram satisfatórios e, foi possível observar o desenvolvimento dos conhecimentos 
elementares dos princípios básicos da cartografia pelos discentes participantes ao longo das 
atividades. Na pré-aula teórica, menos de 30% dos alunos apresentavam dificuldades em 
todas as dimensões cartográficas. Após as aulas teóricas houve mudanças no aprendizado 
das dimensões. O resultado foi, ainda melhor, após as atividades práticas de campo, as 
quais foram associadas aos conhecimentos das aulas teóricas. A experiência elucidou que 
para romper parte do gargalo apresentado pelos docentes de geografia quanto ao ensino 
de cartografia no ensino básico a criatividade somada as interações entre aulas teóricas e 
práticas obtêm resultados satisfatórios.

PALAVRAS-CHAVES: Prática pedagógica, Dimensões cartográficas, Ensino de 
cartografia.
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TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
- TICs: INSERÇÃO PEDAGÓGICA NO PROCESSO DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM

Nildete de Brito Sousa Araújo,Weslane Pereira da Silva, Rosileide dos Santos Gomes Soares

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

A tecnologia, inserida no contexto escolar, representa um instrumento favorável à cons-
trução do conhecimento, sendo assim, facilita o dinamismo de relações e a melhoria na 
qualidade do ensino. Desta forma, evidencia-se que a ferramenta tecnológica não deve 
ser utilizada no meio educacional com um fim em si mesma, é necessário que tenha um 
objetivo pedagógico para que não se torne objeto de simples distração dentro do espaço 
escolar. Desse modo, busca-se como objetivo geral investigar como as ferramentas di-
gitais se inserem na prática pedagógica de professores da rede estadual de educação do 
estado de Pernambuco. A metodologia utilizada foi a abordagem qualitativa, assim como, 
a pesquisa bibliográfica e revisão de literatura. As literaturas analisadas em suas divergên-
cias e convergências apontam a tecnologia como sendo um fenômeno social, vertiginoso 
e evolutivo, que caracteriza-se como uma área do saber complexa, pois está sempre se 
modificando e adquirindo novas técnicas, formas e métodos. No tocante ao campo da edu-
cação, é fundamental que haja o alinhamento dos aparatos tecnológicos com os objetivos 
educacionais, para que possa resultar em uma educação interdisciplinar, no processo de 
ensino e aprendizagem, visando melhor interação entre pares, principalmente entre aluno/
aluno e aluno/educador. Sendo assim, conclui-se que as ferramentas digitais não substi-
tuem o papel do professor como mediador do conhecimento, no entanto, atualizar-se e estar 
aberto a aprender é indispensável para o desenvolvimento da prática docente e avanços na 
qualidade educacional. Diante disso, compreende-se que a tecnologia na educação é uma 
área de muitas possibilidades e um terreno fértil para estudos e pesquisas, haja vista as suas 
potencialidades de criatividade, dinamismo e interação para o momento de construção do 
conhecimento.

PALAVRAS-CHAVES: Ferramentas Tecnológicas, Novos Saberes, Apoio Pedagógico, 
Formação Continuada.
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A VULNERABILIDADE DA MULHER QUILOMBOLA NO 
CONTEXTO DA SAÚDE SEXUAL

Luana Gonçalves Ferreira de Araujo, Wanessa da Silva Gomes

CAMPUS GARANHUNS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

No Brasil, ainda se faz presente intensa desigualdade social na saúde, o acesso ao sistema 
de saúde não é uniforme na sociedade. Assim, é imprescindível o entendimento da reali-
dade da mulher quilombola no âmbito da saúde para compreender a sua vulnerabilização. 
Este estudo busca identificar os fatores que põem as mulheres dos quilombos em sus-
ceptibilidade. Foi realizada uma revisão de literatura na plataforma “Scielo”, utilizamos 
como critérios ser artigo completo disponível e na língua portuguesa, publicados entre os 
anos de 2014 e 2019 e que tivessem relação com o objetivo do estudo, dessa forma utili-
zamos como descritores de busca saúde sexual e mulher quilombola. Ao final, obtivemos 
5 artigos que foram lidos por completo. A mulher quilombola carrega tríplice inequidade, 
em ser mulher, negra e de classe social baixa. Na saúde pública, apesar de ter surgido um 
programa assistencial para a mulher em 1983, este era voltado apenas para o planejamento 
familiar, somente em 2004 uma política voltada para a saúde feminina integral foi implan-
tada e, apenas em 2009, para a saúde da população negra. É perceptível o restrito acesso 
aos serviços de saúde e de educação de qualidade pelas quilombolas, caracterizado pelas 
barreiras socioeconômicas, culturais e geográficas. A educação sexual, fundamental para a 
saúde plena, é ainda mais precária entre a população marginalizada e de baixa escolaridade. 
Além disso, é observada uma menor proporção da busca de consulta médica das mulheres 
pretas em relação às brancas, sendo o racismo institucional apontado como uma das cau-
sas. Portanto, é notória a carência de atenção e inequidade em saúde vivida por mulheres 
quilombolas, principalmente referente a saúde sexual, estando o cuidado em saúde muitas 
vezes atravessado elo racismo institucional que promove ainda mais inequidades a essa 
população. 

PALAVRAS-CHAVES: Mulher, Quilombola, Vulnerabilidade, Saúde Sexual
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CARTOGRAFIA DA COVID-19 NOS ESTADOS DA BAHIA 
E PERNAMBUCO

Leiane Alencar Amorim, Rodrigo José de Carvalho Lopes, Antonio Marcos dos Santos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA–COLEGIADO DE GEOGRAFIA

A pandemia da COVID-19, causada pela síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-
-CoV-2), afetou milhões de pessoas em todo mundo, iniciando um esforço sem precedentes 
da comunidade científica para entender sua dinâmica de espacialização. Nesse contexto, o 
presente estudo tem como objetivo analisar a dinâmica de espacialização e o comportamen-
to do número de casos da COVID-19 nos estados de Pernambuco e Bahia entre os meses de 
março a outubro de 2020. Os dados foram coletados diariamente nas secretarias de saúde 
dos dois estados e posteriormente, organizados em gráficos e cartografados com auxílio das 
ferramentas geotecnológicas. Os mapeamentos indicam que, nos primeiros dois meses de 
monitoramento, os casos concentraram entre as cidades no entrono das capitais Salvador 
e Recife, principais portas de entrada da COVID-19 nos estados. A partir daí, as cidades 
com maiores movimentações para as capitais passaram a registrar aumentos nos números 
de casos. No quarto mês, mais de 70% dos municípios, de ambos os estados, experimen-
taram aumento de casos da COVID-19, visto que, as transmissões internas aos territórios 
municipais ampliaram. Os municípios com as maiores concentrações de casos são aqueles 
que exercem papeis importantes na dinâmica regional em ambos os estados, a exemplo de 
Feira de Santana, Itabuna, Santo Antônio de Jesus, Juazeiro e Vitoria da Conquista (Bahia), 
Caruaru, Petrolina, Garanhuns (Pernambuco), os quais o número de caso a partir do tercei-
ro mês de monitoramento aumentaram e passaram a influenciar os municípios próximos 
que mantem forte relação regional com os municípios citados anteriormente. Não foi pos-
sível verificar, ainda, possíveis relações entre a proporção do número de casos da síndrome 
respiratória aguda grave 2 com os municípios com os piores indicadores sociais. Quanto 
as curvas dos gráficos de registros observa-se uma ligeira estabilidade a partir do mês de 
outubro, reflexo que acompanha os mapeamentos.  

PALAVRAS-CHAVES: SARS-CoV-2, Geotecnologias, Mapeamento, Distribuição 
Espacial. 
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USO ABUSIVO DE MEDICAMENTOS 
BENZODIAZEPÍNICOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Estefane Ribeiro Melo, Wanessa da Silva Gomes

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS GARANHUNS – CURSO DE BACHARELADO EM MEDICINA

Introdução: Os benzodiazepínicos são fármacos psicotrópicos prescritos como ansiolíticos, 
anticonvulsivantes, hipnóticos, miorrelaxantes e sedativos. Devido à enorme prevalência 
de distúrbios como ansiedade, depressão, síndrome do pânico e insônia, a classe dos ben-
zodiazepínicos é uma das mais prescritas por médicos no mundo todo. Apesar de suas 
vantagens e elevada eficácia, tais fármacos têm alto potencial de dependência quando seu 
uso é prolongado, podendo causar vários efeitos adversos. Objetivo: Analisar as possíveis 
causas do uso abusivo de benzodiazepínicos e os principais efeitos colaterais associados. 
Metodologia: Foi realizada uma revisão de literatura nas bases eletrônicas de dados Pub-
Med e Scielo. Os critérios de inclusão foram artigos disponíveis em português ou inglês 
que tinham relação com o tema pesquisado. Foram analisados 11 artigos, entre os anos de 
2004 e 2017. Resultados: Os benzodiazepínicos têm elevada eficácia terapêutica, baixo ris-
co de intoxicação, efeito tranquilizante e preço acessível. Essas vantagens podem motivar 
o uso abusivo e prolongado, de meses até anos, pelos usuários (em sua maioria mulheres e 
idosos) que, muitas vezes, não são acompanhados por médicos e podem precisar aumentar 
a dose com o tempo. Apesar de seguros, são recomendados por tempo limitado (de 2 a 4 
semanas) já que podem levar a dependência psicológica e física. Alguns dos efeitos cola-
terais, principalmente em usuários crônicos, são: hipotonia muscular, hipotensão, desmaio, 
alterações do comportamento, do sono e da memória, tremores, taquicardia, sudorese, ce-
faleia, ansiedade, vertigens, distúrbios gastrointestinais, palpitações, letargia, náuseas, vô-
mitos, irritabilidade, dificuldade de concentração e raciocínio, convulsões e alucinações. 
Conclusão: É possível perceber, portanto, que os medicamentos benzodiazepínicos têm 
elevado potencial de gerar dependência e podem ocasionar efeitos adversos, principalmen-
te na cognição e na concentração dos usuários crônicos.

PALAVRAS-CHAVES: Benzodiazepínicos, Dependência, Efeitos Colaterais, Ansiolíti-
cos, Psicotrópicos.
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ÍNDICE DE QUALIDADE SOCIOAMBIENTAL PARA 
O MUNICÍPIO DE CARPINA - PE, COM ÊNFASE NOS 

IMPACTOS PROVENIENTES DO LIXÃO

Maria Ezir Cabral Gomes do Nascimento, Helena Paula da Silva Barros.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE

O crescimento populacional apontado a partir da última metade do século, junto com os 
avanços tecnológicos e do aumento descontrolado do consumo, gerou e continua a ge-
rar, imensa quantidade e diversidade de resíduos sólidos (lixo), que, obviamente necessita 
de tratamento e/ou disposição adequados para se evitar problemas ambientais e de saúde 
pública. A falta de infraestrutura no tratamento e descarte do lixo em Carpina, municí-
pio pertencente a Zona da Mata Norte de Pernambuco, contribui negativamente para o 
surgimento e desenvolvimento de problemas socioambientais. Com isso, o objetivo geral 
desta pesquisa foi conhecer a consciência ambiental dos catadores do lixão dessa cidade, 
e dos demais cidadãos carpinenses; Identificar os impactos ambientais causados por esses 
descartes indevidos e por fim, verificar se existem ações/projetos de compensação ou so-
lução dessas problemáticas a fim de minimizar os impactos negativos. Para a ampliação 
deste trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas para contribuir na elaboração dos 
questionários socioambientais dos carpinenses e a caracterização desse lixão em questão. 
Realizou-se visita técnica no lixão e aplicou-se os questionários socioambientais. Desta 
forma, colocamos em evidência a compreensão do problema ambiental referente ao des-
carte e tratamento inadequado do lixo versus o desafio no enfrentamento da questão social 
vivida pela comunidade do lixão e dos carpinenses, em geral. A fim de colaborar com ações 
de orientação e combate acerca de possíveis cuidados na convivência com o lixo; cons-
cientizando e cobrando politicamente, a fim de obter soluções no âmbito de saúde pública 
e bem-estar ambiental.

PALAVRAS-CHAVES: Consciência Ambiental, Lixão, Questão Social. 
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ROBÓTICA NA CIRURGIA ODONTOLÓGICA:  
REVISÃO INTEGRATIVA

Isis Samara de Melo Queiroga, Maria Clara de Aquino Veras Falcão, Esdras Gabriel Alves-Silva,  
Maria Regina Almeida de Menezes, Marleny Elizabeth Marquez de Martinez Gerbi

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

Introdução: Os robôs são uma inovação tecnológica adaptada para utilização em procedi-
mentos cirúrgicos dos mais variados âmbitos, auxiliando o profissional de saúde no cum-
primento de seu papel. Quando associada à odontologia, tem-se aplicabilidade em diver-
sas áreas como a oncologia e implantodontia. Objetivos: Realizar uma revisão integrativa 
da literatura atual sobre procedimentos cirúrgicos robotizados na odontologia, destacando 
suas técnicas, indicações, vantagens e desvantagens. Metodologia: Foi feita uma pesquisa 
dos artigos nas bases de dados eletrônicas (CAPES, PubMed e MEDLINE), utilizando os 
descritores: Robotic Surgical Procedures, Dentistry, Oral Surgery, indexados no período 
de 2015 a 2020 que tratavam de relatos de caso, revisões de literatura, estudos in vivo que 
relatam a utilização de robôs em procedimentos cirúrgicos odontológicos. Após os critérios 
de elegibilidade foram analisados 18 artigos integralmente publicados em língua inglesa. 
Resultados: Os estudos mostraram que a utilização de robôs na cirurgia odontológica traz 
mais precisão ao procedimento, diminuindo a perda de tecido, reduzindo a possibilidade 
de hemorragia, reduzindo possíveis cicatrizes resquiciais, e pós-cirúrgico. Conclusão: A 
cirurgia robótica em diversos âmbitos da odontologia já demonstrou alta confiabilidade 
permitindo desde melhor precisão até maior assertividade, além de proporcionar um acesso 
cirúrgico menos invasivo com dano tecidual adjacente à área de atuação relativamente me-
nor, otimizando o procedimento cirúrgico.

PALAVRAS-CHAVES: Procedimentos Cirúrgicos Robóticos, Odontologia, Cirurgia Oral.
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APLICATIVOS DE ORIENTAÇÃO PARA PRODUÇÃO 
TEXTUAL: UM ESTUDO DOS RECURSOS DIGITAIS E DOS 

CRITÉRIOS DE QUALIDADE

Meriângela Sales Rodrigues, Auricélia Pires de Vasconcelos Belarmino, Geam Karlo Gomes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Este trabalho evidencia a importância dos estudos sobre as tecnologias digitais da informa-
ção e comunicação na educação, principalmente para aplicativos de orientação para produ-
ção textual, os quais apresentam possibilidades para a aprendizagem numa perspectiva do 
m-learning e o u-learning.Nesse intuito, oobjetivo geral é investigar os recursos digitais, as 
resenhas dos usuários e a qualidade externa e interna, qualidade em uso, qualidade peda-
gógica e atualização do conhecimento. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documen-
tal, que contém uma abordagem qualitativa, de natureza descritiva. Utilizou-se do método 
comparativo para fazer uma comparação dos aplicativos: Manual de Redação, Manual para 
Redação: Gêneros Textuais e Manual de Redação Oficial que são apps de orientação da 
produção textual. Os resultados desta pesquisa revelam que na categoria qualidade interna 
e externa os três Apps se destacam em funcionalidade, usabilidade e eficiência. Quanto à 
portabilidade, eles não estão de acordo com as normas. Todos evidenciam eficácia e satis-
fação, que corresponde à qualidade em uso, já em referência à produtividade e segurança, 
Manual para Redação: Gêneros Textuais é o que mais se destaca. Em mediação peda-
gógica, todos exibem contexto de aprendizagem e adequação aos conteúdos curriculares. 
Manual de Redação Oficial é o único que evidencia aspectos didáticos. Esses Apps não 
apontam mediação pedagógica, e Manual de Redação se destaca em facilidade de uso. Na 
atualização do conhecimento, em credibilidade, Manual de Redação Oficial é o único que 
explicita. Os aplicativos exibem explicitação e transposição didática, e Manual de Redação 
e Manual para Redação: Gêneros Textuais não exibem termos em desuso ou incorretos. 
Portanto, é de grande importância que se tenha a ampliação de pesquisas voltadas para as 
tecnologias, principalmente para a análise de aplicativos de orientação da produção textual, 
considerando os critérios de qualidade.

PALAVRAS-CHAVES: Produção Textual, Aprendizagem Móvel, Aplicativos Digitais.
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UTILIZAÇÃO DO KHANPEONATO DA PLATAFORMA 
KHAN ACADEMY PARA PROMOÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO DE UMA MENTALIDADE DE 
CRESCIMENTO EM ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR

Isis Samara de Melo Queiroga, Eng. Isabella Oliveira Ribeiro da Paz, Prof. Drª. Maria Regina Almeida de Menezes.

UNVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE ODONTOLOGIA

O Khanpeonato da Khan Academy é um desafio gratuito com foco no aprendizado, que ofe-
rece um ambiente virtual de aprendizagem flexível e divertido, que valoriza os progressos 
individuais e da turma com base nas metas de domínio de conhecimentos pré-definidas. 
Além disso, entrega certificados quando as turmas alcançam o nível 6 de progresso. Diante 
dessa oportunidade para promover nos alunos - que desejam ou que já participam do pro-
grama – o autoconhecimento, trabalho em equipe e desenvolvimento das soft skills, o Pro-
grama Saúde Bucal, durante 5 semanas, coordenou a imersão do seu grupo de alunos nos 
conteúdos exclusivos de “Mentalidade de Crescimento” da plataforma, desenvolvidos em 
parceria com a PERTS, da Universidade de Stanford. Para isso, foram mesclados momen-
tos assíncronos de estudo na plataforma e momentos síncronos pela plataforma do Zoom 
para realização de orientações, dinâmicas, alinhamentos, tirar dúvidas, e dar feedbacks de 
desempenho com o uso das ferramentas disponibilizadas pela Khan Academy. Segundo a 
plataforma, essas atividades desenvolvem nos alunos mentalidades voltadas ao crescimen-
to e faz com que aprendam estratégias de aprendizagem e se sintam mais confiantes. Com 
as altas tecnologias disponíveis para realizar as mais diversas atividades mecânicas e téc-
nicas, é importante promover o desenvolvimento das habilidades humanas não replicáveis 
por máquinas na formação de profissionais para o mercado futuro. Com isso aumentamos 
o empenho e o foco dos alunos no alcance dos seus objetivos e formamos futuros profissio-
nais mais autônomos e proativos.

PALAVRAS-CHAVES: Mentalidade De Crescimento, Autoconhecimento, Soft Skills, 
Programa Saúde Bucal, Khan Academy.
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DIVERSIDADE TEXTUAL EM COLEÇÕES DE LIVROS 
DIDÁTICOS DESTINADAS A PESSOAS JOVENS, 

ADULTOS(AS) E IDOSAS: INVESTIGANDO OBRA EM USO 
NAS ESCOLAS DA MATA NORTE PERNAMBUCANA

Nilma Ferreira de Moura. Orientadora: Débora Amorim Gomes da Costa-Maciel.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE

Nesta pesquisa, buscamos investigar a diversidade de gêneros textuais/discursivos dispo-
níveis na coleção “EJA Moderna” destinada ao trabalho com a alfabetização e primeiros 
segmentos da EJA, em uso nas escolas públicas de municípios que compõem a Mata Nor-
te Pernambucana. Mais especificamente, buscamos refletir sobre o repertório de gêneros 
textuais ofertados pela obra; analisar como os gêneros estão organizados de acordo com 
as tipologias textuais e capacidades de linguagem dominantes; refletir se há progressão na 
proposta de ensino dos gêneros e investigar quais estratégias são promovidas para o en-
sino dos gêneros. Procedemos metodologicamente sob abordagem qualitativa e seguindo 
diretrizes da análise de conteúdo (BARDIN, 2011; LUDKE &amp; MOREIRA, 2005). 
Teoricamente, guiamo-nos pelos estudos de DOLZ E SCHNEWULY, 2004; DELMANTO 
&amp; LEAL, 2004 entre outros. Do conjunto de gêneros distribuídos nas diferentes capa-
cidades de linguagem dominantes, dentro do ensino da Língua Portuguesa aqueles ligados 
a ordem argumentativa, são os de menor quantitativo. Nos três volumes da coleção inves-
tigada vemos apenas de 2 gêneros da referida ordem ensinados, a saber: carta de leitor e 
carta de reclamação. Considerando os três volumes e todas as disciplinas, observamos uma 
diversidade textual significativa que é expressa no total de 87gêneros das diversas ordens. 
No entanto, 38 deles são didatizados sendo 9 deles de base oral e 29 escritos. Identificamos 
na coleção os gêneros anúncio classificado, bilhete, biografia e cordel com proposta de pro-
gressão. As estratégias de ensino para os gêneros que progride e incluem: apresentação do 
gênero, produção inicial (exceto biografia), discussão que evoca conhecimentos prévios e 
experiências pessoais, sensibilização para que o aluno perceba o gênero em contextos usan-
do base de outros gêneros, exploração de elementos/características do gênero, exposição de 
desdobramentos ou gêneros afins ao que está em evidência e produção final.

PALAVRAS-CHAVES: Gêneros Textuais, Alfabetização de Pessoas Jovens, Adultas e 
Idosas, Livro Didático.
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TERRITORIOS LGBTQ+ DA BOA VISTA: UMA ANALOGIA 
AOS X-MEN

Rhuann Rodrigo Oliveira de Freitas.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE–FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE NAZARÉ DA MATA

Em uma pesquisa territorial do bairro da Boa Vista no Recife o trabalho tende a fazer uma 
análise relacionada aos territórios LGBTQ+ nela presente, trazendo para a sala de aula uma 
analogia as minorias sociais do território com os X-Men, grupo este de heróis desenvolvido 
em histórias em quadrinhos. Com isso o trabalho vai abordar como se trabalhar as histórias 
dos X-Men para o ensino da geografia utilizando de elementos como a representação social 
para trazer benefícios aos alunos. Como método de pesquisa foi utilizada uma pesquisa 
exploratória do bairro da Boa Vista visando observar a dinâmica de territórios LGBTQ+ do 
bairro e fazer uma analogia aos X-Men, tendo como análise de imagens dos quadrinhos o 
método iconográfico e iconológico de Panofsky. Para trabalhar a interpretação de imagens 
dos quadrinhos foi necessário encontrar um modo de leitura dessa imagem, uma forma 
de analise onde a arte fosse lida de forma cientifica e houvesse uma interpretação critica 
dentro dessa análise. Em sua obra Estudos em Iconologia (1939) Panofsky traz a diferen-
ciação entre a iconografia e iconologia, a iconografia seria o estudo do tema abordado ou 
até o assunto que se quer apresentar com a imagem, já a iconologia seria o significado da 
ação em determinada imagem. O trabalho aborda elementos fictícios dos quadrinhos para 
tratar de território, trazendo os conflitos nela existente e a reprodução da minoria análoga 
que está presente no grupo de mutantes, também tende a trabalhar a formação territorial 
LGBTQ+ da Boa Vista tratando de forma empática a questão social envolvida. Com a apli-
cação do projeto em escolas e regiões distintas do estado de Pernambuco, há uma análise de 
gráficos baseado nos questionários que os alunos responderam, questionário voltado para 
o entendimento deles sobre o assunto abordado e baseado nesses gráficos há a conclusão 
do trabalho atual. 

PALAVRAS-CHAVES: X-Men, LGBTQ+, Território.
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LITERATURA INFANTIL NO CONTEXTO ESCOLAR: 
FORMAÇÃO INTEGRAL DO ALUNO

Robismar Alencar, Jônata Silva, Thiago Carvalho, Letícia de Oliveira, Renata Ferreira Rios

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Qual é o papel da literatura na escola? Esse questionamento nos motivou a realizar pes-
quisa bibliográfica que fundamentasse uma reflexão sistemática a respeito da importância 
da literatura infantil nos anos iniciais de ensino. De acordo com Rezende (2018), algumas 
práticas desenvolvidas no contexto escolar, cujo eixo é a leitura de gêneros literários, têm 
sido centralizadas em conteúdos meramente linguísticos, descaracterizando a sua face ar-
tística e proporcionando a desmotivação do contato com o texto. Além disso, segundo 
Sosa (1978), o tom moralizante que normalmente se empregam nas obras infantis tendem 
a esvaziar as fábulas das riquezas criativas dos personagens e da estória. Contudo, esse 
conteúdo puramente moral normalmente não fica registrado na memória das crianças, mas 
o que foi possível captar com relação às aventuras e os dramas, os atos das personagens e 
tudo aquilo que desperta o seu imaginário (SOSA, 1978). Nesse sentido, se o aluno leitor/
ouvinte de uma estória for meramente passivo é possível que ele não produza e desenvolva 
suas próprias convicções e capacidades para compreender e desvendar a mensagem implí-
cita no conteúdo do texto literário (ROSSEAU, 2004). Lajolo (2018) também ressalta que, 
mesmo que este não se torne um escritor, o desenvolvimento dessas práticas proporciona 
a educação para a cidadania, pois é também na arte literária que a sociedade manifesta e 
discute os impasses e as demandas sociais.  A nossa investigação, portanto, aponta para mu-
dança no desempenho da escola no que se refere às práticas pedagógicas. Cabe ao professor 
estar atento a essas informações para utilizar a literatura infantil adequadamente nos anos 
iniciais, com o objetivo de promover a formação de leitores assíduos, desenvolvendo, além 
dos conhecimentos linguísticos, habilidades de raciocínio, de argumentação, de imagina-
ção, emocionais e também sua cidadania. 

PALAVRAS CHAVES: Literatura Infantil, Contexto Escolar, Anos Iniciais. 



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 158

REVISÃO LITERÁRIA: ANGIOTÉCNICAS APLICADAS AOS 
LABORATÓRIOS DE ANATOMIA E PATOLOGIA

Emilly Beatriz Santos de Souza Araujo, Tiago Souza Leite, Iracema Hermes Pires de Melo Montenegro,  
Diego Pires Rocha, Adauto Almeida Neto.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

As angiotécnicas são técnicas anatômicas de preenchimento, as quais consistem na aplica-
ção de produtos que melhoram a percepção dos vasos sanguíneos e linfáticos em peças ca-
davéricas. O desenvolvimento deste método nas práticas de Anatomia e Patologia, de certo, 
soma um expressivo valor pedagógico no que tange ao melhor aprendizado por parte dos 
estudantes, ao passo que facilita, também, o ensino pelos mentores. Ressai-se que o obje-
tivo deste estudo é rever a literatura acerca da aplicação das angiotécnicas nos laboratórios 
de Anatomia e Patologia. Para isto, realizou-se uma reavaliação das literaturas ligadas ao 
tema, através da busca de artigos científicos em bancos de dados na rede. A metodologia 
destas técnicas baseia-se na colocação de cânulas nos vasos, com o escopo de adequar a 
passagem das seringas contendo substâncias como látex natural ou acetato de vinila que, 
atualmente, contam com uma maior aceitação por parte dos anatomistas, pois possuem 
uma melhor penetração nos vasos. Os tecidos precisam ser antes fixados com solução de 
formol a 10 %, para então injeção do látex/acetato de vinila. No caso de animais, o ideal é 
que o cadáver esteja fresco para que, no instante do extravasamento de sangue pelas narinas 
do animal, seja suspendida a entrada do formol. O caráter didático dos resultados é bem 
característico, pois as peças tratadas com esta técnica adquirem uma estética de figuras 
semelhantes aos desenhos dos atlas de anatomia - a associação se dá pela paridade entre as 
cores dos corantes com as figuras dos livros - e, especialmente, da anatomia in vivo. Contu-
do, tratando-se da aparência final, as peças continuaram com seu perfil intacto e com fácil 
visualização. Por conseguinte, no que toca as vantagens pedagógicas das angiotécnicas. 
Conclui-se, portanto, que o uso dessa técnica anatômica de preenchimento nas dependên-
cias dos laboratórios brasileiros de Anatomia e Patologia equipara as instituições de ensino 
do Brasil às de países desenvolvidos.

PALAVRAS-CHAVES: Anatomia, Patologia, Técnicas Anatômicas, Angiotécnicas, 
Cadáveres.
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LABORATÓRIO VIRTUAL: SIMULADOR DE CRUZAMENTO 
DE DROSOPHILA

Andressa Stefany Santos Gomes, Damiana D’Avilla Bezerra dos Santos, Elaini Oliveira dos Santos Alves.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Por conta de fatores externos que impedem a utilização de laboratórios presenciais por 
tempo indeterminado, aulas práticas de genética podem ser realizadas com a utilização de 
laboratórios virtuais. O objetivo do presente trabalho foi testar a hipótese de que as carac-
terísticas fenotípicas diíbridas da mosca Drosophila Melanogaster, tórax sem pelos e asas 
curvas são recessivas e segregam independentemente. Assim sendo, a distribuição em F2 
deve ocorrer na proporção fenotípica 9:3:3:1, conforme a Segunda Lei de Mendel. Esses 
cruzamentos foram simulados para o cumprimento do componente curricular de Genética 
Geral no curso de licenciatura em Ciências Biológicas do Campus Petrolina na Universida-
de de Pernambuco. Para tanto foi utilizado o software Science Courseware. Os indivíduos 
com os referidos caracteres foram selecionados para o cruzamento da primeira geração: 
uma fêmea do tipo selvagem e um macho apresentando características diíbridas. A primeira 
geração (F1) obtida nesta simulação foi composta por 1223 indivíduos, apresentando ape-
nas as características fenotípicas da espécie selvagem, sendo destas 618 fêmeas e 605 ma-
chos. Esta observação corrobora a hipótese, a qual foi testada estatisticamente em F2. Para 
a obtenção da segunda geração (F2) foram selecionados dois indivíduos para o cruzamento, 
no qual foram obtidos 1196 indivíduos, sendo destas 557 fêmeas e 639 machos e tendo as 
características: 633 do tipo selvagem, 231 com asas curvas, 225 com o tórax sem pêlo e 77 
apresentando as duas características recessivas. Os resultados da geração F2 foram subme-
tidos a um teste de qui-quadrado disponível no próprio software, sendo constatado o valor 
de 0.5085 com grau de liberdade 3. Assim sendo, a hipótese testada foi aceita. Portanto, 
apesar de não estar disponível na língua portuguesa, o referido software foi utilizado em 
inglês, sendo simples e ao mesmo tempo completo para o objetivo de aprendizagem, intui-
tivo e de fácil aplicação, auxiliando na aprendizagem.

PALAVRAS CHAVES: Ensino de Genética, Teste de Hipótese, Moscas.
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EXPERIMENTO REMOTO PARA OBTENÇÃO DE 
DROSOPHILA MELANOGASTER

Andressa Stefany Santos Gomes, Damiana D’Avilla Bezerra dos Santos, Elaini Oliveira dos Santos Alves.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

A “Drosophila melanogaster”, mais de cem anos depois de ter sido utilizada pela primeira 
vez, ainda é muito útil como modelo biológico para análises genéticas. Este fato se dá por 
conta de uma série de características extremamente favoráveis para experiências dentro ou 
fora de um laboratório. O objetivo do presente trabalho foi capturar moscas da espécie Dro-
sophila melanogaster visando a posterior identificação e realização de cruzamentos para 
o estudo de padrões de herança no cumprimento do componente curricular de Genética 
Geral. Para tanto, foram aplicados os seguintes métodos de captura: armadilhas de garrafas 
PET iscadas com frutas e recipientes com mistura propíciapara postura de ovos, ambos 
dispostos próximos a árvores frutíferas. As armadilhas de garrafa PET foram montadas uti-
lizando como iscas banana, acerola, tangerina (mexerica), goiaba e mel, deixando-se uma 
pequena abertura em que as moscas poderiam entrar. Essas armadilhas foram amarradas 
com barbantes em árvores frutíferas durante alguns dias e as moscas capturadas foram reti-
radas para posterior identificação. Já as misturas para colocação de ovos foram preparadas 
com aveia, gelatina sem sabor, banana e vinagre branco em três tratamentos diferentes, 
todos os recipientes foram colocados em potes e levados a geladeira para solidificação, 
após abertos foram expostos em local sombreado por 72 horas, após esse período reserva-
dos em local seco por doze dias. Os resultados obtidos das armadilhas foram a captura de 
62 moscas com as armadilhas de garrafa PET, nenhuma delas sendo da espécie Drosophila 
melanogaster. Nos recipientes com mistura para postura não foi observado a presença de 
ovo, larva, pupa, indivíduo jovem ou adulto da espécie pretendida pela experiência durante 
ou depois do período de doze dias da colocação dos potes. Os motivos propostos para as 
falhas nas tentativas de captura foram: questões climáticas, frutas utilizadas ou falhas na 
confecção ou montagem das armadilhas.

 
PALAVRAS-CHAVES: Ensino de Genética, Armadilhas, Captura de Moscas.
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A ODONTOLOGIA DIGITAL NOS DIAS ATUAIS:  
REVISÃO INTEGRATIVA

Jéssica Teixeira Batista Modesto, Robson Gouveia de Queiroz, Esdras Gabriel Alves-Silva, Renata Araújo Gomes de Sá, 
Eloiza Leonardo de Melo, Marleny Elizabeth Marquez de Martinez Gerbi, Maria Regina Almeida de Menezes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE–FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUNCO

INTRODUÇÃO: A odontologia digital é o manejo de diversas tecnologias inovadoras em 
procedimentos odontológicos. Atualmente, diversos mecanismos digitais são aplicados dia-
riamente nas clínicas e consultórios, proporcionando uma maior facilidade no trabalho dos 
cirurgiões-dentistas. Com o intuito de otimizar as abordagens odontológicas, a odontologia 
digital oferece mais conforto e precisão, melhorando a qualidade dos serviços prestados, 
tornando os procedimentos mais rápidos, eficazes e seguros. OBJETIVOS: Diante disso, 
esse trabalho tem como objetivo proporcionar base científica em relação a odontologia di-
gital, por meio de uma revisão bibliográfica de literatura na qual foram abordados os prin-
cipais recursos dessa tecnologia, com suas peculiaridades e vantagens. METODOLOGIA: 
Foi realizada uma busca por publicações científicas nas bases de dados LILACS, e BBO, 
com os seguintes descritores: Odontologia, Tecnologia odontológica e Odontologia digital. 
Nessa atual pesquisa foram selecionados artigos científicos, teses e relatos de casos entre 
os anos de 2015 a 2020, com o idioma inglês e português. RESULTADOS: Foram selecio-
nados nove artigos e os estudos mostraram que o Prontuário Odontológico Digital pode ser 
utilizado, portanto que não seja dispensado o cumprimento das normas estabelecidas pelo 
Conselho Federal de Odontologia (CFO). Em relação a outros recursos digitais como scan-
ner intraoral, impressora 3D, sistema CAD/CAM, entre outros, os trabalhos comprovaram 
que essa tecnologia torna os procedimentos de excelência muito mais seguro, ágil, eficiente 
e de melhor qualidade. CONCLUSÃO: Com base nessas pesquisas, os estudos apresenta-
ram, de maneira clara e concisa, as principais vantagens proporcionadas pela odontologia 
digital. Quanto às limitações, o principal fator é o custo visto que o investimento é alto para 
adquirir esses recursos. Além disso, é necessário uma pesquisa mais ampliada para maior 
entendimento da odontologia digital. 

PALAVRAS-CHAVES: Odontologia, Tecnologia odontológica, Odontologia digital.
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PANDEMIA DANÇANTE: UM ESTÁGIO DE  
LAZER REMOTO

Adriana Cristina Borges de Araújo, Fabiano Pinheiro Filho, Maria Vitória de Araújo Cavalcanti Praxedes,  
Maria Vitória dos Santos Paulino, Adriana de Faria Gehres.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

O Estágio Supervisionado III - Lazer está sendo desenvolvido no projeto Dançarte, que 
atua desde outubro de 2019. Porém com a pandemia da COVID-19, o projeto foi alterado 
para o mundo-pandemia, atuando de forma remota. O Dançarte foi repaginado durante 
o Período Letivo Suplementar como “Pandemia Dançante”. O Estágio Curricular Super-
visionado se caracteriza como um componente que perpassa o processo de formação do 
estudante, integrando as dimensões do ensino, pesquisa e extensão, constituído por ações 
que o discente realiza junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado. O objetivo 
deste relato de experiência foi refletir, compreender e analisar todo o processo de realização 
do estágio supervisionado em Lazer como estagiários do “Pandemia Dançante”, durante 
os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2020. O projeto foi desenvolvido 
em cinco etapas: formação do grupo de whatsapp; definição do tema do semestre; desafios 
semanais; aulas individualizadas; e, festival. Todo o processo foi acompanhado por lon-
gas sessões de planejamento. Dentro das possibilidades do estágio remoto, nós encaramos 
essa condição adversa como um desafio para continuar produzindo o lazer – experiências 
sociais, culturais e pessoais de criação e prazer singulares –, no movimento das alunas do 
Dançarte, como sendo o não trabalho, porém com progressão e aprendizado de planeja-
mento, execução, programação, avaliação, em todas atividades de lazer e dança propostas 
durante o semestre. Constatamos que o funcionamento do projeto de forma remota foi de 
extrema valia, nós aprendemos bastante com tudo isso, não apenas sobre dança, ou sobre o 
lazer em si, mas sobre as conexões existentes entre o corpo, dança, pandemia e lazer numa 
sociedade conectada em tempo integral. É uma forma de lazer diferente e inovadora, não 
experimentada anteriormente, mas tão necessária como dança-corpo-pandemia.

PALAVRAS-CHAVES: Estágio Supervisionado, Lazer, Dança Corpo, Ensino Remoto
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PREPARO DO CANAL RADICULAR COM SISTEMA 
ROTATÓRIO EASY

Matheus José Gusmão Simões Barza.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – FOP

O objetivo deste estudo foi o de descrever o preparo dos canais radiculares com um sis-
tema rotatório em um molar inferior. Após exame clínico e radiográfico, o diagnóstico 
provável foi o de pulpite irreversível sintomática, e o preparo foi realizado com o sistema 
rotatório Easy ProDesign Logic 25.05. A obturação dos canais radiculares foi realizada na 
mesma sessão com a técnica do cone único, o 25.05 (Bassi). Após o corte da guta percha 
com calcador aquecido ao rubro, realizou-se a limpeza da câmara pulpar com álcool e o 
preenchimento com cimento de ionômero de vidro. Realizou-se a radiografia final do caso. 
Concluiu-se que o sistema Pro Design Logic determinou uma boa formatação dos canais, 
facilitando assim, a obturação do sistema de canais radiculares.

PALAVRAS-CHAVES: ProDesign Logic, Endodontia, Easy, Preparo de canais radiculares.
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NENHUM A MENOS NA AULA DE MATEMÁTICA: 
PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DIRIGIDOS 

A ESTUDANTES CEGOS COM O EMPREGO DE 
TECNOLOGIAS ASSISTIVAS

Evanilson Landim Alves.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

A Educação Matemática e a Educação Inclusiva guardam entre si estreitas relações. A Edu-
cação Matemática nasce a partir da necessidade de corrigir os equívocos e crenças asso-
ciadas a um ensino de Matemática excludente e voltado para uma minoria. De modo se-
melhante, a Educação Inclusiva visa assegurar a todas as pessoas condições equitativas de 
aprendizagem, considerando que é papel da escola adequar-se às demandas e especificida-
des de todos os estudantes. Nessa perspectiva, têm-se empreendido esforços na busca pela 
educação dos grupos historicamente excluídos do processo educacional. Notadamente, as 
pessoas com deficiência foram, por muito tempo, excluídas da escola e de outros espaços 
de convívio social. Ainda hoje, essas pessoas enfrentam desafios e obstáculos no acesso e 
na permanência na escola comum. A Lei Brasileira de Inclusão, estabelece a necessidade 
de efetivação de práticas sociais inclusivas, o que pode ser alcançado com o emprego de 
tecnologias assistivas, dentre outras possibilidades. Entende-se por tecnologias assistivas 
os produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e ser-
viços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação 
da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, indepen-
dência, qualidade de vida e inclusão social. Diante desta questão, surgiu o nosso interesse 
por desenvolver recursos que possam contribuir com os processos de ensino e de aprendi-
zagem de conceitos trigonométricos dirigidos a estudantes com deficiência visual. Nessa 
perspectiva, o presente projeto tratou do estudo e da elaboração de materiais didáticos vol-
tados à aprendizagem de funções trigonométricas por estudantes cegos com o emprego de 
tecnologias assistivas. Além de contribuir com a aprendizagem na perspectiva da Educação 
Inclusiva, buscamos auxiliara formação de professores a partir da publicação de artigos e 
divulgação dos materiais desenvolvidos.

PALAVRAS-CHAVES: Inclusão, Matemática, Aprendizagem, Equidade.
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O ENSINO DA LITERATURA NOS ANOS FINAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL

Hemerson Brenner de Souza Silva, Roberto Agnaldo Calado de Abreu, Isolda Alexandrina Silva Beserra Lacerda.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
Campus Petrolina - Curso De Licenciatura em Letras Língua Portuguesa e Língua Espanhola

A literatura na escola durante muito tempo foi vista como velha e obrigatória, no entanto, a 
literatura serve para abrir janelas do conhecimento, promover trocas interculturais e aguçar 
a capacidade leitora e crítica do aluno na escola. Este estudo tem por objetivo analisar o 
trabalho com o texto literário nas aulas de língua portuguesa do nono ano, assim como, 
desenvolver habilidades relacionadas à literatura, interpretação e produção de texto esti-
mulando no aluno visão crítica e contextualizada dos assuntos abordados dentro e fora da 
sala de aula. A metodologia desse trabalho é qualitativa e de cunho bibliográfico uma vez 
que se baseia na leitura de documentos oficiais como a BNCC (2018) e DCN (1998) para 
reflexões sobre o ensino da literatura, outro participante do corpus desta pesquisa é o livro 
didático “Tecendo Linguagens” que será analisado a fim de encontrar abordagens sobre o 
texto literário. Dos resultados parciais, já que se trata de uma pesquisa em andamento é 
possível perceber uma abordagem de contos, poesia, crônica etc. Os textos encontrados 
entre os capítulos 2 e 3 do livro “Tecendo Linguagens” de língua portuguesa adotado para 
o ensino fundamental, sobretudo, nono ano prevê o ensino literário, oferecendo inúmeras 
opções de metodologias, onde não só podemos trabalhar com a leitura e produção textual, 
mas também a análise de aspectos da linguagem, sua construção e forma, a discussão oral 
sobre algum assunto relacionado ao texto propõe e convida o aluno a momento de partilha, 
em que ele executará vários gêneros de textos. Conclui-se que, envolver os alunos cada vez 
mais no universo da leitura de uma forma prazerosa, requer muita disposição e compro-
misso por parte daqueles que desejam construir uma sociedade mais igualitária. Estimular 
a leitura exige esforço, requer parcerias e compromisso sério por parte de todos os envol-
vidos no processo educacional. 

PALAVRAS-CHAVES: Literatura, Livros, Sala de Aula, Leitura.
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MICROSCOPIA ÓPTICA COMO FERRAMENTA PARA O 
APRENDIZADO DA NEUROCIÊNCIA: CONHECIMENTO 

DAS ÁREAS ENCEFÁLICAS

Isabela Maria Alencar dos Anjos, Elton Gabriel Fernandes de Brito, Mariana Barros Lacerda Nunes,  
Taisy Cinthia Ferro Cavalcante, Amanda Alves Marcelino da Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA–UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

Introdução: Dentre os tópicos mais complexos da Fisiologia Humana, está a compreensão 
da Neurofisiologia. A Neurofisiologia é um ramo da Fisiologia que tem como objeto de 
estudo o funcionamento do sistema nervoso. Faz parte do campo científico denominado 
Neurociência. O entendimento da Neurofisiologia por parte dos alunos de graduação mui-
tas vezes é complexo. Abordagem do tema através de uma metodologia mais prática e dinâ-
mica permiti um processo de aprendizado mais fácil e consolidado por parte dos alunos. A 
imuno-histoquímica é uma técnica de imuno ensaio que visa identificar proteínas no tecido 
por meio de uma reação Antígeno-Anticorpo, a qual é revelada por um marcador visual e 
examinada à microscopia óptica. Objetivo: Utilizar a técnica microscopia óptica e Atlas 
The RatBrain in StereotaxicCoordinates 7th Edition, para analisar lâminas de imuno-histo-
química com a marcação da proteína c-Fos em amostra de tecido cerebral, e assim observar 
as áreas encefálicas de forma a tornar o aprendizado de neurociências mais dinâmico e 
interativo. Metodologia: Foi utilizado o microscópio óptico para análise microscópica das 
lâminas marcadas com c-Fos e observação das áreas encefálicas. As etapas foram: treina-
mento dos monitores para visualização e utilização das áreas encefálicas; Organização dos 
alunos em grupos; Delimitação e identificação das áreas cerebrais, e cada área foi analisada 
quanto sua localização e posição e papel fisiológico. Resultados: Um questionário baseado 
em sete perguntas para avaliar a disciplina e como a utilização do microscópio foi útil ou 
não para o processo ensino/aprendizado. Cerca de 85% dos alunos concordaram com a me-
todologia. Conclusão: O resultado da proposta revelou a importância de novas ferramentas 
para melhoria do processo ensino/aprendizagem promovendo motivação, além de melhorar 
o mecanismo de memorização dos alunos.

PALAVRAS-CHAVES: Microscopia Óptica, C-fos, Neurociências.
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EXPERIÊNCIA DIDÁTICA SOBRE O DIA MUNDIAL  
DO SOLO

Maria Gerlucia dos Santos Souza, Francelita Coelho Castro, Antonio Marcos dos Santos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA –COLEGIADO DE GEOGRAFIA

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) instituiu 05 de 
dezembro como Dia Mundial do Solo com intuito de divulgação sobre a importância de 
manter os solos saudáveis. Neste contexto, o objetivo deste resumo é relatar a experiência 
vivenciada a partir do dia mundial do solo na Universidade de Pernambuco campus Pe-
trolina, onde foi realizada uma exposição didática sobre a importância da preservação dos 
solos e os problemas da desertificação com foco no Vale do São Francisco. A atividade foi 
organizada e desenvolvida em etapas, tais como: estudo das informações a serem apre-
sentadas; construção e coleta do material distribuído e apresentado, como mapas, folders, 
banners, cartilhas, livros, artigos e amostras de solos.O público alvo foram discentes e 
professores do ensino superior, visitantes de outras instituição de ensino superior, discentes 
do ensino básico e funcionários da instituição, totalizando 150 participantes. A partir de 
uma perspectiva construtivista os visitantes foram estimulados a interagirem com os expo-
sitores na busca de trocas de experiências com o conhecimento que cada visitante possuía. 
Os resultados foram satisfatórios, principalmente por ter atingindo as trocas de experiên-
cias entre os expositores e os visitantes. Outro fator de destaque foi que muitos visitantes 
não conheciam o estágio de degradação dos solos da região. Nesse sentido, essa foi uma 
excelente oportunidade para expor a necessidade e importância de conservação dos solos 
do Vale do São Francisco. Para os expositores, o experimento da troca de experiência com 
os visitantes e a percepção da importância dos solos e difusão das práticas de conservação 
foram os maiores ganhos pedagógicos da atividade. Conclui-se que o evento atingiu o ob-
jetivo proposto e foi muito gratificante para todos que participaram, além da constatação de 
que eventos desse modelo podem contribuir para formação de professores do ensino básico 
e alunos de graduação.

PALAVRAS-CHAVES: Exposição, Experiência Pedagógica, Troca de Experiência, De-
gradação Ambiental. 
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COMO TECER A REDE NOS ÓRGÃOS DE SAÚDE PODE 
OTIMIZAR A VIDA DO PACIENTE

Daniel Souza Costa, Laiane Fernandes de Medeiros, Iracema Hermes Pires de Melo Montenegro,  
Rosa de Cássia Miguelino Silva, Cláudio Andrade de Oliveira.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: Existe uma busca atual de reformular o cuidado em saúde que englobem di-
versos saberes técnicos e que atendam os indivíduos em seus contextos sociais e clínicos. 
Os profissionais devem articular as redes de atenção à saúde de forma que diminua a buro-
cratização do serviço para os usuários dentro do SUS e reconhecer a complexidade de se 
fazer saúde, enfrentando a diversidade do sistema. O Projeto de Educação pelo Trabalho no 
PET-SAÚDE atende a referida proposta ao conduzir precocemente discentes em atividades 
que vão além da unidade básica de saúde. Objetivos: Discutir a importância das redes de 
atenção do SUS para compartilhar a responsabilidade do cuidado em saúde. Metodologia: 
Trata-se de um relato de experiência vivenciado por alunos do PET-SAÚDE. O objetivo 
das visitas era que os alunos se familiarizassem com as unidades, sobre quais profissionais 
elas eram compostas e quais serviços eram oferecidos. Também seria apresentado como o 
usuário chega nesses serviços e qual a dinâmica de atendimento. Resultados: As visitas fo-
ram no Serviço de Infectologia de Petrolina (SEINPE), que oferece auxílio a pacientes com 
hanseníase e outras doenças, No Centro de Tratamento e Aconselhamento (CTA), em que 
oferta exames e tratamento para HIV, sífilis, hepatite B e C. No Centro de Especialidades 
odontológicas (CEO), no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Infantil e na unidade do 
Consultório na Rua. A integração ensino-serviço-comunidade a partir dessas experiências 
melhora o vínculo do profissional com o sistema e cria um olhar amplo através de ob-
servações e reflexões sobre as problemáticas, fragilidades e potencialidades em variados 
serviços. Conclusão: Os encaminhamentos precisam ser feitos a partir de decisões compar-
tilhadas e de ações de caráter interprofissional, de modo que exista uma corresponsabilida-
de nesse processo. Reconhecer esses serviços que vão além da UBS e da universidade é a 
verdadeira meta na formação para e pelo SUS. 

PALAVRAS CHAVES: Integração dos Serviços de Saúde, Educação Inteprofissional, 
SUS.
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DANOS À SAUDE CAUSADOS PELO USO DE DROGAS: 
CONCEITOS BÁSICOS DE TOXICOLOGIA FORENSE

Marcos Felipe Silva Lino, Cleomacio Miguel da Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE

A toxicologia é a ciência que estuda e analisa os efeitos tóxicos de um agente químico, 
quando este entra em contato direto com o sistema biológico. Na área forense, a ciência 
é adotada com propósitos legais, detectando e quantificando as substâncias que, por sua 
vez, estão associadas a crimes. Neste caso, as principais matrizes biológicas analisadas são 
o sangue, urina e o cabelo. Atualmente, os estudos dentro da toxicologia forense sobre o 
uso de drogas ilícitas têm levantado a problemática sobre os danos que são causados pelo 
consumo, principalmente, nos jovens. As drogas ilícitas, diferentemente de ser natural ou 
artificial, são substâncias potencialmente capazes de modificar o os pensamentos, com-
portamentos e emoções de seus usuários. A falta de informação a e a curiosidade são os 
principais motivos para a ocorrência de transtornos físicos, psíquicos e químicos. O obje-
tivo deste trabalho é apresentar os principais danos causados pelo uso das drogas ilícitas 
no corpo humano e seus impactos na saúde. Utilizou-se da metodologia da revisão biblio-
gráfica na literatura especializada para elaboração. A pesquisa mostrou que o consumo 
de drogas causa um grande prejuízo à saúde. As concentrações sanguíneas mostram esse 
descontrole, trazendo alguns problemas como confusão mental, pensamento prejudicado, 
dependência física e coma, podendo levar à morte. A educação constitui-se um sistema im-
portante no processo de divulgação e conscientizam sobre os efeitos causados pelo uso de 
drogas ilícitas nos seres humanos. Portanto, devem ser estabelecidos critérios rígidos para 
monitoração do uso de maconha, crack e cocaína. Para tais dependentes, é adequado que 
seja proporcionado um tratamento, pois as drogas causam efeitos tóxicos como a inibição 
de enzimas, sequestro de metais essênciais, interferência de O², ação mutagênica e carci-
nogênica. Assim, é preciso intensificar as políticas públicas para a recuperação de usuários 
de drogas ilícitas.  

PALAVRAS-CHAVES: Drogas, Dependência, Educação.
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM FORMATIVA COMO 
CONTRIBUTO AO ENSINO NO TEMPO DE PANDEMIA

Natália Digna S. França1, Walter Amorim B. Silva2, Carla Crislaine C . Santos3, Natália Couto de Almeid4,  
Vera Lúcia Chalegre de Freitas5.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS GARANHUNS – UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

Diante da problemática, pandemia Covid-19, distanciamento social, necessário foi abraçar 
o sistema de ensino remoto, a partir do uso das tecnologias, como novas estratégias peda-
gógicas, de forma a   acompanhar esse processo de ensino-aprendizagem-avalição no foco 
da avaliação formativa. Este texto objetiva analisar conhecimentos da avaliação da apren-
dizagem formativa, para contribuir com a discussão do ensino em tempo de pandemia. A 
avaliação da aprendizagem como processo formativo, acompanhamento, respalda-se no 
pressuposto luckesiano, quando trata da importância do diagnóstico para tomar decisões. 
A pesquisa é bibliográfica, qualitativa. Na avaliação formativa, preconiza-se uma análise 
gradativa do desenvolvimento do aluno, tendo em vista referências aos saberes/conheci-
mento, limites e possibilidades de acesso e ritmos de aprendizagens, especialmente quanto 
às dimensões sociais, ambientais, tecnológicas, em que os alunos estão inseridos. Partindo 
desse viés, o professor deverá buscar estratégias metodológicas e/ou pedagógicas que pos-
sibilitem êxito no ensino-aprendizagem-avaliação. Conclui-se que a avaliação formativa, 
numa compreensão da avalição diagnóstica para tomar decisões, possibilita redimensionar 
o processo de ensino-aprendizagem-avaliação como indissociável, nesse tempo de pande-
mia, consequentemente contribuir para o ensino. 

PALAVRAS-CHAVES: Avaliação da aprendizagem, Ensino-Aprendizagem, Pandemia, 
Covid-19, Ensino Remoto, Tecnologias. 
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AULAS DE PRÁTICA ORAL DE LÍNGUA ESPANHOLA EM 
FASE DE DISTANCIAMENTO SOCIAL: COMO AS NOVAS 

TECNOLOGIAS AUXILIAM?

Anesio Marcilio dos Santos Pereira, Jeniffer Soares de Albuquerque, Rita de Cássia Freire de Melo,  
Henrique Miguel de Lima e Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE

É sabido que durante o período de isolamento social, devido à pandemia causada pelo 
vírus do Covid-19, a educação precisou adotar novos moldes e desafios, de forma virtual. 
Isso se deu em vários níveis de educação e atingiu as disciplinas teóricas e práticas, dentre 
elas, a disciplina de prática oral da Língua Espanhola. Em relação a isso, o objetivo deste 
trabalho é expor como as novas tecnologias podem se aliar à disciplina e potencializar a 
prática do Espanhol como Língua Estrangeira em moldes tão recentes. Em se tratando 
da metodologia, esse trabalho tem cunho bibliográfico e de campo, que ocorrerá durante 
as aulas síncronas e assíncronas. Serão8 aulas que utilizarão de webconferencia, leituras 
com interpretação oral e escrita, sarau e utilização de aplicativos para o aperfeiçoamento 
da Língua Espanhola. O aporte teórico aqui estabelecido contará com Alves (2020) para 
descrever pontos importantes em relação às aulas remotas, Brasil (2020) com a portaria 
de n° 345 de 19 março de 2020, Carneiro (2020) para a contextualização dos usos da tec-
nologia no ensino superior público, e GRACIA et al (2003) para o destaque ao ensino do 
espanhol como Língua Estrangeira. Em se tratando dos resultados parciais, o observado foi 
que os recursos audiovisuais e auxílio de ferramentas digitais, como o site “Speaky”, estão 
sendo fundamentais para a evolução das modalidades orais e escrita dos alunos. Com isso, 
concluímos que o processo de ensino-aprendizagem da disciplina prática oral de Língua 
Espanhola passará a contar com recursos cada vez mais dinâmicos, além das aulas virtuais.

PALAVRAS-CHAVES: Língua Espanhola, Tecnologia, Ensino.
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MILHO PIPOCA: ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E  
DE ROTULAGEM

Jaqueline Damos da Silva, Anna Ritta Sousa Santos, João Pedro Tupiná da Silva Félix, Claudileide de Sá Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - COLEGIADO DE NUTRIÇÃO

Introdução: O milho (ZeaMays L), dentre os cereais mais cultivados e consumidos no Bra-
sil, possui maior expressividade com cerca de 81 milhões de toneladas. Tendo em vista o 
alto consumo de milho pipoca no Brasil, é de suma importância a análise microbiológica e 
rotulagem para uma melhor adequação e conhecimento do produto consumido.  Metodolo-
gia: para coleta da amostra, foi escolhida de forma aleatória uma marca de venda expres-
siva na região do Vale do São Francisco de milho para pipoca. Para análise microbiológica 
foi retirada uma alíquota de 10g e seguida a diluição seriada, e logo após realizado plaquea-
mento em superfície de placa de petri contendo ágar sabouraud. Para a análise da rotula-
gem, essa foi realizada de forma visual, sendo observado o envoltório primário do produto 
escolhido, e seguindo análise se obedeciam às normas contidas nos itens 5 e 6 da RDC Nº 
259, DE 20 DE SETEMBRO DE 2002 e na IN 61/2011. Resultados: após o período de 
incubação, cresceram 9 x 10¹ UFC/g colônias cinza esverdeadas de fungos filamentosos, 
que a microscopia óptica constatou-se se tratar serem do gênero Penicillium. Na análise 
da embalagem foi levando em consideração o item 5 da Resolução, e observou-se ausência 
das informações “Lista de ingredientes” e “Instruções sobre o preparo e uso do alimento, 
quando necessário” Conclusão: é evidente o descaso com a rotulagem dos alimentos no 
Brasil, que em muitos casos levam os consumidores ao erro. Sob os aspectos microbiológi-
cos, os fungos encontrados são comumente produtores de lipases e algumas espécies são 
produtoras de toxina, e podem com isso acelerar deterioração dos alimentos e causar 
danos à saúde do consumidor, respectivamente.

PALAVRAS-CHAVES: milho; Penicillium, micotoxina, rotulagem, pipoca.
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AS ERAS DE OURO, PRATA, BRONZE E FERRO 
DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS E O ENSINO 

DE HISTÓRIA: PADLET COMO ALTERNATIVA 
METODOLÓGICA

Daniel de Freitas Correia.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE

Introdução. A utilização de histórias em quadrinhos se encontra em um cenário jamais visto 
até o momento em nossa sociedade global do século XXI, ocorrendo nas mais variadas 
formas de mídias. O que poucos percebem é que esta produção literária cultura, histórias 
em quadrinhos, são um reflexo do tempo em que são produzidas e este modelo literário 
associado à ferramenta padlet. Objetivo. Potencializar o ensino de história contemporânea 
pós-guerra, através das histórias em quadrinhos, com a utilização do Padlet, como mural 
virtual. Metodologia. Após, algumas aulas sobre o período de guerra e pós-guerra, bem 
como, o estudo resumido das características das histórias em quadrinhos, dando ênfase as 
eras, bem como seus contextos históricos, se fazem o uso da plataforma digital Padlet, que 
tem a função de criar espaços de compartilhamento de informação, para produzir um tipo 
“apostila digital”. Resultados. Trabalharmos os quadrinhos através do Padlet proporcio-
naremos um acesso a plataformas digitais interativas que possibilitará tanto a agência do 
aluno como a letramento digital, uma vez que o mesmo precisará dominar algumas habili-
dades para acessar a plataforma, como também construir seus próprios murais temáticos. 
Considerações Finais. Assim, no final da sequência didática, teremos um Padlet construído 
com a participação da turma, que poderá ser compartilhado nas redes sociais, bem como 
servirá como norteador para outros educadores trabalhar o tema.

PALAVRAS CHAVES: Ensino de História, Quadrinhos, Padlet.
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CARACTERIZAÇÃO DAS MORTES POR NEOPLASIA 
MALIGNA DE MAMA EM MULHERES NO BRASIL

Matheus Vargas dos Santos Almeida, Jamylle Brenda Araujo da Silva, Flávia Emília Cavalcante Valença Fernandes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: O câncer de mama é uma doença decorrente da multiplicação anormal de célu-
las mamárias apresentando proliferação desregulada originando tumores, com capacidade 
de metástase. A mortalidade por neoplasias mamárias está relacionada ao tempo da desco-
berta do tumor, início do tratamento e sua efetividade. No Brasil o câncer de mama foi a 
quinta maior causa de morte geral entre as mulheres no ano de 2018. Objetivo: Caracterizar 
os óbitos por neoplasia maligna de mama em mulheres brasileiras. Metodologia: Trata-se 
de um estudo descritivo com abordagem quantitativa. Foram utilizados dados das declara-
ções de óbitos registradas pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade do Sistema Único 
de Saúde, disponíveis no DATASUS assim como a estimativa populacional fornecida pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sendo esses dados secundários, agregados e 
de domínio público. Foram incluídos os registros dos óbitos por residência, classificados 
como neoplasia maligna de mama, em mulheres de todas as faixas etárias no ano de 2018. 
Foram respeitados os preceitos éticos estabelecidos na Resolução do Conselho Nacional de 
Saúde nº510/2016. Resultados: O câncer de mama foi a neoplasia com maior registro de 
morte em 2018 na população feminina (17.572 casos) com taxa de mortalidade brasileira 
de aproximadamente 16,5/100.000 habitantes, sendo mulheres de cor branca, faixa etária 
entre 50 e 59 anos (3972 casos), com 8 a 11 anos de estudo (4221 casos) e casadas (6399 
casos) a população mais afetada por esse agravo. Ademais, foi observado que a região com 
maior óbito foi a Sudeste. Conclusão: Os óbitos por neoplasia maligna de mama em mulhe-
res representaram um número expressivo casos em 2018, mostrando que essa doença ainda 
é persistente. Esse cenário reforça a necessidade de fortalecimento do processo de detecção 
e tratamento da doença.

PALAVRAS-CHAVES: Neoplasias da Mama, Mortalidade, Saúde da Mulher, Oncologia 
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ENTONAÇÃO: A MUSICALIDADE DO INGLÊS 
AMERICANO

Adriele Laíne dos Santos Souza, Joilma Barbosa Ferreira de Sousa

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

A Fonética Articulatória é um dos ramos da Linguística que estuda os sons da fala e sua 
reprodução. Muitos estudantes acabam por muitas vezes deixando-a de lado por não per-
ceberem sua importância. Toda língua tem sua “musicalidade”, uma característica que é 
ponto crucial para o melhor entendimento e fala é a entonação, utilizando diferentes tons de 
voz se pode ter as mais variadas interpretações para o que foi falado. Todo mundo já ouviu 
de alguém que teria sido grosso em uma conversa, isso é possível observar a partir do tom 
utilizado pelo falante ao se dirigir ao outro. Sentimentos saem através da fala, sendo eles 
bons ou ruins, voluntarios ou involuntarios. Sendo assim, é de suma importância o estudo 
da entonação, principalmente para estudantes de línguas estrangeiras, como o inglês pois 
não sabendo utilizá-lo corretamente acaba modificando o significado de certas palavras 
simplesmente alterando a elevação ou queda da voz e ainda se tendo um entendimento 
sobre Intonation fica mais fácil para não nativos terem uma noção do que os nativos fazem 
com suas vozes (YOSHIDA, 2016). Serão utilizados vídeos, áudios e materiais em pdf para 
melhor contextualização do assunto.

PALAVRAS-CHAVES: Entonação, Inglês, Musicalidade, Fonética.
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CONTAGEM DE BOLORES EM BISCOITOS TIPO 
CRACKER DE DUAS MARCAS COMERCIALIZADAS EM 

PETROLINA - PE

Renata Freire Alves Gondim, Ágatha Cristhine de Souza Alencar Lima, Kaio Olirio Santo Moura,  
Maria Thaís Andrade da Silva, Claudileide de Sá Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - COLEGIADO DE NUTRIÇÃO

Introdução: Os biscoitos estão entre os alimentos mais consumidos no mundo e modifica-
ções na qualidade deste tipo de produto estão relacionadas às alterações físico-químicas, 
microbiológicas e sensoriais que podem ocorrer durante o processamento e armazenamen-
to, sendo as alterações microbiológicas ocasionadas particularmente pelo crescimento de 
bolores e leveduras, que constituem os principais deteriorantes desse tipo de produto. Ob-
jetivo: detectar fungos de potencial toxigênico, e analisar adequação dos rótulos segundo 
legislação vigente, de duas marcas de biscoito tipo cracker de maior consumo na cidade de 
Petrolina. Metodologia: Amostras de duas principais marcas de biscoito, escolhidas com 
base na sua maior disponibilidade e maior consumo na cidade de Petrolina/PE, foram sub-
metidas a contagem de fungos filamentosos em agarsaboraud à 25°C por 5 dias, em 
duplicata.  Os rótulos foram analisados segundo as resoluções RDC Nº 259, de 20 de 
setembro de 2002, a RDC nº 359, de 23 de dezembro de 2003 e o Manual de Orienta-
ção às Indústrias de Alimentos, 2005. Resultados: uma das amostras apresentou cres-
cimento de 2,3 x 10² UFC/g de fungos filamentosos, com colônias de forma arredondada e 
cotonosa, que à microscopia óptica mostravam-se como pertencente ao gênero Aspergillus. 
Na análise do rótulo, a embalagem da marca A verificou-se destaque para a presença de 
proteínas, o que representa uma irregularidade.  Ambas as marcas (A e B) não apresentaram 
no rótulo, a declaração de porções e medidas caseiras correspondentes a sua composição 
química (tabela nutricional). Conclusão: Constatou-se que as amostras de bolachas do tipo 
cracker apresentam risco toxicológico para o consumo humano e sua rotulagem não obe-
dece a legislação vigente.

PALAVRAS-CHAVES: Biscoito Cracker; Aspergillus; Micotoxina; Rotulagem; 
Contaminação.
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ARQUETIPOLOGIA DO TRIÂNGULO AMOROSO E 
INTERCULTURALIDADE EM EL MARIDO MÁS FIRME E 

ORFEU DA CONCEIÇÃO

Milena de Araújo Costa, Geam Karlo-Gomes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

No universo da ficção, o triângulo amoroso gera um conflito que sempre rende boas his-
tórias, inclusive, é um dos temas mais abordados pelo universo mítico em romances no 
mundo todo. Neste trabalho, o objetivo é realizar uma análise do triângulo amoroso nas 
obras de teatro El marido más firme (2003), de Lope de Vega e Orfeu da Conceição (1956), 
de Vinicius de Moraes. Para isso, utilizando-se de uma pesquisa bibliográfica por meio da 
literatura comparada, da arquetipologia do triângulo amoroso, da mitologia grega de Orfeu 
e Eurídice e do conceito de interculturalidade, perfazemos uma leitura crítico-interpretativa 
entre a obra espanhola e a brasileira. Assim, partimos do arquetípico do triângulo amoroso 
entre Sêmele, Zeus e Hera, buscamos também respostas nos arquétipos das deusas para 
compreender a relação entre as personagens do nosso corpus. A partir das análises realiza-
das, fatores como a condição da mulher, a disputa por poderes, o contexto do matriarcado 
ou do patriarcado, entre outros, são determinantes para o surgimento da triangulação amo-
rosa nas obras veganiana e moraeseana. Assim, em processo de finalização, esta pesquisa 
tem se detido no esforço de compreender os arquétipos que influenciam o comportamento 
humano em triângulos amorosos.

PALAVRAS-CHAVES: Literatura Comparada, Mitologia, Arquétipo, Interculturalidade.
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MONITORIA EM BIOESTATÍSTICA E SAÚDE DA  
PESSOA IDOSA

Vanessa Cavalcanti Coêlho de Macêdo, Priscylla Helena Alencar Falcão Sobral,  
Flávia Emília Cavalcante Valença Fernandes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: A monitoria se constitui como uma iniciativa importante para o ensino supe-
rior, pois possibilita a ampliação de experiências que contribuem para a formação e pro-
porcionam a experiência docente durante a graduação. A diversidade de atividades desen-
volvidas nas disciplinas auxilia na formação completa e funciona como apoio pedagógico 
para auxiliar na construção da aprendizagem. Objetivo: Relatar a experiência da monitoria 
nas disciplinas de Bioestatística e Saúde do Idoso. Metodologia: Trata-se de um estudo des-
critivo, do tipo relato de experiência, realizado a partir da monitoria em Bioestatística no 
período suplementar, de maneira remota, entre setembro e novembro de 2020 e do plane-
jamento da monitoria em Saúde do Idoso que acontecerá no semestre 2020.2. Foi adotada 
uma metodologia ativa de trabalhos, permitindo a participação ativa dos discentes e ava-
liação constante sobre a evolução da turma. Resultados: Realizou-se o acompanhamento 
remoto na construção das atividades, da utilização de banco de dados e software estatístico, 
como também na resolução de estudos dirigidos, que foram enviados previamente e dis-
cutidos nos momentos síncronos. A avaliação foi realizada por meio dos estudos dirigidos, 
apresentação de seminários e análise crítica de artigo, que teve boa aceitação pelos alunos, 
que verbalizaram satisfação com a disciplina e metodologia utilizada. Para a disciplina de 
Saúde do idoso, foi realizada reunião de planejamento, onde foi estruturada a relação entre 
as duas disciplinas e utilização da Bioestatística para compreensão de conteúdos em Saúde 
do Idoso. Conclusão: O programa de monitoria em que o discente tem participação ativa 
no processo de ensino-aprendizagem, permite o fortalecimento da prática acadêmica e pro-
fissional com aproximação da relação professor-aluno.

PALAVRAS-CHAVES: Ensino, Educação em saúde, Educação em enfermagem. 
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A EDUCAÇÃO ESCOLAR DE SURDOS:  
INCLUSIVA OU BILÍNGUE?

Aldenora Andrade Albuquerque, Maria do Socorro Carvalho Amariz Gomes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

O presente trabalho é o resultado de estudos sobre a trajetória histórica da educação de 
surdos e o desenvolvimento de sua comunicação. Propõe refletir sobre a concepção de 
educação inclusiva e bilíngue no cenário escolar, discutindo os possíveis avanços no pro-
cesso de escolarização do sujeito surdo. O principal objetivo deste estudo é conhecer o 
percurso histórico da educação de surdos do oralismo ao bilinguismo. Configura-se como 
uma pesquisa de natureza bibliográfica, documental e descritiva com enfoque qualitativo, 
fundamentada em livros, artigos, decretos e resoluções. Nesse sentido, tem como suporte 
teórico, os estudos de Campos e Góes (2018), Goldfeld (2002), Slomski (2019), Damázio 
(2007), Lacerda (1998), entre outros autores e alguns documentos legais.  Os resultados 
das análises e discussões evidenciam que o processo histórico da educação de surdos é 
bastante complexo, permeado de idas e vindas. Nas últimas décadas tem sido objeto de 
profundas discussões no que diz respeito à educação inclusiva ou bilíngue. Nos dias atuais, 
observam-se avanços significativos alcançados pela comunidade surda, contudo, persiste a 
luta por uma educação bilíngue na qual o surdo garanta o seu desejo de construir saberes, 
identidades e culturas a partir das duas línguas, a de sinais e a língua oficial de seu país. Por 
fim, conclui-se que se faz necessário consultar a comunidade surda antes da elaboração de 
leis que ditam o caminho da sua educação, pois ao consultar o surdo sobre a escola de sua 
preferência, ele prefere a bilíngue.

PALAVRAS-CHAVES: Historicidade, Abordagens educativas, Possibilidades, 
Bilinguismo.
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AVALIAÇÕES EXTERNAS NO BRASIL:  
INDICATIVOS E RESULTANTES

Irla Maine Gonçalves dos Santos, Luana Andréa dos Santos, Rosileide Gomes dos Santos Soares.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA – FACULDADE FORMADORA DE PROFESSORES DE PETROLINA

Partindo do pressuposto de que o termo avaliar expressa o ato de analisar e julgar, com-
preendemos que os processos avaliativos visam garantir a construção de saberes direciona-
dos à vida. Apresente pesquisa discute o processo de consolidação das avaliações externas 
como principal ferramenta de qualidade da educação básica no Brasil. O objetivo central é 
compreender os fundamentos e impactos dessas avaliações na educação básica brasileira, 
sendo assim, especificamente intencionamos: identificar o processo de constituição das 
avaliações externas no Brasil; averiguar se há contradições em relação às avaliações ex-
ternas como indicador de qualidade da educação básica e descrever os usos dos resultados 
nessa modalidade avaliativa. Abordamos o processo histórico de evolução e consolidação 
das avaliações externas no Brasil, assim como a influência dos financiamentos externos 
como principais impulsores desse processo avaliativo, seguindo padrões da concepção 
mercadológica da globalização que traz consigo, sistema de prestação de conta e responsa-
bilização. Nesse contexto, o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, apre-
senta-se como impacto desses resultados que também refletem em diversos segmentos, de 
um lado norteiam políticas públicas para melhoria da educação básica no país, mas também 
incidem na gestão das escolas e prática docente. A pesquisa é de abordagem qualitativa de 
cunho bibliográfica. Com base nas pesquisas realizadas, concluímos que a consolidação 
das avaliações externas no Brasil exerce a função de aferição à qualidade da educação bá-
sica do Brasil ao passo em que consiste em um sistema de accountability, prestando contas 
de metas estabelecidas, em dispositivos legais, atendendo aos princípios da teoria de res-
ponsabilização de agentes envolvidos no processo educativo.

PALAVRAS-CHAVES: Avaliação em Larga Escala, Resultados, Questionamentos.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 181

SALA DE AULA INVERTIDA E ENSINO REMOTO: RELATOS 
DE EXPERIÊNCIAS DOS TRABALHOS DE MONITORIA 
E ESTÁGIO-DOCÊNCIA NA DISCIPLINA POÉTICA DO 

IMAGINÁRIO

Eline Rayane da Silva Souza, Larissa Feitosa da Silva, Geilvannette Alves Barreto Rodrigues, Geam Karlo Gomes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA 

O uso das tecnologias digitais tornou-se fundamental em todos os âmbitos sociais, de modo 
que é primordial a inserção de novos hábitos de interação na educação, indispensáveis às 
demandas atuais. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é discutir as contribuições das 
metodologias ativas utilizadas na disciplina de Poética do Imaginário, do curso de Letras, 
da UPE, por meio da metodologia sala de aula invertida (flippedclassroom), estabelecendo 
relações entre conteúdos digitais e a produção didática. Pelo viés didático-pedagógico, 
foram produzidos relatos de experiência, articulando monitoria e estágio-docência. A uti-
lização do ensino remoto compreendeu a produção de conteúdo por meio de plataformas 
digitais do sistema GSuite, como o Google Classroom, o Google Meet, o Google Forms e 
apresentações como o Power Point, permitindo possibilidades de interação e de avaliação. 
Estimulados pelo professor à leitura de diversos gêneros textuais em conteúdo digital e, 
com o apoio dos monitores, os estudantes produziram mapas conceituais na plataforma 
MindMeister, vídeos no TikTok e leitura interativa no Padlet. Todos os conteúdos produzi-
dos foram postados no Classroom, apreciados pela estagiária e avaliados pelo professor da 
disciplina, os estudantes receberam feedback e os resultados pelas atividades produzidas. 
Por fim, foram identificados que essas produções realizadas no ensino superior podem ser 
estendidas para contextos da educação básica, o que corroborou para a formação dos pro-
fessores da área de Letras.

PALAVRAS-CHAVES: TDICs, Sala Invertida, Monitoria.
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CINEMA E IMAGINÁRIO INFANTIL: AS IMPLICAÇÕES DAS 
TECNOLOGIAS DO IMAGINÁRIO E OS ARQUÉTIPOS 

FEMININOS NO FILME MULAN

Ana Angélica da Silva Andrade Dias, Layara Karuenny Oliveira Silva Lima, Geam Karlo Gomes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

As animações cinematográficas são muito mais que entretenimento, pois fazem parte de um 
universo cultural que forma cidadãos, que permeia o imaginário e reproduz representações 
humanas a partir de histórias e fantasias. As animações infantis são tecnologias que alimen-
tam o imaginário educacional e contribuem para o processo de socialização. Compostos 
por músicas marcantes e personagens emblemáticos, as animações da Disney se tornam ca-
minho para uma pedagogia do imaginário, reproduzem e quebram estereótipos masculinos 
e femininos. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é analisar as tecnologias do imaginário 
e os arquétipos femininos que moldam o filme Mulan, averiguando matrizes inspiradoras 
para a pedagogia do imaginário infantil. Para tanto, foi realizado um levantamento biblio-
gráfico, leitura crítica e a análise arquetípica do feminino no filme Mulan (1998) com base 
em teóricos que abordam sobre o imaginário, a modalidade imaginário educacional e os 
arquétipos nela presentes e o cinema como propulsor dessas tecnologias. O cinema enquan-
to tecnologia do imaginário vem fabricando outra visão da mulher, a Disney que faz parte 
da indústria cinematográfica, ao expressar temas humanos básicos no filme Mulan (1998), 
fabrica novos imaginários sobre o papel feminino na sociedade, trazendo uma protagonista 
que se mostrou competente e capaz de atuar no espaço que preferir; as animações cinema-
tográficas fazem parte do universo infantil, por isso, uma pedagogia nessa direção deve 
discutir enfaticamente narrativas e personagens do cinema na escola.

PALAVRAS-CHAVES: Imaginário Educacional, Arquétipos, Mulan.
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JOGO ELETRÔNICO: CONTRIBUIÇÕES TEÓRICO-
METODOLÓGICAS PARA A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA

Rodrigo Tavares Nunes, Marcelo Soares Tavares de Melo.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

O tema deste trabalho é jogo eletrônico, que se define por ser aquele em que usa tela de 
vídeo digital e controle como meios para se jogar. Esse tema foi investigado no contexto da 
Educação Física escolar. Tem-se por objetivo analisar as contribuições teórico-metodológi-
cas do jogo eletrônico para a formação de professores dos cursos de Licenciatura em Edu-
cação Física. Tem-se como objetivos específicos compreender a partir da literatura o jogo e 
seu desenvolvimento no contexto da Educação Física escolar; identificar elementos do jogo 
eletrônico na literatura no que tange à qualificação do processo de ensino-aprendizagem no 
contexto da Educação Física escolar; Aplicar questionário aos professores que tratam o co-
nhecimento jogo na formação de professores no curso de Licenciatura em Educação Física 
da Escola Superior de Educação Física (ESEF) da Universidade de Pernambuco. Quanto 
ao paradigma da pesquisa, é a hermenêutica-dialética, e a comunicação foi tratada nesse 
estudo por meio de uma abordagem qualitativa com inserção em campo, onde a técnica de 
coleta de dados foi questionário, aplicado a professores que tratam o conhecimento jogo na 
formação de professores no curso de Licenciatura em Educação Física da Escola Superior 
de Educação Física (ESEF) da Universidade de Pernambuco. E os dados coletados foram 
tratados por análise de conteúdo categorial por temática. Percebemos que o jogo eletrônico 
é possível e relevante na formação de professores de Educação Física, pois apesar de todas 
as dificuldades para esse tema se consolidar nos cursos, elas não impossibilitam o trabalho 
da prática pedagógica com jogos eletrônicos. E a qualificação da formação acerca do tema 
continua possível de se alcançar. Sobre essas contribuições teórico-metodológicas do jogo 
eletrônico para a formação de professores de Educação Física percebidas a partir deste 
trabalho, podemos dizer que elas ocupam três tópicos centrais: cultura, diálogo ou transpo-
sição entre virtual e material, e exergame.

PALAVRAS-CHAVES: Jogo eletrônico, Formação de Professores, Educação Física 
Escolar.
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UTILIZAÇÃO DE MAPAS MENTAIS COMO FERRAMENTA 
PEDAGÓGICA NOENSINO DA DISCIPLINA DE 

FISIOLOGIA HUMANA

Jamylle Brenda Araujo da Silva,Mariana Barros Lacerda Nunes, Amanda Alves Marcelino da Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: O processo ensino-aprendizagem requer uma constante reflexão sobre os mé-
todos, estratégias e recursos necessários para melhor obtenção de sua eficácia. Durante a 
graduação o aluno se depara com uma metodologia basicamente conteudista, aquela em 
que o contato dos alunos passa por uma quantidade considerável de conteúdo sem que haja 
necessariamente uma preocupação com o desenvolvimento cultural, intelectual e de racio-
cínio A idealização dos mapas mentais originariamente foi de 1970, construção do escritor 
Tony Buzan, sendo essencialmente um diagrama hierarquizado de informações, no qual 
podemos facilmente identificar as relações e os vínculos entre as informações. Objetivo: 
investigar a eficácia da utilização dos mapas mentais para o processo de memorização de 
conceitos. Metodologia: Os alunos construíram mapas mentais para auxiliar na memori-
zação das estruturas que compõem o encéfalo e suas respectivas funções, e como elas se 
relacionavam. A eficácia do uso do mapa mental foi avaliada através de pré-teste e pós-teste 
com perguntas simples e objetivas sobre o conteúdo de Fisiologia Humana, também foi 
avaliado de forma subjetiva as dificuldades e facilidades dos alunos sobre a execução dos 
testes. Resultado: A metodologia foi aplicada em semestres diferentes, em turmas distintas 
( turmas A e B)  e foi autodeclarado na turma A que a utilização foi útil especialmente para 
memorização de conceitos básicos relacionados com a disciplina, entretanto a turma B de-
clarou não achar proveitoso, por exigir a construção de uma estrutura, sendo desmotivador, 
destacaram que a leitura de texto, realizar questionamentos permite um aprendizado mais 
amplo da disciplina. Conclusão: Os mapas mentais são ferramentas úteis para o processo 
de aprendizado, entretanto podemos concluir que o processo de aprendizagem é muito 
particular e que o professor precisa ter uma visão ampla, permitindo que o aluno tenha as 
ferramentas necessárias que facilite seu aprendizado. 

PALAVRAS-CHAVES: Mapa Mental, Memorização, Fisiologia Humana.
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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA PARA A TERCEIRA IDADE

Iandra Coelho Negreiro, Carmelita de Sousa Rodrigues, Maria Luiza Bezerra,  
Iracema Hermes Pires de Mélo Montenegro.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA – LICENCIATURA EM PEDAGOGIA

Introdução: A música na vida dos idosos é uma forma tão singular, podendo despertar: sa-
tisfação com a vida, recordações e alegria em viver. Objetivo: Avaliar na literatura impor-
tância da música para a vida das pessoas na terceira idade. Metodologia: O estudo trata-se 
de uma revisão literária narrativa com base em artigos científicos publicados em bases de 
dados virtuais (Scielo e Google Acadêmico). Utilizando os descritores “idosos” e “música” 
foram pesquisados artigos sobre a influência da música na vida dos idosos, sendo selecio-
nados dez artigos em língua portuguesa para utilizar neste estudo. Resultado: Os resultados 
confirmam a atualidade do tema para uso na melhoria da qualidade de vida, da população 
idosa e alertando a prática com o acompanhamento dos profissionais de saúde. Música é ex-
pressão de sentimento, viagem em grandes aventuras, trazendo lembranças boas do que foi 
vivido e promovendo a importância de viver intensamente. pode-se perceber que ela traz 
um novo sentido, uma autoestima fundamental, benefícios no desenvolvimento de cada 
um e também na conjunção que está em sua volta. Conclusão: Foi verificado na literatura a 
importância da música para os idosos, com os seguintes objetivos, à música desenvolve a 
mente humana, estimula o equilíbrio, transmitindo relaxamento e bem-estar.

PALAVRAS-CHAVES: Idosos, Música, Bem-Estar.
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MONITORIA DE GEOLOGIA GERAL: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA DO USO DE MAPAS MENTAIS NO ENSINO 

DO TEMPO GEOLÓGICO

Elioenai Gomes Freire Silva, Werica Karen de Souza Alcântara, Luciana Freitas de Oliveira França.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

O uso de mapas conceituais ou mentais é uma ferramenta bastante eficiente para organizar 
informações sobre um determinado tema ou conteúdo, promovendo a síntese do assunto 
abordado, além de elencar os principais conceitos do assunto trabalhado, possibilitando 
ao estudante um maior domínio argumentativo. Este trabalho apresenta a experiência vi-
venciada pelos monitores da referida disciplina no período suplementar 2020.3, em que a 
modalidade de ensino é a remota. Dessa forma, diante do desafio dessa nova modalidade de 
ensino foi proposto uma atividade para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem dos 
alunos do primeiro período do curso de Geografia. O trabalho teve como objetivo avaliar a 
experiência do mapa mental aplicado ao conteúdo do tempo geológico. Os procedimentos 
metodológicos para desenvolvimento do trabalho foram: revisão bibliográfica, apresen-
tação da plataforma GoConqr para produção do mapa mental por meio do Classroom e 
a avaliação dos mapas metais produzidos pelos discentes.  75% dos alunos aderiram a 
elaboração do mapa mental sobre o tempo geológico. A maioria utilizou a plataforma Go-
Conqr para sua produção, e um aluno fez o mapa à mão, pois sentiu dificuldade em usar a 
plataforma. Os mapas produzidos foram bastante eficientes, trazendo um conteúdo vasto e 
complexo, como é o caso do tempo geológico, de forma simples e organizado; observou-se 
também na avaliação da unidade, um aproveitamento de 77% de acerto nas questões que o 
envolviam. Atingindo o cumprimento dos nossos objetivos.  A experiência do uso do mapa 
mental na disciplina de Geologia, trouxe muito aprendizado tanto para os discentes que 
pagavam a disciplina, como para os monitores que organizaram a atividade.

PALAVRAS-CHAVES: Tempo Geológico, Geografia, Ensino, Aprendizagem.
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HOMICÍDIOS EM HOMENS NO BRASIL: UMA REVISÃO  
DE LITERATURA

Vanessa Cavalcanti Coêlho de Macêdo, Flávia Emília Cavalcante Valença Fernandes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução. A violência é um fenômeno complexo que é submetido e influenciado pela 
cultura e comportamento das pessoas, envolvendo questões sociais e problemas de saúde. 
Esta pode ser expressa de várias formas, destacando-se os homicídios, que caracterizam 
sua forma mais grave, sendo, um problema de saúde pública. Objetivo. Caracterizar os ho-
micídios em homens no Brasil. Método. É um estudo descritivo, tipo revisão integrativa de 
literatura. Foram encontrados seis artigos científicos no Scielo e na Pubmed, utilizando-se 
como critério de exclusão: artigos com mais de 5 anos, artigos que desviavam da temática e 
artigos completos indisponíveis. Resultados. As vítimas dos homicídios do sexo masculino 
representaram, 91,8% dos casos no Brasil, sendo a maioria homens de cor/raça parda, com 
faixa etária entre 15 e 39 anos, sem vínculo conjugal e com baixo nível de escolaridade. 
Os homens estão inseridos em convenções que moldam seus comportamentos, além de pa-
drões culturais e hábitos sociais, que podem estar corroborando com o número de vítimas, 
como a utilização da violência para resolver conflitos no dia a dia. Ademais, existe uma re-
lação importante entre essa parcela da população e o tráfico de drogas, que contribuem para 
altos índices de mortalidade por homicídios entre o sexo masculino.  Assim, é importante 
ressaltar a influência de características como a desigualdade social, falta de oportunidades e 
de condições adequadas para o desenvolvimento, que levam a parcela jovem da população 
a utilizarem atitudes homicidas no seu cotidiano. Conclusão: Dessa forma, são necessárias 
estratégias para conter essas fragilidades sociais, conscientizar a população e diminuir a 
exposição de homens a esse agravo.

PALAVRAS-CHAVES: Homicídio, Violência, Homens.
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MONITORIA NA LICENCIATURA DE PEDAGOGIA: 
SUBSÍDIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA A 

FORMAÇÃO DISCENTE

Débora Amorim Gomes da Costa-Maciel, Maria Eduarda Lourenço Maciel.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE– ESCOLA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES

O projeto de monitoria ao qual atuo se articula com os componentes curriculares: “Alfa-
betização e Letramento” e “Fundamentos e Métodos do Ensino da Língua Portuguesa”. 
Ambos estão presentes no Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia, cujas ementas com-
prometem-se em trazer para a sala de aula reflexões ligadas ao ensino de Língua Portu-
guesa, com atenção especial para a formação discente no que diz respeito aos Direitos de 
Aprendizagem dos alunos e alunas em fase de alfabetização/letramento (SOARES, 2002).
Com parte metodológica da minha ação, atuo em parceria com a professora orientadora 
no acompanhamento de um grupo virtual criado no Whatssap, em que participam todos os 
alunos e alunas matriculadas no componente curricular; planejo algumas estratégias para o 
trato com os conteúdos a serem trabalhados no Período, Letivo Suplementar (PLS). Orga-
nizo o Classroom inserindo atividades orientadas; atuo no ambiente para socializar textos 
complementares esclarecendo dúvidas, divulgando slides para complementar os trabalhos 
desenvolvidos na sala de aula virtual. No cenário atual de pandemia, contribuo para a vi-
vência de atividades no Google Meet, Google Forms, Google sala de aula e Kahoot. Nessa 
direção, desenvolvo, de forma colaborativa, ações de: planejamento de aula, coordenação 
monitora de grupos de trabalho, elaboração de atividades avaliativas, orientação de ativi-
dades extensionistas, elaboração de gêneros textuais acadêmicos, dentre outras. A atividade 
tem me proporcionado aprender mais sobre os saberes da docência e contribuído com a 
minha formação enquanto docente.

PALAVRAS-CHAVES: Monitoria na Licenciatura, Alfabetização e Letramento, Funda-
mentos e Métodos do Ensino da Língua Portuguesa, Gêneros Acadêmicos, Socialização de 
Textos, Trabalho Colaborativo.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: CRIAÇÃO E REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS ON LINE FRENTE À PANDEMIA DE COVID-19

Maisa Maria Batista Ludgério, Alice Fonseca Pontes, Maria Benita Alves da Silva Spinelli.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Introdução: O modelo ecológico proposto pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 
sinaliza a crise sanitária, econômica e social da pandemia da COVID-19, suas medidas de 
enfrentamento e o risco de violência contra a mulher nesse período (KRUG, 2002 apud 
MARQUES, 2020). Com a rápida disseminação da doença, as consultas de pré-natal de 
baixo risco tiveram um maior intervalo, podendo ocorrer por telemedicina (SAIDAH, 
2020). A realização dos eventos online, por sua vez, garantiu um alcance abrangente, atin-
gindo não só estudantes. Os eventos online intitulados Semana da Saúde da Mulher (SSM) 
e I Simpósio de Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos (ISDSDR), promovidos pelo 
Programa Pelo Direito de Decidir tiveram por objetivo gerar conhecimento e autonomia às 
populações de risco, com foco no público feminino, em relação à sua demanda de cuidados. 
Objetivo: Relatar a experiência de estudantes de enfermagem ao realizar eventos online 
frente às limitações da pandemia da COVID-19. Metodologia: Na produção das artes utili-
zou-se o aplicativo Canva. Google Forms e Even3 foram utilizados nas inscrições e links 
de check-out, contabilizando a presença para a emissão dos certificados. Como meios de 
divulgação, as plataformas do Telegram e o Instagram. Os eventos foram virtuais, por meio 
da função “live” do Instagram e YouTube. Resultados: Na SSM, foram realizadas 7 pales-
tras em 7 dias, cada uma com seus respectivos temas. Já ISDSDR, foram feitas 10 palestras 
em 5 dias. Os eventos ocorreram de 15 a 21 de junho e 14 a 19 de setembro de 2020, tendo 
1440 e 521 inscritos. Em ambos os eventos, houve postagens no Instagram relacionadas 
aos temas das palestras. Conclusão: Mediante o exposto, nota-se o grande alcance dos 
eventos realizados e a sua importância no compartilhamento de informações e educação em 
saúde. Essa foi uma forma de garantir que o conhecimento ultrapasse as barreiras instaura-
das pela pandemia. São, portanto, uma forma acessível e gratuita de transformação social.

PALAVRAS-CHAVES: Saúde da Mulher, Telemedicina, Educação em Saúde, Telessaúde.
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SALA DE AULA INVERTIDA E ENSINO REMOTO: RELATOS 
DE EXPERIÊNCIAS DOS TRABALHOS DE MONITORIA 
E ESTÁGIO-DOCÊNCIA NA DISCIPLINA POÉTICA DO 

IMAGINÁRIO

Eline Rayane da Silva Souza, Larissa Feitosa da Silva, Geilvannette Alves Barreto Rodrigues, Geam Karlo Gomes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

O uso das tecnologias digitais tornou-se fundamental em todos os âmbitos sociais, de modo 
que é primordial a inserção de novos hábitos de interação na educação, indispensáveis às 
demandas atuais. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é discutir as contribuições das 
metodologias ativas utilizadas na disciplina de Poética do Imaginário, do curso de Letras, 
da UPE, por meio da metodologia sala de aula invertida (flippedclassroom), estabelecendo 
relações entre conteúdos digitais e a produção didática. Pelo viés didático-pedagógico, 
foram produzidos relatos de experiência, articulando monitoria e estágio-docência. A uti-
lização do ensino remoto compreendeu a produção de conteúdo por meio de plataformas 
digitais do sistema GSuite, como o Google Classroom, o Google Meet,o Google Forms e 
apresentações como o Power Point, permitindo possibilidades de interação e de avaliação.
Estimulados pelo professor à leitura de diversos gêneros textuais em conteúdo digital e, 
com o apoio dos monitores, os estudantes produziram mapas conceituais na plataforma 
MindMeister, vídeos no TikTok e leitura interativa no Padlet.Todos os conteúdos produzi-
dos foram postados no Classroom, apreciados pela estagiária e avaliados pelo professor da 
disciplina, os estudantes receberam feedback e os resultados pelas atividades produzidas.
Por fim, foram identificados que essas produções realizadas no ensino superior podem ser 
estendidas para contextos da educação básica, o que corroborou para a formação dos pro-
fessores da área de Letras.

PALAVRAS-CHAVES: TDICs, Sala Invertida, Monitoria.
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A LUDICIDADE NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
COM ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA DAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS DO RECIFE: A PRÁTICA EM QUESTÃO

Rodrigo Tavares Nunes, Marcelo Soares Tavares de Melo.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Por entender a Ludicidade como sinônimo de vivência prazerosa, percebe-se que a escola 
pode ser uma instituição onde se ensina e aprende também com diversão e prazer. Diante 
disso o Lúdico se torna essencial na vida de uma criança com deficiência. Esses são fo-
cos/temas desta pesquisa, o lúdico com essas crianças. Este projeto tem como objetivo 
geral, analisar como os professores de Educação Física dos anos finais da rede Municipal 
da cidade do Recife tratam o Lúdico nas aulas de Educação Física, pois a investigação 
da ludicidade durante a prática pedagógica tem fundamental presença neste processo por 
contribuir para que a criança conheça e compreenda o mundo que a rodeia. E o apren-
dizado a partir da Ludicidade se torna mais prazeroso e isso faz com que essas crianças 
com deficiência tenham a possibilidade de utilizar a imaginação e a criatividade, pois a 
ludicidade possibilita que as crianças deficientes signifiquem situações imaginárias. Esta 
pesquisa está se desenvolvendo em uma abordagem qualitativa com inserção no campo, na 
qual a opção metodológica escolhida é fundamentada em Minayo (2004), a hermenêutica-
-dialética. Concluímos que é necessário saber como trabalhar em perspectiva inclusiva e, 
dessa forma, o brincar e o jogar, devem ser vistos como uma estratégia ou como conteúdo 
a serem utilizados pelo professor e deve privilegiar o ensino dos conteúdos da realidade, 
tendo o brincar/jogar um lugar de destaque nas aulas de EF pela contribuição ao lidar com 
estudantes com deficiência.

PALAVRAS-CHAVES: Ludicidade, Deficiência, Inclusão.
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A DESNUTRIÇÃO PERINATAL PROMOVE ALTERAÇÃO 
DA REATIVIDADE AO PALADAR EM RATOS MACHOS

Elton Gabriel Fernandes de Brito, Taisy Cinthia Ferro Cavalcante, Amanda Alves Marcelino da Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

O estímulo fundamental para a via hedônica é palatabilidade dos alimentos, suas carac-
terísticas inerentes (sabor, odor, textura) irão determinar o incentivo de valor (incentivo 
saliente) da recompensa. Os componentes da recompensa alimentar são Wanting (apetite) e 
Liking (palatabilidade). O Liking se refere ao prazer ou sensação de hedonia da recompen-
sa. Há relatos que a desnutrição é capaz de alterar a via de recompensa alimentar. Objetivo: 
Verificar o efeito da desnutrição perinatal sobre o liking e disliking em ratos. Metodologia: 
Foram utilizados ratos Wistar, divididos em dois grupos Controle, proteína 17% (n=14) e 
Desnutrido proteína 8% (n=14). Este teste foi realizado aos 90 dias de vida dos animais. O 
animal foi colocado numa arena (25cm altura x 25cm frente x 20cm fundo), com um piso 
e paredes transparentes. Foi disposto 1mL de solução de sacarose à 30% ou solução de 
quinino (C20H24N2O2 · HCl · 2H2O, Sigma®) à 0,3 M, no canto esquerdo da arena e di-
retamente no piso. Uma câmera de vídeo, com função nightshot) foi posicionada sob o piso 
transparente para filmar as reações faciais e corporais espontâneas que ocorreram durante 
e após a ingestão voluntária de sacarose ou quinino. Os animais foram habituados para a 
arena do teste durante 2,5 min antes do teste. Em cada teste, as soluções de sacarose ou de 
quinino foram colocadas no interior da arena, e os animais foram liberados para ingerir as 
soluções por 2,5 minutos, durante o qual comportamento foi filmado para posterior análise. 
As análises entre um tipo de solução e outra foram realizadas com intervalo mínimo de 48h. 
Resultado: A análise do liking nos animais machos revelou que a desnutrição (R+: 59,15± 
1,69, n=13; R-: 6, 5 ± 1,58, n= 10) promove aumento no tempo das reações tanto positivas 
quanto negativas em relação ao seu controle (R+:53,50 ± 1,64, n=12; p=0,0253; R-: 58, 
± 1,58, n=12; p=0,0030). Conclusão: A desnutrição influencia a percepção de substâncias 
aversivas ou hedônicas.

PALAVRAS-CHAVES: Programação Metabólica, Paladar, Ratos.
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MANIPULAÇÃO DO SISTEMA SEROTONINÉRGICO E 
CONSUMO DE DIETA RICA EM LIPIDIOS E SACAROSE  

EM RATOS ADULTOS

Mariana Barros Lacerda, Elton Gabriel, Isabela, Taisy Cinthia Ferro Cavalcante, Amanda Alves Marcelino da Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: Dietas ricas em gordura e açucares são muito palatáveis e são capazes de pro-
mover alterações metabólicas e neurais estimulando o consumo alimentar. O sistema sero-
toninérgico parece ter um papel ubíquo sobre o controle do comportamento alimentar, a se-
rotonina age através de sua ação sobre os receptores 5HT1b e 5HT2c, expresso no sistema 
de melanocortinas e através do 5HT-6 no sistema de recompensa. Objetivo: Investigar os 
efeitos da manipulação da fluoxetina (ISRS) sobre o consumo de dieta hiperlipídica e rica 
em sacarose (HFHS) em ratos machos. Metodologia: Foi utilizado ratos machos Wistar, 
divididos em dois grupos conforme a manipulação farmacológica, grupo fluoxetina (FM) 
(10mg/Kg) (n=8) e grupo salina (MS) (0,9% de NaCl) (n=8), durante 31 dias, a partir dos 
110 dias de vida. Foi realizado o consumo de dieta padrão por 22 dias em animais manipu-
lados com ISRS. A análise do consumo de dieta HFHS foi realizada a partir do 25º ao 31º 
dia de manipulação farmacológica. O consumo crônico da dieta foi avaliado ao 4º e 7º dias 
após o início da sua oferta. O peso corporal também foi avaliado durante o experimento 
(nº do processo 23076.037409/2011-64). Resultados: O grupo MF apresentou redução do 
peso corporal comparado ao grupo MSno 1º (MS=369,97 ± 1,83, n =8; MF= 366,37 ± 3,28, 
p>0.05) e 22º dia (MS= 398 ± 2,45, n=8; MF= 389,03 ± 2,15, p<0,05) de aplicação da dro-
ga. Comparando o grupo fluoxetina com o controle, houve redução do consumo de dieta 
padrão. Houve aumento do consumo de dieta HFHS (1º MS= 7,21 ± 0,32, n=7; MF= 8,22 ± 
0,24, p<0.0001), durante o 4º dia (MS= 5,76 ± 0,46, n=7; MF= 6,64 ± 0,39, p<0.0015) e 7º 
dia (MS= 4,46 ± 0,44; MF= 5,13 ± 0,21; p<0.0020). No MF ocorreu aumento do percentual 
de ganho de peso (MS= 2,42 ± 0,85; MF= 5,82 ± 0,75, p< 0,01) comparado ao MS= 1,16 
± 0,38, n=7; MF= 2,46 ± 0,37, p<0,004). Conclusão: A fluoxetina promoveu aumento do 
ganho do peso e aumento do consumo de dieta rica em lipídios e sacarose. 

PALAVRAS-CHAVES: Fluoxetina, Dieta Hiperlipídica, Consumo Alimentar.
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INFLUÊNCIA DO ESTRÓGENO NA MODULAÇÃO 
DA DOR NA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 
E SUA PREVALÊNCIA NO SEXO FEMININO: REVISÃO 

INTEGRATIVA

Alice Guedes Uchôa Torres Moreno, Ana Gisele Vasconcelos Bezerra, Esdras Gabriel Alves-Silva,  
Renata Araújo Gomes de Sá, Eloiza Leonardo de Melo, Marleny Elizabeth Marquez de Martinez Gerbi,  

Maria Regina Almeida de Menezes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE – FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

Introdução: “A ATM é um conjunto de estruturas anatômicas que, com aparticipação de 
grupos musculares especiais, possibilitam à mandíbula executar variados movimentos du-
rante a mastigação”. As causas das doenças e dores são diversas, mas o stress tem muito 
impacto nesse contexto. Objetivo: Analisar a literatura a respeito da relação do estrógeno 
com as disfunções temporomandibular e sua algia, observando as variáveis do hormônio 
com a presença de dores em pacientes com DTM, principalmente em mulheres. Metodolo-
gia: Uma revisão integrativa foi realizada por meio de uma busca de 402 artigos científicos 
na base de dados eletrônicos PubMed e LILACS, utilizando os descritores “disfunção tem-
poromandibular, hormônios e sexo feminino”. Resultados:Obteve-se 10 artigos completos, 
em inglês, do tipo relato de caso e estudos clinicos. O estrógeno tem influência na modu-
lação da dor, bem como sua participação na síndrome do ovário policístico (SOP), impac-
tando atividades de remodelação da matriz extracelular, podendo, assim, causar alterações 
degenerativas articulares, afetando o osso, cartilagem articular e gerando uma resposta 
inflamatória, que resulta em um desarranjo interno da ATM. Conclusão: Quanto a etiologia, 
90% dos autores concordam quanto a influência do estrogênio nos quadros de DTM. Todos 
os autores convergem, para o mesmo ponto, quando se refere que se fazem necessários 
mais estudos para comprovar tal relação.Um fato interessante, é que mesmo tendo escassez 
de estudos nos bancos de dados da literatura, a maioria dos casos de disfunção em mulheres 
se relaciona com os hormônios gonodais femininos, principalmente na idade jovens, em 
períodos férteis e com presença de dores de cabeças severas, como enxaquecas, diminuin-
do quando chegam ao período de menor pausa, demonstrando um caso de diminuição da 
sintomatologia. 

PALAVRAS-CHAVES: Articulação Temporomandibular, Dor Facial, Estrogênio, 
Progesterona.
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IMAGINÁRIO E EFEITO PLURISSIGNIFICATIVO NOS 
LIVROS DE IMAGENS BRUXINHA ZUZU E O MENINO 

MALUQUINHO

Adriana Tavares de Freitas, Maria Daniela de Lima Barbosa, Geam Karlo Gomes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Os livros de imagens podem aguçar o imaginário e a interação social. Esses livros são uma 
complementação essencial da narrativa escrita, motivando as crianças a construírem sua 
própria interpretação. Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa é avaliar as potencialidades 
do texto literário em imagens para o imaginário infantil. Trata-se de uma pesquisa qualita-
tiva, do tipo bibliográfica, com análise e interpretação de Bruxinha Zuzu, de Eva Furnari e 
O Menino Maluquinho, de Ziraldo Alves. O estudo incidiu da seleção de quatro histórias de 
Bruxinha Zuzu e o recorte de quatro cenas de O Menino Maluquinho. A análise foi dividi-
das em quatro etapas: o retrato da obra, que apresenta as características do livro – o formato 
da capa, tamanho, ano de publicação etc.; caracterização das imagens, em que são descri-
tas as cores, as formas e o movimento que compõem as cenas em imagens; detalhamento 
plurissignificativo, no qual foi observado detalhadamente os vários sentidos que podem ser 
atribuídos à obra; desvelamento do imaginário infantil, que aborda os modos que a literatu-
ra tem de simbolizar a vida. O estudo permitiu enxergar que a pluralidade significativa dos 
livros de imagens incentiva a criança a perceber, associar as ilustrações do livro com o seu 
meio sociocultural, aguçando o seu imaginário no modo de sentir, criar, fantasiar o mundo, 
os outros e a si mesmo.

PALAVRAS-CHAVES: Literatura Infantil, Livros de Imagens, Imaginário.
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RECURSOS TERAPÊUTICOS DA ANTROPOSOFIA 
APLICADA À SAÚDE NA ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM

Noemi Barbosa Rodrigues, Jhennyfer Dayanne Gomes de Sá Medeiros, Carolina Prudêncio Gonzaga,  
Maria Helena de Menezes Araújo, Rosa de Cássia Miguelino Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: a formação específica em Enfermagem Antroposófica ainda é rara, mas vários 
procedimentos terapêuticos utilizados na Antroposofia aplicada à saúde, podem ser reali-
zados por profissional que tenha concluído algum Curso Básico, com abordagem interdis-
ciplinar, referente a tais Práticas Integrativas e Complementares. O domínio das técnicas, 
implica na auto-transformação interior dos profissionais, para a compreensão do ser huma-
no em sua integralidade. A atuação da Enfermagem volta-se mais à aplicação das Terapias 
Externas, com indicações amplas e variadas tais como: insônia, hipotensão, stress, doen-
ças articulares, doenças arteriais e insuficiência venosa. Objetivo: descrever os recursos 
terapêuticos da antroposofia aplicada à saúde na atuação da Enfermagem. Metodologia: 
foi realizada uma revisão integrativa, utilizando os descritores: antroposofia, enfermagem, 
Práticas Integrativas e Complementares em busca livre de publicações, nas bases de dados 
eletrônicas. Foram selecionados quatro estudos para análise. O levantamento foi realizado 
no mês de setembro de 2020.Resultados:obteve-se as seguintes categorias: chás a partir de 
plantas medicinais; banho medicinal, com ou sem uso de calor ou de substâncias, como 
óleos essenciais e emulsão de plantas; cataplasma com aplicação cutânea de uma subs-
tância pastosa; compressa úmida ou seca, quente ou fria; enfaixamento, utilizando lençóis 
de algodão aquecidos no vapor e embebidos ou não com óleos essenciais; escalda-pés ou 
pedilúvio, que é o mergulho dos pés em recipiente com água quente; fricção com pomadas 
de metais ou vegetais; e massagem, em tecidos corporais moles. Conclusão: as aplicações 
externas, são de baixo custo, fácil aplicação e ativam forças de revitalização, relaxamento, 
sono e ritmo, ajudando o indivíduo a despertar suas forças internas de cura. Para esse mo-
delo de cuidar, há uma necessidade de incluir a antroposofia na formação do enfermeiro 
generalista.

PALAVRAS-CHAVES: Antroposofia, Enfermagem, Práticas Integrativas e 
Complementares.
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A ESTÉTICA CRUA E SEM CORTES DE EZTER LIU 
NO CONTO “GEISIELY COM Y”: REVELANDO 
A DIVERSIDADELITERÁRIA DO INTERIOR DE 

PERNAMBUCO

Anderson Lucas Araújo de Brito, Prof.ª Dr.ª Gisele Pereira de Oliveira.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE

Conhecer e dar espaço para novos conceitos estéticos é fundamental para construirmos 
uma cena literária cada vez mais diversa e inclusiva. Principalmente quando se fala na 
literatura produzida no interior do Estado que sofre uma certa superficialidade pela massa, 
limitando-a ao cordel e à xilogravura, que são sim manifestações artísticas fortes, presen-
tes e de muito valor, porém não englobam o todo das produções. Ezter Liu, moradora de 
Carpina, interior de Pernambuco, primeira mulher a ganhar o 5º Prêmio Pernambuco de 
Literatura pelo seu livro de contos “Das Tripas Coração” (Cepe, 2018), traz no seu conto 
“Geisiely com Y” um outro pensamento estético. Uma estética crua e própria para falar de 
assuntos muito atuais, como a violência contra a mulher e a dignidade humana das pessoas 
marginalizadas e silenciadas sócio e historicamente, de uma forma bastante direta e sem 
cortes. Com a força de um soco, Liu faz sua denúncia e mostra quão rica e múltipla é a 
literatura produzida nas cidades para além da capital metropolitana. Nessa perspectiva, 
esse trabalho visa aprofundar esses debates e dar palco a essa literatura, tornando-a cada 
vez mais conhecida e apreciada, percebendo seu ritmo, o uso e a escolha de suas palavras, 
seu conceito estético, os temas sociais e políticos que trazem e o que isso representa na 
construção do texto, a partir da leitura e discussão em grupo. Partindo, inicialmente, de 
uma leitura introdutória em voz alta sem pretensões para o primeiro contato com o texto, 
seguida de uma analítico-interpretativa, a fim de desmembrar e discutir seu conteúdo, tendo 
como base o viés da Estética da Recepção e do letramento literário. É possível, portanto, 
perceber que um texto não termina com sua publicação, pelo contrário, ele entra numa nova 
fase: a do público, que também é parte significativa da obra, dando-a novas interpretações 
e construindo junto com o autor ou a autora seus significados. Desse modo, é certo que o 
texto ganha uma força maior quando vivenciado em coletivo. 

PALAVRAS-CHAVES: Diversidade Literária, Produção do Interior, Ezter Liu, Denúncia, 
Representatividade.
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A SINONÍMIA NO DICIONÁRIO E NO CONTEXTO DAS 
SITUAÇÕES COMUNICATIVAS

Maurilia Macedo de Souza, Prof.ª Dr.ª Cláudia Assad Alvares.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA – LICENCIATURA EM LETRAS COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA 

E LÍNGUA INGLESA

Como sabemos, as palavras sinônimas apresentam um certo grau de semelhança, ou seja, 
são palavras que se aproximam e, em alguns contextos, podem ser substituídas umas pe-
las outras sem alterar o valor do dito. O fenômeno da sinonímia considera que todas as 
palavras têm um significado próprio e específico, em diferentes contextos e em diferentes 
situações comunicativas. O objetivo deste trabalho, é estudar a sinonímia em diferentes 
palavras e mostrar, a partir do trabalho com três dicionários, a saber: D. Raphael Bluteau 
(1789), Antonio de Moraes Silva (1813) e Caldas Aulete (1964), que não existem sinôni-
mos perfeitos, mas quase-sinônimos. Assim, por exemplo, temos que, nas palavras perdoar 
e desculpar, o verbo perdoar é mais intenso que o verbo desculpar, como nos dá testemunho 
D. Raphael Bluteau, em que perdoar significa remitir a culpa, enquanto desculpar significa 
desobrigar a culpa. Ainda neste exemplo, também se pode observar que o verbo perdoar 
é um hiperônimo enquanto o verbo desculpar é um hipônimo, isto porque perdoar é um 
termo mais geral que desculpar. Portanto, como se pode observar, as palavras perdoar e 
desculpar, pertencentes ao mesmo campo semântico, não podem ser substituídas uma pela 
outra em todos os contextos de comunicação. 

PALAVRAS-CHAVES: Linguística, Semântica, Sinonímia
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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O CONTO “SEXTOU” 
DE GEOVANNI MARTINS E A MÚSICA “ISMÁLIA” DE 

EMICIDA, SOB A ÓTICA DA TEORIA DO COLORISMO

Severino Justino Nascimento Lima.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE

Já é comum entre os/as estudiosos/as da teoria literária a importância da literatura en-
quanto formadora do caráter humanizador do/a aprendiz. Hoje, ela se caracteriza como 
“uma experiência de dar sentido ao mundo por meio de palavras que falam de palavras, 
transcendendo os limites de tempo e espaço” (SOUZA e COSSON, p.103).  Nessa ótica, o 
fazer literário serve, também, como uma ferramenta de pensar o mundo e o indivíduo nele, 
como corrobora Candido (2006) quando afirma que a literatura são “obras e atitudes que 
exprimem certas relações dos homens entre si, e que, tomadas em conjunto, representam 
uma socialização dos seus impulsos íntimos” (CÂNDIDO, 2006, p.146). É nesse contexto 
que o presente trabalho tem como objetivo a análise comparativa entre o conto “Sextou” 
de Geovanni Martins e a música “Ismália” do rapper Emicida, afim de observá-las sob a 
ótica da teoria do colorismo. Teoria essa que aponta para uma séria problemática social, o 
preconceito de marca, entendido como resultado de quando o preconceito se dá por conta 
da aparência e dos traços do indivíduo (SILVA e SILVA, 2017, p.11). Nas duas obras, a re-
presentação de uma personagem negra é presente em suas devidas narrativas. No entanto, 
algumas peculiaridades da personagem do conto nos levam a abrir um diálogo sobre como 
se dá o racismo em nossa sociedade, assim como discutir como é construído o conceito de 
raça que ainda é um tabu no país. A pesquisa está em período inicial e caracteriza-se como 
bibliográfica, pois se apoia na análise literária do corpus, tendo como base as contribuições 
de Gancho (2006) para a análise dos aspectos narrativos: personagem, espaço, tempo, en-
redo. Ela também se fundamenta em Souza e Cosson (2011) no que tange ao letramento 
literário e apropria-se de Carvalhal (1994) como base teórica sobre a análise comparativa. 
Além disso, no que diz respeito às teorias raciais, tem-se como base Silva e Silva (2017) 
e Almeida (2019). Por fim, espera-se, além de uma análise técnica dos aspectos literários, 
construir mais debates sobre as temáticas raciais na literatura, promovendo o letramento 
literário e a formação de leitores e leitoras humanizados e críticos sobre os temas que per-
passam o convívio social, além do incentivo à descolonização da literatura. Conclui-se que 
a prática da leitura de autores e autoras negros permite uma visão mais inclusiva e clara 
sobe tais assuntos, sendo essencial a promoção de tais leituras, visto que vivemos em um 
contexto de hegemonia nos moldes eurocêntricos, fruto da formação colonial que reflete 
até hoje no contexto educacional do país.

PALAVRAS-CHAVES: Literatura Comparada, Letramento Literário, Colorismo.
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MONITORIA E STORYTELLING: UMA EXPERIÊNCIA NOS 
COMPONENTES CURRICULARES RELACIONADOS 

Á CONTABILIDADE NO CONTEXTO DO CURSO DE 
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA

Sergiane Tamiris da Silva, Maurilayne Deize de Santana Oliveira, Livia Vilar Lemos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE – CURSO DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA

Em cursos superiores da área de negócios há componentes curriculares das Ciências Con-
tábeis, devido a necessidade de toda organização em gerir o seu desempenho e das suas 
áreas funcionais. Já a Logística é na organização uma área funcional e também um ma-
croprocesso, que permeia a estrutura organizacional, responsável pelo fluxo de materiais 
e de informações (BALLOU, 2015; COSTA e FARIA, 2015). Essas áreas convergem na 
necessidade de produção e utilização de informações úteis e capazes de mensurar e avaliar 
o desempenho das áreas operacionais da empresa. Logo, compreender o sistema contábil e 
suas informações é uma competência requisitada para o gestor logístico. Contudo, durante 
a formação desse profissional é testemunhada pelo docente uma dificuldade em entender 
a linguagem contábil (KROM e WILLIAMS, 2011; MILEY, 2009). Assim, o objetivo do 
projeto é possibilitar aos discentes do curso de Tecnologia em Logística matriculados em 
Contabilidade Empresarial e participantes da monitoria um maior contato esse conteúdo. A 
metodologia de ensino empregada no componente curricular é aula expositiva e discussão 
de textos elaborados segundo a metodologia Storytelling. São apresentadas analogias aos 
discentes entre as situações vivenciadas pelas personagens e o conteúdo. Já na monito-
ria os discentes continuam os debates realizando pesquisas e exercícios. As atividades do 
projeto iniciaram em abril/2020, com reuniões entre a docente e as monitoras. No Período 
Letivo Suplementar, as monitoras continuam com as pesquisas, reuniões com a docente e 
encontros e conversas online com os discentes matriculados. As atividades ocorrem segun-
do o plano de ensino. Verifica-se êxito, até o momento, com a participação dos alunos que 
frequentam os encontros para dirimir dúvidas e resolver exercícios. Ainda não é possível 
realizar uma avaliação conclusiva do projeto, uma vez que está em execução. No entanto, é 
possível afirmar que está sendo uma boa experiência para todos os envolvidos.

PALAVRAS-CHAVES: Metodologias Ativas, Storytelling, Contabilidade, Logística, 
Monitoria
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EFICÁCIA DO LASER DE BAIXA POTÊNCIA NO 
TRATAMENTO DA ESTOMATITE AFTOSA RECORRENTE: 

REVISÃO INTEGRATIVA

Letícia Veloso de Almeida, Manuela Vasconcelos Tavares Carvalho, Maria Regina Almeida de Menezes,  
Marleny Elizabeth Marquez de Martinez Gerbi, Esdras Gabriel Alves-Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE – FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

A estomatite aftosa recorrente (RAS) é uma doença inflamatória crônica comum, comu-
mente encontrada nas superfícies da mucosa oral móvel não queratinizada, que geralmente 
se apresentam primeiro na infância. Essas lesões são caracterizadas por úlceras orais recor-
rentes, dolorosas, superficiais, arredondadas, únicas ou múltiplas, que podem ocorrer em 
intervalos de alguns dias a alguns meses. O objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão 
integrativa da literatura atual sobre Laser de Baixa Potência no tratamento de estomatite 
aftosa recorrente (RAS), destacando sua técnica de realização, indicações, limitações, van-
tagens e desvantagens. Uma revisão integrativa da literatura foi realizada por meio de uma 
busca de artigos científicos nas bases de dados eletrônicas PubMed, Cochrane e Lilacs, uti-
lizando os descritores: laser, oral ulcer e therapeutic, indexados no período de 2010 a 2020 
que tratavam de relato de caso, ensaio clínico, revisão sistemática e revisão de literatura. 
Após os critérios de elegibilidade foram analisados 6 artigos integralmente publicados em 
língua inglesa. Os estudos mostraram que a técnica é um método eficaz, fácil e rápido em 
casos de estomatite aftosa, proporcionando alívio imediato da dor e menos recorrências. 
O tratamento de laser de baixa potência nos casos de estomatite aftosa recorrente (RAS) 
demonstrou alta confiabilidade permitindo reduzir a dor, diminuindo o tamanho e o número 
de úlceras, como também contribui para uma cicatrização favorável, com danos relativa-
mente menores otimizando o tratamento.

PALAVRAS-CHAVES: Laser, Terapêutica, Estomatite Aftosa.
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USO DA LUZ LASER E DAINTELIGÊNCIA ARTIFICIALPARA 
DIAGNÓSTICO DA CÁRIE- INOVAÇÃO EM SAÚDE 

BUCAL: REVISÃO INTEGRATIVA

Dayanne Karla de Carvalho, Maria Luiza Lima Costa, Marleny Elizabeth Marquez de Martinez Gerbi,  
Mávio Eduardo Azevedo Bispo, Maria Regina Almeida de Menezes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE–FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

Introdução: A inteligência artificial (por vezes mencionada pela sigla em português IA ou 
em inglês AI - artificial inteligente) é um avanço tecnológico que permite que os programas 
tomem decisões de forma independente, precisa e apoiada em dados digitais. Essa nova 
tecnologia já está presente em diversas áreas da Odontologia, e tem sido muito útil no diag-
nóstico da cárie, doença causada por bactérias presentes na boca que produzem um ácido 
que destroem o esmalte dentário. Com os avanços da tecnologia tem sido proposto o uso do 
infravermelho próximo (Near – Infrared, NIR). Consiste em um sistema de imagem LED 
NIR utilizado para obter imagens dos dentes que apresentam esmalte dentário sadio ou não 
com objetivo de identificar a presença de lesão cariosa. O processo de classificação para 
emitir um diagnóstico preciso e efetivo precisa que essas fontes de imagem capturadas pas-
sem por um processo de treinamento através da IA (redes neurais convolucionais (CNNs). 
Essas pesquisas vêm demonstrando excelente desempenho para reconhecimento de lesões 
e emissão de diagnósticos de forma preditiva e preventiva. Objetivo: Realizar uma revisão 
integrativa sobre o uso de tecnologias inovadoras relacionada a inteligência artificial com 
foco no diagnóstico da cárie, destacando benefícios, limitações e impacto para sociedade 
e saúde bucal. Metodologia: Uma revisão integrativa da literatura foi realizada por meio 
de uma busca de 6artigos científicos em inglês nas bases de dados eletrônicas: PubMed, 
Cochrane, Scopus, e Web of Science, utilizando os descritores: caries dentais, inteligência 
artificial e odontologia, indexados no período de 2016 a 2020 que tratavam estudo in vitro. 
Resultados: Após os critérios de elegibilidade foram analisados 6 artigos integralmente 
publicados em língua inglesa. Conclusão: Os estudos mostraram que os vários métodos 
atuais que a inteligência artificial oferece trazem mais precisão, facilidade no diagnóstico 
e eficácia no tratamento.

PALAVRAS-CHAVES: Caries Dentais, Inteligência Artificial, Odontologia.
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LETRAMENTO LITERÁRIO: UMA ANÁLISE DA BNCC E 
DOS CURRÍCULOS DE PERNAMBUCO E BAHIA PARA O 

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

Renata Caroline Rodrigues Sacramento, Sheila Vieira dos Santos, Andréa Maria da Silva, Geam Karlo-Gomes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

No ambiente escolar, o letramento literário é um tema que tem requisitado muita atenção. 
É preciso, então, repensar as propostas curriculares no sentido de contemplar o letramento 
literário que, consequentemente, auxilia na vida social e cognitiva dos estudantes. Nesse 
sentido, esta pesquisa tem por objetivo analisar as concepções, orientações e abrangên-
cia do letramento literário e da formação de leitores na Base Nacional Comum Curricu-
lar (BNCC) e identificar como essas especificidades foram incorporadas pelos currículos 
dos Estados de Pernambuco e da Bahia para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais. Para 
isso, adotou-se como metodologia a pesquisa descritiva e documental, com abordagem 
quali-quantitativa. Assim, foi averiguado como a BNCC trata o letramento literário e a 
formação do leitor literário. Posteriormente, foi feita análise documental do processo de 
elaboração dos Currículos de Pernambuco e da Bahia a partir da BNCC, seguida da avalia-
ção da incidência do letramento literário e da formação do leitor literário nos respectivos 
currículos. Este estudo permitiu constatar que os currículos analisados seguem fielmente 
as orientações da BNCC. Dessa forma, foram encontradas nas orientações e habilidades as 
recorrências dos termos “leitura literária”, “textos literários”, “campo artístico-literário” 
entre outros similares. Percebeu-se, que o currículo de Pernambuco possui uma abrangên-
cia maior em relação à formação do leitor literário, além disso, ambos documentos buscam 
valorizar a literatura. Por fim, ambos currículos mostram sua fragilidade em relação ao 
letramento literário quando ignoram o potencial formativo que o texto literário possui para 
a humanização.

PALAVRAS-CHAVES: Leitura, Letramento Literário, Leitor Literário. 
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MONITORIA DOS COMPONENTES CURRICULARES, 
CONTABILIDADE EMPRESARIAL E CUSTOS E AUDITORIA 

LOGÍSTICOS, DO CURSO DETECNOLOGIA EM 
LOGÍSTICA DO CAMPUS MATA NORTE

Allesson Ruan Onorato de Melo Araújo, Itamara Keli Vieira da Silva, Livia Vilar Lemos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE –CURSO DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA

A experiência com a monitoria colabora para o aprimoramento do entendimento dos con-
teúdos dos componentes curriculares na formação acadêmica dos monitores e dos demais 
discentes. Percebe-se que o monitor desenvolve competências e compreende a atuação 
docente na prática, dada a sua convivência com o docente no planejamento das atividades 
acadêmicas e com a vivência das atividades de monitoria. Na execução desse projeto foram 
realizados encontros com a docente para planejamento e acompanhamento do cronogra-
ma dos componentes curriculares e das respectivas atividades a serem desenvolvidas nos 
encontros de monitoria. Essas atividades consistiram selecionar de exercícios de fixação 
resolvidos nas monitoriais, bem como no acompanhamento dos estudantes que partici-
pavam das monitorias. Os encontros das monitorias com os discentes dos componentes 
curriculares Contabilidade Empresarial e Custos e Auditoria Logística do Curso de Tecno-
logia em Logística consistiam em encontros semanais e no atendimento pelo WhatsApp, 
com 2 e 3 horas de duração, respectivamente. O objetivo era dirimir dúvidas e auxiliar os 
estudantes na realização das atividades práticas dos referidos componentes curriculares. As 
atividades consistiam na elaboração de resumos sobre os conteúdos programáticos, auxílio 
para revisar os conteúdos das atividades avaliativas e resolução de exercícios. A atividade 
de monitoria foi realizada durante o ano de 2019, com a participação de dois monitores. 
A vivência da monitoria foi importante para o desenvolvimento pessoal e profissional dos 
monitores, pois permitiu o desenvolvimento de habilidades para uma futura atuação na área 
docente. A monitoria também proporcionou o desenvolvimento dos monitores referente a 
sua prática profissional com a revisão dos conteúdos de contabilidade e de contabilidade de 
custos, visto que o profissional de logística precisa desses conhecimentos para o exercício 
da sua profissão.

PALAVRAS-CHAVES: Monitoria, Logística, Contabilidade Empresarial, Custos e Audi-
toria Logística
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EXPERIÊNCIAS COM A MONITORIA NA DISCIPLINA 
SEMÂNTICA E PRAGMÁTICA

Jisla Iara dos Santos Sousa, Prof.a Dr.a Cláudia Assad Alvares.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Considerada uma atividade acadêmica que fornece uma grande contribuição para a forma-
ção do graduando, a monitoria possibilita ao monitor a aquisição de novas experiências, 
pois é função deste auxiliar o professor em suas atividades, bem como apoiar os estudantes 
na disciplina monitorada. Este trabalho tem como objetivo analisar as experiências adqui-
ridas por meio da monitoria durante as aulas da disciplina Semântica e Pragmática, minis-
tradas pela Prof.a Dr.a Cláudia Assad Alvares, docente do curso de Letras da Universidade 
de Pernambuco, campus Petrolina. Vivencia-se a prática da monitoria durante o semestre 
remoto de 2020.3, com o cumprimento das tarefas que lhe correspondem; por meio da in-
teração com os alunos e com o professor, o monitor lida com novas perspectivas acerca do 
trabalho docente, tendo em vista que entre as suas funções está a correção das tarefas dos 
alunos, momento em que se exige um maior aprofundamento acerca dos conteúdos estuda-
dos e ampliam seu próprio conhecimento. Além disso, a relação interpessoal é aprimorada 
devido à atenção que o monitor deve dar aos discentes em relação aos questionamentos dos 
conteúdos e também dos comandos das atividades, que, muitas vezes, não são compreen-
didos. A experiência da monitoria traz uma série de contribuições, visto que estimula a 
prática docente, bem como a aquisição de determinadas competências que, além de serem 
necessárias ao desenvolvimento acadêmico do monitor, também contribuem para a sua 
formação como futuro profissional. 

PALAVRAS-CHAVES: Docência, Experiência, Monitoria
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USO DA LUZ LASER E DAINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
PARA DIAGNÓSTICO DA CÁRIE- INOVAÇÃO EM SAÚDE 

BUCAL: REVISÃO INTEGRATIVA

Dayanne Karla de Carvalho, Maria Luiza Lima Costa, Marleny Elizabeth Marquez de Martinez Gerbi,  
Mávio Eduardo Azevedo Bispo, Maria Regina Almeida de Menezes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE–FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

Introdução: A inteligência artificial (por vezes mencionada pela sigla em português IA ou 
em inglês AI - artificial inteligente) é um avanço tecnológico que permite que os programas 
tomem decisões de forma independente, precisa e apoiada em dados digitais. Essa nova 
tecnologia já está presente em diversas áreas da Odontologia, e tem sido muito útil no diag-
nóstico da cárie, doença causada por bactérias presentes na boca que produzem um ácido 
que destroem o esmalte dentário. Com os avanços da tecnologia tem sido proposto o uso do 
infravermelho próximo (Near – Infrared, NIR). Consiste em um sistema de imagem LED 
NIR utilizado para obter imagens dos dentes que apresentam esmalte dentário sadio ou não 
com objetivo de identificar a presença de lesão cariosa. O processo de classificação para 
emitir um diagnóstico preciso e efetivo precisa que essas fontes de imagem capturadas pas-
sem por um processo de treinamento através da IA(redes neurais convolucionais (CNNs). 
Essas pesquisas vêm demonstrando excelente desempenho para reconhecimento de lesões 
e emissão de diagnósticos de forma preditiva e preventiva. Objetivo: Realizar uma revisão 
integrativa sobre o uso de tecnologias inovadoras relacionada a inteligência artificial com 
foco no diagnóstico da cárie, destacando benefícios, limitações e impacto para sociedade 
e saúde bucal. Metodologia: Uma revisão integrativa da literatura foi realizada por meio 
de uma busca de 6artigos científicos em inglês nas bases de dados eletrônicas: PubMed, 
Cochrane, Scopus, e Web of Science, utilizando os descritores: caries dentais, inteligência 
artificial e odontologia, indexados no período de 2016 a 2020 que tratavam estudo in vitro. 
Resultados: Após os critérios de elegibilidade foram analisados 6 artigos integralmente 
publicados em língua inglesa. Conclusão: Os estudos mostraram que os vários métodos 
atuais que a inteligência artificial oferece trazem mais precisão, facilidade no diagnóstico 
e eficácia no tratamento.

PALAVRAS-CHAVES: Caries Dentais, Inteligência Artificial, Odontologia.
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DÍVIDA TÉCNICA DE CÓDIGO DURANTE A PANDEMIA 
DO COVID-19: UMA ANÁLISE PRELIMINAR

Filipe Tabosa da Silva, Ana Carolina Candido de Melo, Rafael Henrique Alves Soares, Roberta Fagundes,  
Wylliams Barbosa Santos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CARUARU

Dívida Técnica (DT) é uma metáfora criada para exemplificar os perigos de artefatos ima-
turos ou incompletos presentes no código-fonte de um projeto de software. A inserção 
indiscriminada de DT de código para acelerar o desenvolvimento do projeto pode trazer 
prejuízos em longo prazo, dificultando a legibilidade, manutenção e até mesmo inviabili-
zando a continuação do projeto. Com a chegada da pandemia do COVID-19 a dinâmica 
de trabalho das empresas foi bruscamente alterada, sendo obrigadas a adotar o regime de 
home office para os seus colaboradores, visando preservar suas saúdes e evitar atrasos nas 
entregas já programadas. Umas das preocupações das empresas durante a pandemia é em 
relação à qualidade do código produzido durante este período. Desta forma, a pesquisa 
teve o objetivo de auxiliar com a implantação do processo de gestão de DT de código em 
uma empresa parceira da Universidade de Pernambuco. Como metodologia de pesquisa foi 
utilizada a pesquisa-ação (Action Research), devido ao interesse prático e científico, onde 
a cada ciclo são realizados: diagnóstico, planejamento da ação, ação, avaliação e reflexão/
aprendizado. Até o momento da submissão destes resultados preliminares foram executa-
dos quatro ciclos de pesquisa-ação. Como resultados, foram identificados mais de 350 itens 
de dívida técnica de código através de uma ferramenta de análise estática, dos quais 30 
foram selecionados para quitação. Além da identificação automática, a equipe identificou 
7 itens de forma manual. Havendo no backlog de DT um total de 37 itens para reembolso. 
Ao final da pesquisa restaram no backlog apenas 3 itens. Como conclusão, tem-se que o 
processo está sendo bem absorvido pela equipe e visto com bons olhos pela empresa, que 
demonstra interesse em aplicar a gestão de DT de código nos seus demais projetos.

Palavras-chaves: Dívida técnica, Dívida técnica de Código, Gestão de Projetos, Pesquisa-
-ação, Métodos Ágeis, COVID-19. 
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OUTROS JEITOS DE USAR A POESIA: UM ESTUDO SOBRE 
POESIA CONTEMPORÂNEA PARA A APLICAÇÃO EM 

SALA DE AULA

Eunice Joana, Gisele Pereira de Oliveira.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE

É sabido que a partir da leitura, somos capazes de começar a entender e compreender o 
mundo, de várias maneiras e perspectivas. A leitura possibilita captar informações, partindo 
de mensagens, livros, cenas, fotos entre outras fontes. O objetivo, aqui, é apresentar uma 
proposta didática de como introduzir uma obra de poesia contemporânea em sala de aula 
com o viés para o Letramento Literário, para assim desenvolver sequências didáticas que 
combinem essas teorias para a formação de leitores/as, para desenvolvendo o gosto pela 
leitura e o pensamento crítico. Como corpus usaremos o livro Outros jeitos de usar a boca 
da autora rupikaur, com o objetivo de uma leitura analítico-interpretativa dos textos, com 
o enfoque na estrutura e conteúdo. Essa pesquisa é, portanto, de tipo bibliográfica. Com as 
leituras de Cosson (2006) e Pinheiros (2018), discutimos Letramento Literário. Na pers-
pectiva dessas leituras, concluímos que o poema é uma narrativa, por muitas vezes curta, e 
de uma infinidade de significados e sentidos, por isso é ideal para trazer para turmas, para 
que os/as alunos/as se interessem e se aproximem de alguma forma do mundo da escrita. A 
realidade dentro de sala de aula, contudo, pode ser completamente diferente: existe sim a 
seleção de poemas para serem observados em sala de aula, porém, como o enfoque é pres-
tar vestibular, retirando, assim, o prazer do/a aluno/a de se deleitar com o poema, é necessá-
rio que o/a professor/a tenha sensibilidade de entender que cada aluno/a tem uma vivência 
e é importante esse diálogo com a literatura, para que a percepção da vida seja ampla. 

PALAVRAS CHAVES: Ensino de Literatura, Letramento Literário, Formação de Leito-
res, Poesia.  
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A INTERDISCIPLINARIDADE COMO AÇÃO PARA A 
SUPERAÇÃO DO ENSINO FRAGMENTADO

Mirely Natália Miguel Siqueira, Genilda Maria da Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

A interdisciplinaridade rompe com o ensino fragmentado, proposto por René Descartes em 
sua obra “O Discurso do método”, que divide as disciplinas em conhecimentos isolados. 
Desde a década de 60, sentiu-se, a necessidade de voltar a defender a integração das dis-
ciplinas, para a construção do conhecimento mais completo, o qual possibilita a formação 
de sujeitos mais críticos e politizados. A ação interdisciplinar propõe a interligação de duas 
ou mais disciplinas, que se integram entre si, potencializando que os conhecimentos se 
interconectem. É uma ação que propõe a formação global, visando, sobretudo, a constru-
ção do conhecimento humanizado e contextualizado. Nesse sentido, objetiva-se apontar a 
interdisciplinaridade como ação que decorre de um movimento plural, o qual contribui para 
que o aluno atue como protagonista da construção do conhecimento, pois o interdiscipli-
nar implica reflexão, problematização, análise e compreensão do objeto em sua totalidade. 
Trata-se de um estudo bibliográfico, descritivo e qualitativo, aportado em Fazenda (2001), 
Japiassu (1994) e Souza (2018). Com este tema, espera-se que o professor e demais profis-
sionais da educação reflitam sobre a ação educativa, vislumbrando a ruptura com o ensino 
tradicional, fragmentado e reprodutor, pois por meio desse fazer, desenvolve-se um ensino-
-aprendizagem calcado na empatia, união, integração das disciplinas e dos conhecimentos 
científicos. Portanto, conclui-se que, a interdisciplinaridade proporciona ressignificação do 
conhecimento fragmentado, que se refaz a partir do momento em que o professor reinventa 
sua prática pedagógica, gerando uma aprendizagem de forma mais clara, potencializando 
compreensões mais completas do ensinado, contribuindo para que os alunos entendam o 
conteúdo de forma mais tangível à sua realidade, visando, ainda, à formação crítica do su-
jeito, para viver na sociedade do conhecimento e de transformações.

PALAVRAS - CHAVES: Ação Pedagógica, Conhecimento, Interdisciplinaridade, 
Aprendizagem.
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HUMANIZAÇÃO E ACOLHIMENTO NA PRÁTICA 
CLÍNICA ODONTOLÓGICA COMO BASE PARA O 
CONTROLE DA ANSIEDADE E MEDO PACIENTE/ 

PROFISSIONAL: REVISÃO DA LITERATURA

Izabella Luiza de Aragão Santos, Kattyenne Kabbaz Asfora.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE- FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

O acolhimento e a humanização no atendimento geram um vínculo entre a equipe odon-
tológica e o paciente, o que facilita o atendimento e assistência prestada ao indivíduo. 
No contexto da pandemia ocasionada pelo novo corona vírus, o impacto mental e social 
reforça a discussão da importância da humanização no atendimento. Objetivo: Analisar 
a importância da humanização e acolhimento, bem como estratégias para colocar esses 
conceitos em prática no campo odontológico. Método: Foi realizado uma revisão da lite-
ratura do tipo qualitativa transversal. O estudo foi realizado através de pesquisa bibliográ-
fica em base de dados (Medline, Scielo, Lilacs) de artigos científicos, livros e periódicos 
no período de 2000 até 2020. Os descritores empregados: “Coronavírus”, “Acolhimento”, 
“Humanização da Assistência”, “Atenção Primária à Saúde”, “Ansiedade”, “Medo”. Re-
sultados Utilizando a combinação dos descritores, foram avaliados 100 trabalhos, dos quais 
76 foram selecionados e 24 foram descartados pois não atendiam a especificidade do tema 
abordado no trabalho. Conclusão: Profissionais qualificados na prática acolhedora, podem 
contribuir para a diminuição do medo e ansiedade no atendimento odontológico, tendo 
como consequência a melhora na adesão ao tratamento. No atual cenário mundial, fatores 
como as incertezas sobre o diagnóstico, a transmissão e o isolamento social causado pela 
pandemia do novo Coronavírus, ocasionou um aumento da ansiedade e incerteza do futuro 
dos alunos e profissionais da área odontológica. É fundamental a necessidade da realização 
de novas pesquisas focada em analisar e buscar informações relevantes sobre a temática do 
acolhimento. 

 PALAVRAS-CHAVES: Coronavírus, Acolhimento, Humanização da Assistência, Aten-
ção Primária à Saúde, Ansiedade, Medo.
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GUIA VIRTUAL DE CRÂNIOS DE AMNIOTAS – 
PRODUÇÃO DE RECURSOS EDUCACIONAIS DIGITAIS 

ABERTOS DE ANATOMIA COMPARADA

Bruno Lucas Cândido Vieira, Leandro Luiz de Souza Nascimento, Amanda Gabriela de Freitas Catunda,  
Yasmin Lucena da Silva, Filipe Martins Aléssio.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE CIÊNCIASBIOLÓGICAS 

Introdução. A anatomia comparada é uma das áreas mais importantes da biologia e é essen-
cial para compreender as diferentes adaptações e evolução de vertebrados. Dentre todos os 
sistemas corporais, provavelmente o esqueleto, notadamente o craniano, é o mais explorado 
em termos didáticos, pois tanto espécies fósseis como espécies vivas podem ser identifica-
das pelos padrões de forma e constituição óssea de seus crânios. Os crânios de vertebrados 
recebem atenção especial em coleções e museus de ciência, pois atraem a atenção e podem 
despertar a curiosidade e questões sobre o seu desenvolvimento. Objetivo. O objetivo do 
presente trabalho foi produzir um guia virtual ilustrado de crânios de vertebrados amniotas 
para auxiliar aulas teóricas e práticas, particularmente no contexto da educação on-line e 
contribuir no desenvolvimento de uma plataforma de recursos educacionais digitais abertos 
na área da biologia. Metodologia. O Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de 
Pernambuco integra um Museu de Anatomia Comparada. Durante o Período Letivo Suple-
mentar, estabelecido de forma remota em 2020, durante a pandemia de COVID-19, pela 
Universidade de Pernambuco, todos os crânios de vertebrados Amniota foram fotografados 
em diferentes vistas (dorsal, palatal, anterior, posterior e lateral) utilizando um fundo ver-
de para posterior tratamento de imagens. Foram feitas mais de 500 fotos de crânios de 11 
espécies de vertebrados. As fotos foram enviadas aos alunos regularmente matriculados na 
disciplina Zoologia dos Vertebrados 2 para que pudessem observar os crânios e identificar 
semelhanças e diferenças entre as espécies. Concomitantemente, os alunos prepararam fi-
guras dos crânios com indicações e legendas sobre os ossos constituintes dos crânios. As 
fotos serão posteriormente utilizadas como material didático e de divulgação científica e 
publicadas no Portal de Zoologia de Pernambuco, projeto de extensão da UPE.

PALAVRAS-CHAVES: Fotografia, Anatomia, Vertebrados.
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A AULA LÚDICA COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA 
E FACILITADORA NO ENSINO DE GEOGRAFIA: 

APREENDENDO SOBRE O PROCESSO DE EROSÃO E 
CONSERVAÇÃO DO SOLO NO ENSINO FUNDAMENTAL 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Risoaldo José da Silva, José Jamesson de Miranda Neto, Júlia Vitória Quirino da Silva,  
Myllena Sonaly Leite da Hora Fraga, Helena Paula de Barros Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

Desde do início da história da humanidade o solo tem um papel fundamental para sua 
evolução e o seu desenvolvimento. Através do solo o homem pode descobrir o processo 
de locomoção e apropriação dos territórios com o cultivo de culturas, além da produção 
artesanal de objetos. Essa pesquisa teve como objetivo geral, apresentar de forma lúdica os 
processos de erosão e conservação do solo através de práticas pedagógicas, favorecendo 
o processo de ensino aprendizagem, com intuito de oferecer novas possibilidades aos alu-
nos. Para isso, objetivos específicos foram trabalhar na sensibilização sobre a importância 
do solo e confeccionar três simuladores de erosão do solo com materiais recicláveis. Para 
a realização da pesquisa, inicialmente foi realizado uma revisão bibliográfica, posterior-
mente visita técnica de campo, onde foram coletadas amostras de solo, no Engenho Boa 
Vista Município de Timbaúba – PE. Para uma melhor compreensão no desenvolvimento 
do processo de ensino e aprendizagem foi apresentado de forma prática uma técnica de 
análise da conservação e erosão do solo. A aula lúdica foi dividida em três etapas: expli-
cação teórica sobre erosão do solo, demonstração prática da erosão pluvial, e por último, 
uma demonstração sobre a importância da cobertura vegetal e da conservação do solo. A 
pesquisa consegue atingir o seu objetivo, uma vez que obteve resultados positivos no uso 
da atividade lúdica, além de possibilitar o auxílio  aos professores e alunos no processo de 
ensino – aprendizagem. As técnicas utilizadas pelos professores em sala de aula permitem 
que os alunos obtenham um maior entendimento/compreensão, proporcionando assim um 
maior conhecimento do aluno e contribuindo para a evolução da ciência geográfica. 

PALAVRAS - CHAVES: Erosão, Conservação do Solo, Aula Lúdica, Aprendizagem, En-
sino de Geografia, Educação.
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O PAPEL DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO 
INSTRUMENTO DE SENSIBILIZAÇÃO NO ENSINO DE 

GEOGRAFIA: A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA LÚDICA NA 
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MANGUEZAIS 

NA EDUCAÇÃO BÁSICA

José Jamesson de Miranda Neto, Julia Vitória Quirino da Silva, Myllena Sonaly da Hora Fraga,  
Risoaldo José da Silva, Helena Paula de Barros Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

A presente pesquisa tem a intenção de mencionar a importância da preservação dos man-
guezais, pois possui um papel primordial para o meio ambiente. É nesse ecossistema, que 
as espécies marinhas garantem sua alimentação, local também em que ocorre a procriação 
e proteção das áreas costeiras. A Educação Ambiental (EA) tem uma conduta essencial para 
construção de uma sociedade, que seja preocupada com o meio ambiente. Dito isso, se faz 
necessário começar a abordar mais sobre o meio ambiente e as problemáticas ambientais na 
educação básica como forma de sensibilização para os alunos e toda comunidade escolar. O 
intuito dessa pesquisa é, expor a importância da Educação Ambiental como uma ferramen-
ta de sensibilização para a conservação dos manguezais. Propõe – se como objetivo geral, 
abordar de forma lúdica a importância dos manguezais para o meio ambiente e para a hu-
manidade, sensibilizando o corpo discente através de novas práticas de ensino, que possam 
cativar a participação dos estudantes, oferecendo diversas possibilidades para construção 
do ensino/ aprendizagem. Como objetivos específicos é proposto, a construção de cartilhas 
didáticas que irão servir como meio de divulgação, buscando inserir na sala de aula uma 
Educação Ambiental que forneça inovações nas possibilidades de práticas lúdicas, tornan-
do o aluno mais próximo da realidade. Entretanto, para a execução desta pesquisa, de iní-
cio, foi realizado uma revisão bibliográfica, posteriormente, uma aula onde foi apresentada 
a teoria do assunto com base na BNCC, logo após o trabalho prático com a construção de 
maquetes e cartilhas, como forma de construção de conhecimento lúdico do que foi estuda-
do. A pesquisa consegue obter mérito, pois atrelar a teoria e a prática é um método muito 
importante para o desenvolvimento do estudante. Desse modo, após a ministração da aula 
os alunos se sensibilizaram e estão mais atentos a preservação dos recursos naturais. 

PALAVRAS - CHAVES: Educação Ambiental, Ensino de Geografia, Manguezais, Prática 
Lúdica, Meio Ambiente, Ecossistema.
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PROJETO SAÚDE BUCAL PARA TODOS: PROJETO DE 
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - RELATO DE EXPERIÊNCIA

Juliana Lopes Menezes, Greiciane Miguel de Azevedo Santos, Júlia Vanessa Bezerra Lima, Leandro de Menezes  
Galindo Filho, Maria Regina Menezes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE- FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

Introdução: Atividades de extensão são fundamentais na formação acadêmica e possibili-
tam a integração Universidade-Comunidade por meio da troca de experiências fundamen-
tais na assistência à população. O projeto Saúde Bucal, atua através de ações educativas, 
sociais e culturais com o intuito de desmistificar a relação entre o indivíduo e a higiene bu-
cal, tornando-o agente ativo nesse processo. Objetivo: Relatar ações desenvolvidas por in-
tegrantes do Projeto de Extensão: “Saúde Bucal Para Todos”, da Faculdade de Odontologia 
da Universidade de Pernambuco (UPE), coordenado pela professora Dra.ª Maria Regina 
Menezes. Metodologia: A construção desse trabalho baseou-se em relatórios dos últimos 2 
anos do Projeto (2018 e 2019), oficialmente documentados pela UPE e atividades de 2020. 
Por se tratar de um relato de experiência, expõe nossas vivências acerca do projeto durante 
o nosso período de integração. Resultados: Nos anos anteriores, foram realizadas inter-
venções e orientações em creches e escolas sobre higiene bucal, produção de conteúdos 
educativos, capacitações e participações em eventos e geração de conteúdo educativo para 
as redes sociais. Em 2020 as atividades ocorreram de forma assíncronas. Discussão: O es-
tudante de odontologia à luz da extensão possibilita levar conhecimento à comunidade e ao 
mesmo tempo aprender com ela. Existem algumas dificuldades encontradas na efetivação 
contínua do projeto, visto que há uma necessidade de planejamento e avaliação constante. 
Contudo, quando se tem firmeza de propósito, rigor e comprometimento os objetivos são 
alcançados.  Conclusão:  A educação em Saúde Bucal é de extrema importância na promo-
ção da saúde. A intervenção do atual projeto é imprescindível nesse papel, e só através da 
extensão tem se tornado possível criar essa ponte entre a universidade e os diversos setores 
da sociedade.

PALAVRAS-CHAVES: Educação em Saúde Bucal, Extensão Universitária, Projetos em 
Saúde, Educação em Odontologia, Saúde Bucal.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: A HORTA ESCOLAR COMO 
PRÁTICA EDUCATIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA

Risoaldo José da Silva, José Jamesson de Miranda Neto, Júlia Vitória Quirino da Silva,  
Myllena Sonaly Leite da Hora Fraga, Helena Paula de Barros Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

Desde a revolução agrícola nos anos 9500 – 8500 a.C. a agricultura se tornou uma das 
práticas mais importantes para a humanidade. O ser humano ao passar dos tempos, vêm 
se adaptando e aperfeiçoando suas técnicas, com o intuito de obter melhores condições 
de sobrevivência e desenvolvimento da subsistência familiar. A partir disso essa pesquisa 
teve como objetivo, mostrar a realidade dos pequenos agricultores familiares no município 
de Timbaúba – PE, através da sensibilização e conhecimento do processo de utilização de 
matérias orgânicas na produção de alimentos e como podemos inserir essas práticas no co-
tidiano das famílias. Em adição, buscar estimular e trazer para sala de aula a educação am-
biental, ensinando as crianças e os seus familiares, que é possível o consumo de alimentos 
saudáveis, mostrando como podemos produzir de forma simples nossos próprios legumes, 
frutos e tubérculos de forma orgânica, sem uso de produtos químicos. Como metodologia 
foram primeiramente realizadas pesquisas bibliográficas, em seguida foi realizado uma 
visita campo onde foi coletado solo no Engenho Boa Vista e logo após, foi elaborada uma 
aula prática. Em seguida foi confeccionado uma horta escolar, com sementes de coentro e 
mudas de hortelã e o uso de materiais recicláveis, como por exemplo caixas de papelões. A 
pesquisa apresentou métodos práticos para aulas lúdicas, aliando a teoria com a prática em 
sala de aula, despertando nos alunos o estímulo pela sustentabilidade, alimentação saudá-
vel e o consumo consciente.

PALAVRAS - CHAVES: Horta Escolar, Substâncias Orgânicas, Agricultura Familiar, 
Cultivo, Educação Ambiental.
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AVANÇOS E DIFICULDADES ENQUANTO ALUNA NO 
PROCESSO DE ENSINO REMOTO NA UNIVERSIDADE DE 

PERNAMBUCO

Poliana Maria da Silva, Josinalva Estacio Menezes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE – UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

As universidades públicas brasileiras tiveram suas aulas presenciais suspensas desde o de-
creto dos órgãos governamentais em vista da epidemia da COVID19. Os alunos tiveram 
então acesso a palestras, lives, aulas e algumas discussões e orientações acadêmicas remo-
tamente, dependendo fundamentalmente da internet. Diante dessa nova forma de ensino, 
considerasse interessante refletir sobre a situação. O trabalho objetivou refletir sobre as 
experiências vivenciadas enquanto aluna no ensino remoto na UPE-PLS. Durante o pe-
ríodo suplementar foi possível cursar disciplinas; participar de ciclo de palestras relativo 
ao curso de matemática e também de um projeto de extensão remotamente. Assim, será 
descrito a seguir como está sendo o processo de aprendizagem durante as aulas remotas. As 
atividades estão sendo acompanhadas por smartphone e como para ter acesso às mesmas é 
necessário internet, quando a conexão falha, a compreensão fica um pouco difícil, embora 
não comprometa o acompanhamento das atividades em geral. Vale destacar o esforço mos-
trado pelos docentes em contornar as dificuldades, elucidar as dúvidas e preparar material 
da melhor maneira possível. Verificou-se também que as dificuldades em acompanhar as 
aulas de alguns professores no modo presencial, tendem a ocorrer no ensino remoto. Por 
um lado, o ensino remoto permite diversificar as informações, onde convidados trouxeram 
experiências extra a universidade; por outro lado, é mais difícil a nossa concentração nas 
atividades por razões já discutidas. Nem todos os alunos tiverem acesso às atividades re-
motas, por falta de equipamento. O ensino remoto não é ainda uma forma eficiente e moti-
vadora de processo de ensino; o tempo que ficamos em frente à tecnologia torna cansativo. 
Contudo está sendo uma boa ferramenta para o cenário atual, visto que é arriscado a volta 
das aulas presencial. É necessário um esforço coletivo para obter resultados satisfatórios. 

PALAVRAS - CHAVES: Educação, Ensino Superior, Tecnologia.  
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VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS DE UMA GRADUANDA 
NA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA COM O ENSINO 
REMOTO NA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO-UPE

Samara Araujo da Silva, Josinalva Estacio Menezes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE – UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

Por decorrência da pandemia de COVID-19, ocasionada pelo chamado Corona Vírus, as 
universidades públicas brasileiras tiveram suas aulas presenciais suspensas por decreto 
governamental. Enquanto estudantes da UPE passamos a ter acesso a palestras, lives e 
algumas discussões e orientações acadêmicas remotamente e, desde outubro, atividades 
acadêmicas no modo remoto. Essa nova forma de ensino, subitamente imposta ao contexto 
acadêmico, nos levou a nos adaptarmos à medida que os fatos surgem e a refletir sobre 
a situação e compartilhar nossas vivências. Neste trabalho, o objetivo é relatar minhas 
vivências e experiências com o ensino remoto na licenciatura em matemática na UPE. 
Enquanto aluna, estou participando de um ciclo de palestras relativo ao meu curso; estou 
também cursando as disciplinas Álgebra Linear 1 e Teorias da Aprendizagem e frequento 
um minicurso de Análise de Dados. Desta forma, será descrita a seguir a forma como as 
atividades relacionadas ao ensino remoto estão sendo desenvolvidas e acompanhadas. As 
atividades são acompanhadas por notebook com internet de qualidade razoável. Os profes-
sores buscam ajudar com materiais diversificados, tentando contornar as dificuldades, tanto 
deles quanto dos alunos, da melhor maneira possível. As avaliações são feitas através de 
provas, frequência e assiduidade, listas de exercícios e trabalhos reflexivos. Vale destacar 
que O ensino remoto ainda não é um modelo de ensino totalmente perfeito, uma vez que 
a inexperiência tanto de professores quanto de alunos nesta forma de ensino causa certos 
empecilhos. Apesar disso, ele é opção mais viável e segura para continuar com as ativi-
dades acadêmicas.

PALAVRAS - CHAVES: COVID-19, Ensino, Atividades Acadêmicas.  
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E BRINCADEIRAS 
NAS SÉRIES INICIAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO 

MUNÍCIPIO DE GRAVATÁ

MELO, Irys Ribeiro Alves, SILVA, Cícera Alves da, ALVES, Isana Ribeiro, OLIVEIRA, Renata Araújo Jatobá de.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

RESUMO: Diante da necessidade de analisar como as práticas educativas na educação 
infantil estão utilizando os jogos e brincadeiras nas séries iniciais no município de Gravatá. 
Fundamentados em teóricos como Kishimoto (2009), Santos (2006), Dias (2009), Bom-
tempo (2009), Ide (2009), Batista/Moreno/Paschoal (2000), Mrech (2009), LÜDKE/AN-
DRÉ (1986), Freire (1996), Vigotsky (1896-1934). Adamuz /Batista / Zamberlan (2000). 
O presente artigo tem como objetivo compreender a importância dos jogos e brincadeiras 
em sala de aula construindo uma aprendizagem motivadora e significativa entre alunos e 
professores dentro da sal de aula. Apresenta uma abordagem qualitativa (MINAYO 2003) 
tendo uma metodologia embasada por Lüdke/André (1986), com dados analisados pala 
metodologia de análise do conteúdo (MINAYO 2008). A coleta de dados foi realizada atra-
vés de entrevista em uma escola particular e em uma escola municipal da cidade de Gra-
vatá. Com o estudo percebemos que os jogos e brincadeiras são de extrema importância na 
formação cognitiva e social da criança as favorecendo de forma significativa na construção 
do conhecimento em sala de aula.

PALAVRAS-CHAVES: A Importância dos Jogos e Brincadeiras, Apreender Brincando, 
Proposta Educacional.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 219

A IMPORTÂNCIA DO JOGO NA CONSTRUÇÃO DA 
APRENDIZAGEM MATEMÁTICA

Irys Ribeiro Alves de Melo, Isana Ribeiro Alves, Marilene Figueirôa Souza.

UNIVESIDADE DE PERNAMBUCO

Diante da necessidade de analisar a importância do jogo no processo de ensino aprendi-
zagem da matemática foi feito uma pesquisa bibliográfica. O presente artigo tem como 
objetivo analisar a importância do jogo na matemática e como objetivo específico mostrar 
que o jogo deve ser utilizado em sala de aula como um recurso didático para que o aluno 
consiga internalizar os conteúdos matemáticos através de objetos concretos, facilitando 
assim o ensino e aprendizagem da matemática, tanto para os alunos quanto para os pro-
fessores. Com o estudo percebe-se o quanto o jogo é essencial nas práticas educativas nas 
diversas disciplinas e principalmente no ensino da matemática porque ele permite que o 
aluno desenvolva diversas habilidades através do manuseio dos mesmos.

PALAVRAS-CHAVES: Jogo, Matemática, Ensino, Aprendizagem.
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2. PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO
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ANÁLISE DOCUMENTAL: UM OLHAR PRIMÁRIO 
SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, CURRÍCULO DE 
PERNAMBUCO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E PLANOS DE 

AULAS DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Terezinha Abel Alves; Ricardo Kenji Shiosaki

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Este estudo teve como objetivo investigar a presença da Lei de Educação Ambiental e 
estabelecimento de ações voltadas para as Práticas Corporais de Aventura na Natureza - 
PCAN. Foi realizada uma pesquisa descritiva, com caráter exploratório e uso de métodos 
mistos de investigação, com uma abordagem quali-quantitativa com técnicas bibliográficas 
e documentais. Os Documentos foram localizados e selecionados nos bancos de dados/site 
do Ministério da Educação e Cultura, Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, 
SIEPE e Projetos Políticos Pedagógicos-PPPs impressos. A BNCC aponta que há presença 
da Lei de Educação Ambiental. Percebeu-se que há presença de ações voltadas para as 
PCANs no Currículo de Pernambuco de Educação Física. Nos PPPs uma escola assinala 
conhecimento sobre a Lei de Educação Ambiental. No que se refere aos planos de aulas 
examinados, 99% apontam que não há presença de ações voltadas para as PCANs, no en-
tanto, um dos planos diz que o professor realiza atividades nas aulas de Educação Física na 
natureza, mas não fica claro se usa o espaço na natureza ou as PCANs, e 90% desconhecem 
a Lei de Educação Ambiental. Verificou-se, então, que é questionável a atuação dos profes-
sores em relação a esses conhecimentos e se faz necessário uma política de formações para 
trabalhar questões voltadas para o entendimento da Lei de Educação Ambiental e PCNAs 
nas Escolas Públicas Estaduais no município de Petrolina. 

PALAVRAS-CHAVES: Lei de Educação Ambiental. Práticas Corporais. 
Interdisciplinaridade.
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ESTIMATIVA DE PARÂMETROS HIDRODINÂMICOS 
DOS SOLOS DE PERNAMBUCO POR DOIS MÉTODOS 

DISTINTOS 

Marco Aurélio Calixto Ribeiro De Holanda; Willames De Albuquerque Soares

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

O conhecimento a respeito das características hidrodinâmicas do solo são importantes em 
diversos ramos da Engenharia Civil, desde a drenagem urbana a estradas. Por isso, objeti-
vou-se analisar ocorrência de pontos de descontinuidade em curvas de infiltração de solos 
de Pernambuco, mediante o uso de ensaios de infiltração laboratoriais realizados em colu-
nas de solo aplicando o método Beerkan. Para a determinação da composição granulomé-
trica destes solos, foram utilizados os métodos da sedimentação e do peneiramento. Para a 
determinação dos parâmetros hidrodinâmicos do solo, como os parâmetros de forma (m, n 
e ?), a condutividade hidráulica saturada e a sorvidade, foram realizados ensaios de infiltra-
ção em colunas contendo diferentes tipos de solo e utilizados métodos como: o Beerkam, o 
Beerkan Estimation of Soil Transfer (BESTslope) e um outro, o qual é composto pela jun-
ção modelos propostos por Arya e Heitman (2015) e Haverkamp et al. (1994) (JAHH). Para 
comparar a eficácia dos métodos foram utilizadas simulações dos ensaios de infiltração 
realizadas no Hydrus-1D. Com isso, os solos foram classificados como Franca-argilo-are-
nosos, Areia-franca e Franco-arenosos. Os ensaios de infiltração laboratoriais mostraram 
que os valores dos parâmetros hidrodinâmicos dos solos obtidos por meio do BEST-slope 
apresentaram a mesma ordem de grandeza dos obtidos com o JAHH. As simulações rea-
lizadas com o Hydrus-1D mostraram que as curvas de infiltração da água no solo, obtidas 
a partir das características hidrodinâmicas estimadas com o JAHH são mais parecidas e 
estão mais próximas das curvas obtidas em laboratório do que as curvas obtidas a partir 
das características estimadas com o BEST-slope. Isto demonstra que os resultados obtidos 
com o BEST-slope, apesar se serem semelhantes aos do JAHH, não são tão coerentes. Isso 
se deve ao fato de que o BEST-slope utiliza o modelo de ajuste de curva de distribuição do 
tamanho das partículas que não se adequa aos solos de Pernambuco.

PALAVRAS-CHAVES: Caracterização Hidrodinâmica, Best, Ensaios de Infiltração, Co-
lunas de Solo
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PREVALÊNCIA DE ANQUILOGLOSSIA EM NEONATOS 
ATENDIDOS NO PROJETO DE EXTENSÃO “LÍNGUA 

SOLTA” NA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS 
ARCOVERDE 

Ytalo Lourenco Maciel; Mariane De Vasconcelos Carvalho.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
CAMPUS ARCOVERDE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: a anquiloglossia é uma desordem genética causada pela inserção atípica do 
freio lingual nas estruturas adjacentes ao assoalho bucal, essa característica anatômica anô-
mala pode gerar graus de limitação nos movimentos corretos da língua. Objetivo: avaliar a 
prevalência de anquiloglossia em pacientes atendidos pelo projeto “Língua solta” na Uni-
versidade de Pernambuco campus Arcoverde. Metodologia: Foi realizada a análise de da-
dos secundários obtidos no projeto de extensão que utilizou como instrumento o protocolo 
de Martinelli (2013), preconizado pelo ministério da saúde. Resultados: foram avaliados 
sessenta e dois bebes de 0 a 12 meses, destes, sete pacientes (11,54%) apresentaram um 
diagnóstico positivo para Anquiloglossia neonatal. No estudo foi constatado que a here-
ditariedade estabeleceu forte relação com o diagnóstico de Anquiloglossia, (p= 0,7361) e 
que a Anquiloglossia impede a correta coordenação da língua dificultando a amamentação 
(p= 0,994829). Conclusão: a maior parte dos pacientes que tem Anquiloglossia se alimenta 
de maneira insatisfatória, sendo esse um fator de risco para o abandono do aleitamento, 
portanto o diagnóstico precoce de alterações no freio lingual é a forma mais eficiente de 
prevenção do desmame precoce do neonato.

PALAVRAS-CHAVES: Anquiloglossia, Freio Lingual, Odontopediatria.
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“RECATADA E DO LAR?”: UMA PROPOSTA 
INTERVENTIVA PARA O ENSINO DA LEITURA DO 
IMPLÍCITO DISCURSIVO DE GÊNERO SOCIAL EM 

ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS 

Marilia Jussara Vila Nova Vasconcelos; Profª. Drª. Débora Amorim Da Costa-Maciel.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Reconhecendo a leitura como uma atividade linguística, pedagógica e social, justificamos 
a importância dessa pesquisa no tocante ao reconhecimento do implícito de gênero social 
em anúncios publicitários. Como objetivo geral, instauramos, no contexto da sala de aula, 
o ensino da leitura do implícito discursivo de gênero social em anúncios publicitários de 
produtos destinados ao lar, com a aplicação de uma proposta interventiva, com alunos(as) 
do 8º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública estadual de Recife-PE. Como 
objetivos específicos, analisamos o gênero discursivo anúncio publicitário com foco no 
texto e no discurso; identificamos os elementos do intradiscurso e sua relação com o in-
terdiscurso; relacionamos o intradiscurso e interdiscurso na constituição da memória dis-
cursiva e compreendemos a imagem nos anúncios como veiculadora de representações. 
Aprofundamos a reflexão sobre leitura em Orlandi, Leffa e Menegassi; nos embasamos 
na Análise do Discurso francesa de Pêcheux e, quanto a gênero social, em Scott e Louro. 
Incluímos uma breve explanação sobre a história das mulheres com Alambert e Rocha e da 
teoria das representações sociais segundo Moscovici e Lêdo. Sobre o gênero anúncio, nos 
concentramos em Carvalho e Carrascoza e, quanto ao estudo da imagem, buscamos suporte 
em Joly e Monnerat. A metodologia partiu de elementos de uma sequência didática confor-
me Schneuwly & Dolz. A aplicação baseou-se na proposta de pesquisa-ação, de Thiolent 
e os instrumentos de coleta segundo Gomes. Quanto à abordagem qualitativa, tivemos 
aporte em Bortoni-Ricardo. Os dados iniciais nos revelaram as representações de gênero 
social construídas e arraigadas na memória discursiva dos(as) discentes. Com a aplicação 
da proposta interventiva, os(as)estudantes puderam perceber como a publicidade silencia 
e mantém implícitos discursivos que perpetuam representações de gênero social, apoiada 
em uma memória social do que se considera papéis femininos e masculinos na sociedade.

PALAVRAS-CHAVES: Leitura, Análise Do Discurso, Implícito, Anúncio Publicitário, 
Representação, Gênero Social.
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A BIODIVERSIDADE DA FAUNA DA CAATINGA NO 
CANCIONEIRO REGIONAL 

Júlio Henrique Nascimento da Silva; Regina Lúcia Félix de Aguiar Lima, Elâine Maria dos Santos Ribeiro.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Nas escolas ainda é comum o uso do método tradicional de ensino onde os alunos têm par-
ticipação passiva no processo de ensino, e para mudar esse cenário as metodologias ativas 
de ensino têm sido adotadas visando estimular o protagonismo dos alunos no processo 
educativo. Sendo assim, a aplicação de diferentes recursos didáticos como jogos lúdicos 
podem motivar os discentes e melhorar a eficiência do processo de ensinoaprendizagem. 
Nesse trabalho o objetivo foi desenvolver uma proposta de jogo musical como ferramenta 
didática para estimulara a aprendizagem sobre a fauna da Caatinga, o qual é especialmente 
destinado a escolas situadas no semiárido nordestino. Esse jogo musical funciona como 
uma gincana em que são citados nomes de animais que ocorrem na Caatinga e os grupos de 
alunos serão desafiados a cantar um trecho de uma música que contenha o nome do animal. 
A partir do conhecimento do nome de diferentes espécies de animais pode-se aprofundar 
no estudo, abordando aspectos das classes dos animais, caracterização morfológica das es-
pécies, descrição dos hábitos dos animais, conhecimento sobre a as relações ecológicas na 
Caatinga e sobre a relação dos animais com a população humana do semiárido brasileiro. O 
propósito do jogo é abordar o tema de forma mais lúdica para estimular nos alunos o inte-
resse sobre os animais da Caatinga e com isso promover o conhecimento mais aprofundado 
sobre sua fauna e buscar despertar nos alunos a conscientização sobre a importância da 
conservação da Caatinga. A abordagem do jogo é voltada para a biodiversidade de espécies 
da Caatinga, utilizando músicas regionais e nacionais que remetem a espécies que compõe 
a diversidade faunística da região.

PALAVRAS-CHAVES: Semiárido Brasileiro, Música, Jogo Educativo, Diversidade 
Animal, Metodologia Ativa
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A CARTILHA COMO INSTRUMENTO DE APOIO 
DIDÁTICO: UMA ABORDAGEM SOBRE OS 

INVERTEBRADOS DA CAATINGA 

Geraldo Miranda Do Nascimento; Xavier Arnan; Regina Lúcia Félix De Aguiar Lima; Elâine Maria Dos Santos Ribeiro.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Os invertebrados constituem o grupo de organismos mais biodiversos do reino animal. 
Culturalmente, esse grupo tem sido pouco apreciado pelas pessoas, gerando sentimentos de 
aversão e medo, por não possuírem características carismáticas como alguns vertebrados. 
E embora realizem importantes funções ecológicas e diversos serviços ecossistêmicos, es-
sas informações não são comumente disseminadas na sociedade. Nas escolas, observa-se 
uma lacuna na disseminação do conteúdo de invertebrados, principalmente quando se trata 
de invertebrados de ecossistemas como a Caatinga, devido às limitações do livro didático 
utilizado pelos professores. Dessa forma, se torna necessário a utilização de ferramentas 
paradidáticas para contemplar esses conteúdos, e desenvolver reflexões e empatia por parte 
dos estudantes para com esse grupo animal. Portanto, neste trabalho o objetivo foi construir 
uma cartilha para divulgação do conhecimento científico sobre invertebrados para estu-
dantes do 6º e 7º ano do ensino fundamental, a qual será útil como material de apoio para 
professores de ciências. Para a montagem da cartilha, foram selecionadas espécies com 
base nos seguintes critérios 1) ser espécies com taxonomia bem definida; 2) desempenhar 
serviços ecossistêmicos essenciais; 3) distribuição ampla dentro da área da Caatinga; 4) 
serem representativas quanto aos principais grupos de invertebrados da Caatinga; e/ou 5) 
apresentarem curiosidades. Foram consultados diversos sites, trabalhos científicos e espe-
cialistas, a fim de obter informações a respeito das espécies. A cartilha será disponibilizada 
e divulgada, isso permitirá realizar abordagens a respeito dos invertebrados da Caatinga de 
forma lúdica e estimulante para os estudantes, a fim de promover a disseminação de conhe-
cimentos a respeito da biologia e ecologia desses animais, e contribuir para a valorização e 
consequente conservação desse grupo.

PALAVRAS-CHAVES: Ensino De Ciências, Educação Ambiental, Estudantes, Material 
Paradidático.
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A CONTRIBUIÇÃO DE MANOEL CORREIA DE ANDRADE 
PARA O ENTENDIMENTO DOS CONCEITOS DE REGIÃO 

E ECONOMIA REGIONAL 

Pablo Leandro Ferraz De Lima; Gevson Silva Andrade

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Em 2022, a comunidade geográfica brasileira estará comemorando o centenário do nas-
cimento do Prof. Manoel Correia de Andrade, o referido autor se destacou fortemente no 
cenário nacional com toda a sua obra voltada a entender principalmente as mudanças e 
permanências da (re)produção social do Nordeste. É de grande contribuição as obras do re-
ferido cientista para os estudos e entendimento regionais, econômicos, históricos e agrário 
tendo como elemento empírico a região Nordeste, se destacando no cenário da Geografia 
Nacional, como o principal autor a discutir a realidade dessa região. Levantando os títulos 
de suas produções identifica-se a centralidade do conceito de região e análises correlatas 
em geografia econômica. Como método de pesquisa foi utilizada a Revisão Sistemática da 
Literatura, como modelo de planejamento e organização do trabalho. Buscando identificar, 
selecionar e avaliar criticamente a obra do Prof. Manoel Correia, de forma qualitativa, nos 
textos disponibilizados na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e 
em livros. No período de setembro de 2019 a fevereiro de 2020. Os resultados foram iden-
tificados de acordo com as suas produções teóricas sobre a região Nordeste, a geografia 
brasileira, e a aplicação dos conceitos analisados para a estruturação dos estudos regionais 
durante a sua atuação como coordenador do Conselho de Desenvolvimento de Pernambu-
co (CONDEPE). Dessa forma, Manuel Correia de Andrade contribuiu para formatação da 
regionalização do estado de Pernambuco, adaptando o conceito francês de ordenamento 
territorial (Aménagement du Territoire) para um estado subdesenvolvido, implantando um 
modelo estadual de regiões administrativas, num primeiro momento, e em seguida as Re-
giões de Desenvolvimento, além da sua importante contribuições teóricas para o entendi-
mento da totalidade da região Nordeste.

PALAVRAS-CHAVES: Manuel Correia de Andrade, Nordeste Brasileiro, Região, Amé-
nagement du Territoire, Pernambuco.
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A CRÔNICA LITERÁRIA NA SALA DE AULA: UMA 
PROPOSTA DE TRADUÇÃO DA IMAGEM LITERÁRIA 

EM FOTOGRAFIA PARA ALUNOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

Josiel Jorge Da Silva Melo; Prof. Dr. José Jacinto Dos Santos Filho.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

O objetivo deste trabalho é propor a construção de um caderno que auxilie o professor em 
sua atividade diária envolvendo a leitura. Para tal, iremos fazer uso do gênero textual crô-
nica e traduzir a imagem literária deste gênero em imagem fotográfica a fim de despertar 
reflexões sobre as relações dos alunos com a sociedade. Para Freire (2011), todo indiví-
duo já tem a leitura do mundo ao seu redor, a qual adquiriu por meio de suas interações 
antes mesmo de adquirir a leitura da palavra, porém essa leitura só se completará e se 
tornará mais eficaz quando tal indivíduo tiver o domínio da palavra escrita. As crônicas, 
que servirão de base para a construção deste caderno, são do autor gaúcho Moacyr Scliar 
e que foram elaboradas a partir de recortes de notícias jornalísticas. É notório que todos 
os livros favorecem a descoberta de novos sentidos, mas são os literários que extrapolam 
tais descobertas como afirmam Bordini e Aguiar (1988). Como a leitura é uma atividade 
de construção de sentido e os textos literários são ricos em imagens literárias e, no nosso 
caso a crônica, podemos afirmar que o resultado dessa interação entre o leitor e o texto são 
imprevisíveis, apoiando-nos nas ideias de Marcuschi (1999).

PALAVRAS-CHAVES: Gênero, Crônica Literária, Imagem Literária, Compreensão, In-
terpretação, Imagem Fotográfica
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A CULTURA, A IDENTIDADE E O PATRIMÔNIO 
MATERIAL: UMA ANÁLISE SOBRE AS ESPECIFICIDADES 

DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, PERNAMBUCO 

Renata Costa Gomes; Luciana Rachel Coutinho Parente

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O presente projeto, intitulado: Cultura, Identidade e Patrimônio Material: Uma Análise 
sobre as Especificidades do Município de Nazaré da Mata, Pernambuco, fomentado pelo 
edital PIBIC CNPq IC– 2019/2020, tem como um dos seus objetivos a compreensão das 
heranças do patrimônio material de Nazaré da Mata, com intuito de traçar estratégias de 
estímulo à perspectiva valorização da identidade e da cultura local indicando assim, possi-
bilidades que colaborem para o ensino da geografia através da educação patrimonial local. 
Dessa forma, o referido projeto utilizou como metodologia, que compreende a primeira 
fase do trabalho a pesquisa exploratória tendo como finalidade compreender o espaço em 
estudo para a construção de hipóteses. Além disso, foi realizado revisão da bibliografia com 
o intuito de identificar o processo de estruturação do espaço do município de Nazaré da 
Mata ao longo do tempo. Digo a isto, também foram pesquisados os conceitos de cultura, 
de identidade, de patrimônio material, e de desenvolvimento sustentável. Além disso, foi 
realizada pesquisa de campo tendo como objetivo as observações sistemáticas juntamente 
com os registros fotográficos com o intuito de caracterizar o patrimônio para verificar o 
estado de conservação do patrimônio material de Nazaré da Mata. Desse modo, como re-
sultados foi constatado através das observações in loco que há certo descaso na preservação 
e conservação da maioria dos bens patrimoniais materiais de Nazaré da mata, e com isso, 
se faz necessário traçar estratégias que estimulem a valorização do patrimônio e da cultura. 
Vale salientar, que essa pesquisa teve início com o edital PIBIC PFA 2019 e foi concluída 
com fomento do edital PIBIC IC CNPq 2019/2020.

PALAVRAS-CHAVES: Patrimônio Material, Cultura, Educação Patrimonial, Desenvol-
vimento Sustentável.
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A DIVISÃO SOCIAL E SEXUAL DO TRABALHO NO 
CAPITALISMO MONOPOLISTA: UM ESTUDO DO 

TRABALHO NOS PADRÕES PRODUTIVOS FORDISTA  
E TOYOTISTA

 Bárbara Victória De Oliveira Brancher; Liana França Dourado Barradas.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA SUL - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

INTRODUÇÃO: Considerando-se a valorização da racionalização dos processos produ-
tivos advindos da Revolução Industrial, bem como o aumento da exploração do trabalho 
humano por meio da intensificação das especializações funcionais da divisão social e se-
xual do trabalho, cujo processo visa uma maior execução de tarefas de modo que as inter-
rupções sejam mínimas e também o direcionamento das atividades produtivas aos homens 
enquanto às mulheres cabem as atividades reprodutivas, especialmente quando relacionado 
à organização da produção nos períodos fordista e toyotista, tornou-se ainda mais evidente 
o antagonismo entre as classes que compõem a sociedade e, por conseguinte, desembo-
cam no processo de institucionalização da instabilidade, isto é, a precarização do trabalho, 
caracterizada pela perda de direitos trabalhistas, pelo aumento do exército industrial de 
reserva e a lupemproletarização. OBJETIVO: Para tanto, aponta-se a importância de refle-
tir sobre a precarização do trabalho e seu papel no tocante à manutenção do capitalismo. 
METODOLOGIA: As informações apresentadas foram coletadas por meio do desenvolvi-
mento de pesquisa bibliográfica. CONCLUSÃO: Para além dos aspectos de dominação e 
exploração que forjam a precarização do trabalho nos padrões atualmente conhecidos do 
sistema capitalista, é de fundamental importância compreender os modos como se dão os 
conflitos entre as classes frente ao novo modelo de acumulação do capitalismo, também 
denominado de acumulação flexível para, a partir deles, compreender o que vem a ser a 
precarização do trabalho.

PALAVRAS-CHAVES: Trabalho, Precarização, Luta De Classes, Capitalismo
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A EXECUÇÃO NACIONAL DAS DECISÕES DA CORTE 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CORTE 

IDH) NO ESTADO DA COLÔMBIA

José Antônio De Melo Bisneto; Denise Luz.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS ARCOVERDE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Esta pesquisa se propôs a analisar se a Colômbia vem executando, no âmbito doméstico, 
as decisões proferidas pela Corte IDH em matéria de direito processual penal. O objetivo 
foi verificar a possibilidade de aplicação dos mecanismos processuais utilizados por aque-
le Estado no Brasil. A teoria adotada foi o ius commune latinoamericano. O problema de 
pesquisa que se pretendeu responder foi: a Colômbia possui algum modelo para execu-
ção nacional das decisões da Corte IDH em matéria de direito processual penal? Em caso 
afirmativo, qual o instrumento/procedimento utilizado? O método adotado foi o indutivo, 
partindo-se da análise de casos contenciosos com o objetivo de se chegar a conclusões 
de aplicação geral. As fontes de pesquisa foram às decisões da Corte IDH, convenções 
internacionais de direitos humanos, legislações, doutrinas especializadas e jurisprudência 
destes dois países. Como resultado, o problema de pesquisa foi respondido: a Colômbia 
internaliza as decisões da Corte IDH – em casos envolvendo graves violações de direitos 
humanos e de direito humanitário – com base no art. 192.4 do Código de Procedimiento 
Penal colombiano. O instrumento usado é a revisão criminal, a qual permite que, em hipó-
teses restritas, seja rescindida sentença absolutória transitada em julgado, quando o Estado 
tenha se abstido de cumprir seu dever de investigar adequadamente o caso. Não obstante a 
existência de uma sistemática processual para a execução das decisões da Corte IDH, não 
há possibilidade de se importar essa solução para Brasil, porque, aqui, a ação autônoma de 
revisão criminal só admite rescindir sentença penal condenatória, jamais absolutória. En-
tende-se que o Brasil não pode admitir qualquer forma de cassação de sentença absolutória 
transitada em julgado, em razão dos princípios da segurança jurídica, do non bis in idem 
e da presunção de inocência, preceituados na Constituição Federal de 1988 e na própria 
CADH que, contraditoriamente, a Colômbia também almeja proteger.

PALAVRAS-CHAVES: Corte Idh, Decisão Interamericana, Revisão Criminal.
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A GASTROPLASTIA ALTERA A BIODISPONIBILIDADE DOS 
ANTIBIÓTICOS ORAIS? UMA REVISÃO SISTEMÁTICA E 

META-ANÁLISE 

Marilia De Lima Soares; Marianne Vasconcelos De Carvalho

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Quando a obesidade atinge níveis extremos e as abordagens conservadoras falham, a ci-
rurgia bariátrica tornou-se o último recurso. Embora promova perda significativa de peso, 
a anatomia gastrointestinal e fisiologia alteradas após o procedimento podem modificar a 
farmacocinética e a biodisponibilidade de medicamentos administrados por via oral. O ob-
jetivo desta revisão sistemática com meta-análise foi avaliar os efeitos da cirurgia bariátrica 
sobre a biodisponibilidade de antibióticos orais. Uma pesquisa abrangente no Bancos de 
dados PubMed, Web of Science, Scopus e Cochrane Library foi realizados individualmente 
por dois pesquisadores. Os ensaios clínicos publicados desde 1984 em inglês foram incluí-
dos. Estudos em animais, estudos observacionais, relatos de casos, séries de casos, revi-
sões, estudos que analisaram outras vias além da administração oral e artigos que o fizeram 
e que não relataram dados relevantes para o propósito deste estudo foram excluídos. Utili-
zou-se a ferramenta da Colaboração Cochrane para avaliar risco de viés. A pesquisa inicial 
identificou 228 artigos. Seis publicações foram incluídas. Para a meta-análise, os estudos 
foram divididos em 15 ensaios cruzados e paralelos. Para Cmax, nenhuma diferença foi 
observada entre os intervenção e grupos de controle em crossover (P = 0,47; -0,21 [-0,78; 
0,36]) ou paralelo (P = 0,16; 0,33 [-0,14; 0,80]) meta-análise. Para Tmax e AUC, meta-a-
nálise de ensaios cruzados não mostraram diferenças entre os indivíduos antes e depois do 
bariátrico cirurgia (Tmax: P = 0,55; 0,22 [-0,50; 0,95] / AUC: P = 0,33; 1,30 [-1,33; 3,93]) 
e 20 resultados favoráveis para o grupo de controle em ensaios paralelos (Tmax: P = 0,006; 
0,54 [0,23; 0,85]/ AUC: P = 0,003; 0,69 [0,24; 1,15]). A meta-análise não mostrou nenhuma 
evidência de uma significativa redução da biodisponibilidade oral após este procedimento. 
No entanto, essas descobertas devem ser analisadas com cautela devido ao alto nível de 
heterogeneidade entre os estudos.

PALAVRAS-CHAVES: Cirurgia Bariátrica, Biodisponibilidade, Antibióticos
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA 
ESCOLA: COMPLEMENTARIEDADE INDISSOCIÁVEL

Paulo Victor Amorim Marques; Tarcísio Fulgêncio Alves Da Silva

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

INTRODUÇÃO: A formação integral dos estudantes é objetivo primordial da escola. Nes-
se ambiente, a discussão de temas em promoção da saúde e prevenção de doenças torna-se 
necessária para estimular o desenvolvimento pleno do educando. A abordagem sobre con-
ceitos em saúde e determinantes do processo saúde-doença deve ter espaço de destaque. 
OBJETIVO: Discutir a importância da educação em saúde no ambiente escolar, como for-
ma de contribuir para a educação integral do estudante. METODOLOGIA: O estudo foi 
desenvolvido a partir de levantamento bibliográfico nas bases de dados BIREME, SciELO 
e PUBMED por meio de artigos científicos dos últimos 5 anos, com os descritores educa-
ção em saúde, formação integral e saúde na escola. RESULTADOS: A capacidade de mo-
bilizar e articular conhecimentos para resolver demandas cotidianas complexas e exercer a 
cidadania é definição de competência trazida pela Base Nacional Comum Curricular. Nessa 
perspectiva, a articulação entre educação e saúde na escola inclui o estímulo à promoção, 
prevenção e atenção à saúde, visando à formação integral e melhoria na qualidade de vida. 
Enquanto espaço de construção compartilhada do conhecimento, a escola tem o papel de 
despertar a consciência crítica dos estudantes, reverberando em práticas e hábitos saudá-
veis. O conhecimento em saúde, com ênfase aos aspectos das doenças de maior prevalên-
cia regional, aproxima os aprendizes de sua própria realidade, mostrando-se importante 
estratégia de educação em saúde. Nesse processo, destaca-se a importância da formação e 
postura do educador, que vem sendo modificada em resposta às demandas da sociedade, 
com valorização do conhecimento integral, interdisciplinar e crítico. CONCLUSÃO: A 
discussão de temas relativos à saúde no âmbito escolar reveste-se de grande importância, 
devendo ser fomentada, como forma de superar a dificuldade de acesso à informação cien-
tífica, que se configura como um dos obstáculos à adoção de práticas educativas e preven-
tivas em saúde.

PALAVRAS-CHAVES: Educação, Saúde Na Escola, Educação Em Saúde, Promoção Da 
Saúde
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A INFLUÊNCIA DA FAKE NEWS E DA (DES) INFORMAÇÃO 
NA ERA DA PÓS - VERDADE: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

DE PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO 
CONTEXTO DE UMA PESQUISA FORMAÇÃO 

Lucinalva De Almeida Silva; Marcelo Silva De Souza Ribeiro.

CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Esta pesquisa se insere no contexto relacionado a evolução das Tecnologias da Informação 
e Comunicação (TICs), difundidas no Brasil e no mundo nos últimos anos, integrando-se 
aos processos comunicativos, informacionais e educacionais, nos quais a massificação e 
acesso as plataformas, têm inundado a sociedade contemporânea de informações com todo 
tipo de compreensão. Assim, visa compreender os processos formativos, no contexto de 
uma pesquisa – formação para professoras de seis escolas - anos finais/Ensino Fundamen-
tal, no município de Afrânio-PE, acerca do desenvolvimento de saberes e estratégias para 
lidar, em sala de aula, com a fake news e a desinformação. Desse modo, a pesquisa elucida 
o trato ético a temática por meio do gênero midiático jornalístico de atuação na vida pública 
e pessoal, numa perspectiva crítica freiriana que visa articular educação e educomunica-
ção, dentro do que propõe a questão norteadora: Como ocorre à influência da fake news 
e desinformação na contemporaneidade e de que maneira os professores lidam com essa 
realidade na sala de aula? A referida pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Univer-
sidade de Pernambuco (UPE) com o CAAE 16405019.5.0000.5191, no segundo semestre 
de 2019. Respaldamo-nos teoricamente em Brasil (2018), Santaella (2018) e D’Ancona 
(2018). Como dispositivos de produção de dados, utilizamos: diário reflexivo, dinâmicas, 
rodas de conversa, entrevistas grupais e processos avaliativos. Em linhas gerais, a pesqui-
sa-formação, criou meios que propiciaram as docentes perceberemse inseridas no estudo, 
e construtoras de saberes, inspirando a checagem, antes de qualquer ação (im) pensada, na 
qual a formação continuada e o repensar da práxis docente são emergentes, comprovando 
a presença tímida de projetos que tragam eficácia no desenvolvimento de uma consciên-
cia crítica, impulsionando a dialogicidade, participativa e democrática, nesta era que nos 
atravessa. 

PALAVRAS-CHAVES: Educação Crítica, Fake News, Pesquisa-formação
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A INTERFERÊNCIA DA SOLUÇÃO IRRIGADORA DE 
HIPOCLORITO DE SÓDIO NAS CÉLULAS TRONCO 

MESENQUIMAIS HUMANAS NA REVASCULARIZAÇÃO 
PULPAR: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Maria Cristina Valença De Oliveira; Ana Paula Veras Sobral.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

A desinfecção do sistema de canais radiculares é uma etapa crucial nos procedimentos 
endodônticos regenerativos. Muitos estudos sugerem o uso do hipoclorito de sódio como 
irrigante de primeira escolha. Esta substância deve ter alta atividade antimicrobiana e cito-
toxicidade mínima. O objetivo deste estudo é apresentar uma revisão sistemática de ensaios 
in vitro que analisaram a viabilidade celular das células tronco da região apical e papila 
apical após exposição à solução de hipoclorito de sódio, em altas e baixas concentrações. 
Para tal, foi realizada uma busca nas bases de dados Medline/PubMed, Scopus e Web of 
Science, além de pesquisa manual, seguida de seleção dos estudos, extração de dados e 
avaliação do risco de viés de acordo com o protocolo PRISMA. A busca identificou 883 re-
ferências preliminares, das quais 7 foram elegíveis para compor a síntese qualitativa. Em 4 
artigos foram utilizadas as células tronco da papila apical, em 2 foram estudadas as células 
tronco da medula óssea e em 1 as células tronco do ligamento periodontal foram avaliadas. 
As concentrações de hipoclorito de sódio estudadas variaram de 0,5% a 6%. A viabilidade 
celular foi propiciada pelas menores concentrações, enquanto que as maiores resultaram 
em baixa viabilidade/morte celular. É necessário um protocolo de tratamento para os pro-
cedimentos de endodontia regenerativa, nos quais deve ser utilizada uma concentração de 
hipoclorito de sódio com eficácia antimicrobiana para promover desinfecção e que não seja 
tóxica às células tronco responsáveis pela revascularização.

PALAVRAS-CHAVES: Endodontia Regenerativa, Hipoclorito De Sódio, Células 
Tronco Mesenquimais.
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A LUDICIDADE NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
COM ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA DAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS DO RECIFE: A PRÁTICA EM QUESTÃO 

Layanne Amanda Leal Silva; Marcelo Soares Tavares De Melo.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Por entender a Ludicidade como sinônimo de vivência prazerosa, percebe-se que a escola 
pode ser uma instituição onde se ensina e aprende também com diversão e prazer. Diante 
disso o Lúdico se torna essencial na vida de uma criança com deficiência. Portanto este 
projeto tem como objetivo geral, analisar como os professores de Educação Física dos anos 
finais da rede Municipal da cidade do Recife tratam o Lúdico nas aulas de Educação Física, 
pois a investigação da ludicidade durante a prática pedagógica tem fundamental presença 
neste processo por contribuir para que a criança conheça e compreenda o mundo que a 
rodeia. E o aprendizado a partir da Ludicidade se torna mais prazeroso e isso faz com que 
essas crianças com deficiência tenham a possibilidade de utilizar a imaginação e a criativi-
dade, pois a ludicidade possibilita que as crianças deficientes signifiquem situações imagi-
nárias. Esta pesquisa está se desenvolvendo em uma abordagem qualitativa com inserção 
no campo, na qual a opção metodológica escolhida é fundamentada em Minayo (2004), a 
hermenêutica-dialética. Concluímos que é necessário saber como trabalhar em perspectiva 
inclusiva e, dessa forma, o brincar e o jogar, devem ser vistos como uma estratégia ou como 
conteúdo a serem utilizados pelo professor e deve privilegiar o ensino dos conteúdos da 
realidade, tendo o brincar/jogar um lugar de destaque nas aulas de EF pela contribuição ao 
lidar com estudantes com deficiência.

PALAVRAS-CHAVES: Ludicidade, Deficiência, Inclusão.
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A MULHER NA CONSTRUÇÃO TEMPORAL DA LEI: 
ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO DE DOMINAÇÃO DAS 

ORDENAÇÕES MANUELINAS E FILIPINAS

Luíza Vasconcelos De Carvalho; Rebeca Lins Simões De Oliveira

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A prática textual legal, como produto social que é, consolida-se como um discurso hierár-
quico de estruturação da exclusão de minorias sociais. Dentre estas, é analisada a mulher 
e sua condição no ordenamento jurídico brasileiro, arraigado desde os tempos coloniais. 
Nisso, faz-se uso de uma metodologia de análise dos textos jurídicos que desmistifica a 
imparcialidade do Direito, apresentada aqui pela Linguística Crítica Discursiva, centrali-
zando-se na representação jurídica da mulher nas então examinadas Ordenações Manue-
linas e Filipinas. Importadas de Portugal, tais normas eram abarcadas por um contexto de 
influência religiosa salutar para a formação de conceitos patriarcais de “mulher” histori-
camente amarrados. Dentro disso, o presente projeto objetiva investigar os componentes 
ideológicos e culturais dos citados textos jurídicos, mostrando, ainda, como tais questões 
se perpetuam dentro do ordenamento jurídico e estruturam um sistema machista. Assim, o 
estudo trazido é dividido em duas fases: na primeira, assumiu-se uma metodologia aplicada 
de levantamento bibliográfico de análise qualitativa aliada aos pontos de vista da Análise 
Crítica do Discurso Jurídico, detectando “Os Modos De Operação da Ideologia” descritos 
por J. Thompson na letra de tais Códigos; já na segunda (e atual), analisa-se como tais 
questões se desenvolveram ao longo da história do direito brasileiro, tendo lugar de desta-
que nos textos legais posteriores e nas estatísticas atuais de violência de gênero. Isto posto, 
tem-se como objetivo principal o estudo do ordenamento jurídico como um todo a partir de 
uma perspectiva da violência de gênero, denunciando a estruturação de diferentes formas 
de violência contra diferentes classes e raças de mulheres, tendo, inclusive, a interseccio-
nalidade como fator importante dentro de tal análise.

PALAVRAS-CHAVES: Gênero, Ordenações Manuelinas, Ordenações Filipinas, Análise 
Crítica do Discurso Jurídico.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 238

A PEDAGOGIA HISTÓRICO CRÍTICA E A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA DE PROFESSORES/AS NA EDUCAÇÃO 

FÍSICA ESCOLAR NOS ANOS INICIAIS: POSSIBILIDADES 
CONSTRUÍDAS ATRAVÉS DA PESQUISA COLABORATIVA

Viviane Patrícia Pereira de Oliveira; Lívia Tenório Brasileiro.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

A Pedagogia Histórico-Crítica tem contribuído significativamente na educação brasileira, 
tendo como luta a defesa da educação e seu papel na transformação social. Tendo como 
base o pressuposto filosófico do Materialismo Histórico-Dialético, tem sustentação na Teo-
ria HistóricoCultural da Educação. Tais bases entendem que a educação age como media-
dora no seio da prática social e a Educação Física corrobora, por meio da cultura corporal, 
com essa perspectiva. Inserida na rede municipal de Sirinhaém/PE, reconheço que esta 
tem um direcionamento teórico que aponta para uma prática pedagógica crítica, porém 
no chão da escola identifico, como professora da rede, indícios de um distanciamento das 
orientações dadas. Tais indícios foram percebidos ao longo de três anos de inserção nesse 
contexto. Diante disso elaboramos como problema de pesquisa: até que ponto a Perspec-
tiva Crítico-superadora orientadora dos documentos curriculares do estado de PE, vem 
contribuindo com a prática pedagógica dos/as professores/as de Educação Física nos anos 
iniciais do município de Sirinhaém/PE? Nosso objetivo é analisar a prática pedagógica 
dos/as professores/as de Educação Física, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a luz 
da Perspectiva Crítico Superadora, na Rede Municipal de Ensino de Sirinhaém-PE. Nossa 
metodologia está alicerçada em uma abordagem qualitativa, tendo na pesquisa bibliográ-
fica e de campo, do tipo colaborativa sua sustentação. Para coleta dos dados utilizaremos 
questionário, entrevista semi-estruturada e observação participante. Nas análises usaremos 
o tipo descritivo para pesquisa bibliográfica e análise de conteúdo categorial por temática 
para os dados do campo. Os desdobramentos futuros, demanda continuamente para estudos 
teóricos, coleta e análise dos dados. Nossa intenção é contribuir com a reflexão e da prática 
pedagógica em Educação Física Escolar no chão da escola.

PALAVRAS-CHAVES: Pedagogia Histórico-crítica, Educação Física, Prática Pedagógica.
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A POLÍTICA DE SAÚDE NO CONTEXTO DO 
NEOLIBERALISMO NO BRASIL 

Natália Roberta Paes Madeira; Liana França Dourado Barradas

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA SUL - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

INTRODUÇÃO: A política de saúde se consolidou a partir do desenvolvimento com base 
no tripé da seguridade social a partir da Constituição Federal de 1988, tendo este contexto 
sido propiciado em sua grande parte por movimentos sociais e pressão da classe trabalha-
dora brasileira. A saúde foi colocada sob o aspecto de ser provida pelo Estado e direito do 
cidadão, direito este não contributivo, sendo então homologada no ano de 1990 com as 
leis 8.080/90 e 8.142/90 que regulamentam o seu pleno funcionamento com as diretrizes e 
princípios que formulam o sistema único de saúde (SUS). Enquanto isso ocorria, o neolibe-
ralismo já existente em outros países, é implantando no Brasil, indo de encontro com todos 
os avanços colocados no campo das conquistas e lutas pelos direitos sociais. OBJETIVOS: 
Apreender a influência do Neoliberalismo posta à frente da Política de Seguridade Social, 
em específico a Política de Saúde, e os impactos que aplacam o sistema único de saúde 
(SUS). METODOLOGIA: O estudo requereu uma investigação a partir das análises biblio-
gráficas, concentradas em textos e obras que relatam a composição da Política de Saúde 
brasileira e os impactos expostos através de um Estado com teor neoliberal. RESULTADO: 
Como resultado, foi possível comprovar que a partir da década de 1990 a implementação 
de uma doutrina econômica que propunha a mínima intervenção estatal, foi de encontro 
com todo progresso conquistado, no contexto das conquistas sociais. Logo, a promoção e a 
consolidação do SUS teve de ir ao embate com questões como a mercantilização da saúde e 
precarização dos seus serviços. CONCLUSÃO: Conclui-se portanto que o aspecto da ofen-
siva neoliberal, tem relação direta com a classe trabalhadora, pois com a isenção por parte 
do Estado e a abertura da saúde pública e do conjunto dos serviços como mercadoria e não 
como direito, restringe o acesso àqueles que mais necessitam, restringindo uma Política 
que deveria ser tratada de forma integralizada e gratuita.

PALAVRAS-CHAVES: Saúde, Seguridade Social, Neoliberalismo, SUS.
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A PRECÁRIA CONDIÇÃO DE TRABALHO ANALÓGA 
AO ESCRAVISMO NOS CANAVIAIS DO INTERIOR DE 

PERNAMBUCO EM PLENO SÉCULO XXI 

Geovana Roseane de Araujo; Elizabeth da Silva Alcoforado.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA SUL - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Com o evidente fato de que quanto mais trabalhadores menos lucros por ter que pagar o 
serviço, a solução encontrada foi o trabalho escravo. Estes por sua vez eram obrigados a 
trabalhar por várias horas sem ter direito algum na parte do que produzia sendo 100% de 
sua carga horaria era posse do dono de toda a produção (senhor de engenho). Além do 
mais, a precarização na forma de trabalho era tamanha sem nenhum direito trabalhista ou 
qualquer tipo de segurança, eram sempre monitorados para que não parassem de trabalhar, 
seus momentos de descanso eram irrisórios, suas alimentações precárias sendo muitas ve-
zes sobras do que restavam da casa grande, o controle do ritmo e de trabalho e o controle 
da fugas ocorriam por castigos físicos. Após a abolição da escravidão, no Brasil, em 1888, 
os ex-escravos, agora trabalhador livre começam a fazer parte da composição de trabalha-
dores da cana-de-açúcar.

PALAVRAS-CHAVES: Trabalhador, Corte de Cana, Escravismo, Serviço Social.
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A PRESENÇA DE MÁ OCLUSÃO E CÁRIE DENTÁRIA EM 
ADOLESCENTES UM ESTUDO EXPLORATÓRIO

Laura do Nascimento Arruda; Viviane Colares Soares de Andrade Amorim.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS CAMARAGIBE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A má oclusão consiste em uma relação dentária, muscular e esquelética anormal que pro-
voca alterações no crescimento e desenvolvimento de adolescentes. De etiologia múltipla, 
é necessário testar sua associação com o principal agravo em saúde bucal, a cárie dentária. 
Esse estudo teve como objetivo, verificar a associação da má oclusão e cárie dentária entre 
adolescentes. Trata-se de um estudo exploratório, transversal, de base escolar, desenvol-
vido no município de Olinda-PE. A partir de dados amostrais do estudo principal, foram 
selecionados aleatoriamente dados de 333 adolescentes entre 15 e 19 anos, matriculados 
na rede estadual de ensino. Os dados sociodemográficos foram obtidos por meio de ques-
tionário aplicado em sala de aula e as variáveis de desfecho através de exame clínico in-
traoral em que a má oclusão foi avaliada pela classificação de Angle e a cárie dentária 
pelo índice CPO-d. Os dados da pesquisa foram analisados através de técnicas estatísticas 
descritivas e inferenciais (teste Quiquadrado de Pearson) por meio do programa SPSS 23.0. 
A prevalência de má oclusão de Angle, foi de 33,6%, mordida cruzada posterior 15,3% e 
mordida aberta anterior 4,8%. Mais da metade dos estudantes apresentou experiência de 
cárie (65,5%) que se mostrou associada ao sexo masculino (p=0,002). A má oclusão não 
apresentou associação com a experiência de cárie (p= 0,061). No entanto, foi associada 
indiretamente à experiência de cárie, representada pela perda de pelo menos um molar 
permanente (p= 0,010; OR= 2,01). Conclui-se que má oclusão apresentou associação com 
o componente “dentes perdidos”, representados pelos primeiros molares permanentes, no 
índice CPO-d. Demostrando, portanto, que a perda do contorno anatômico pela lesão ativa 
de cárie ou pelos dentes obturados representa menor problema quando comparada à perda 
dentária.

PALAVRAS-CHAVES: Má Oclusão, Cárie Dentária, Indice Cpo, Adolescentes.
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A PRESENÇA DO IDEALISMO ABSTRATO NA NOVELA 
A LOUCURA IMAGINOSA, DO PERNAMBUCANO 

MAXIMIANO CAMPOS 

Helen Karla Noé da Silveira; Josivaldo Custódio da Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A presente pesquisa busca analisar a presença do Idealismo Abstrato na novela A Loucura 
Imaginosa, do pernambucano Maximiano Campos. O objetivo principal é discutir o com-
portamento do personagem Turíbio, na obra supracitada, a partir da tipologia do herói pro-
blemático, observando pontos de ligação efetiva entre as características do personagem e a 
teoria do Idealismo Abstrato, de Lucáks (2000). A pesquisa, de caráter qualitativo e método 
interpretativo, foi desenvolvida a partir de um levantamento bibliográfico teórico e crítico, 
que serviu de base para a discussão dos elementos que caracterizam o comportamento 
do herói problemático na literatura moderna. Após analisarmos a novela de Maximiano 
Campos, a qual compõe o corpus para o desenvolvimento da pesquisa, tornou-se possível 
a identificação de características abordadas pela teoria de Lucáks, mais especificamente, 
diante das ações do personagem Turíbio, que torna evidente a inadequação que existe entre 
alma do personagem e o mundo exterior, posto que o referido herói apresenta sinais de 
dominação demoníaca, de loucura e distanciamento do mundo externo, sendo levado por 
ações inadequadas, insinuando aspectos da alma em seu caráter estreito. Assim, conclui-se 
que os elementos que compõem a obra, somados a elementos da teoria aplicada, conferem 
ao texto uma certa particularidade em relação ao rigor psicológico e caráter de ação do 
personagem destacado, colocando-o face a face com o sucesso, ou o fracasso.

PALAVRAS-CHAVES: Literatura Brasileira, A Loucura Imaginosa, Maximiano Campos, 
Idealismo Abstrato
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A PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA DA VONTADE E O 
DOMÍNIO DO CORPO COMO MANIFESTAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: 
ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO DE DECISÕES 

JUDICIAIS 

Camila Almeida Andrade Velloso; Rebeca Lins Simões de Oliveira.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A partir do atual Código Civil e Constituição Federal, autonomia da vontade se refere à 
faculdade de tomar decisões concernentes a sua própria vida, inclusive sobre seu corpo, de 
forma livre e segundo suas concepções, desde que não implique ofensa ao direito à vida ou 
à esfera jurídica de terceiros. Isto posto, destaca-se que o direito ao corpo é protegido legal-
mente a fim de impedir ofensas estatais e de particulares; porém, este ideal não se reflete no 
quadro de garantias fundamentais asseguradas pelo Estado, vide o “Caso Janaína”. A priori, 
analisou-se a Ação de obrigação de fazer interposta pelo Ministério Público de São Paulo e 
os Autos da Sentença judicial nº 1001521-57.2017.8.26.0360 objetivando cotejar as teorias 
da Análise Crítica do Discurso Jurídico e aplicando os Operadores Argumentativos - a fim 
de detectar os “Modos de Operação da Ideologia” de Thompson. À vista disso, a segunda 
parte investiga o contexto em que o discurso teve impacto e quais as capilaridades sociais 
envolvidas neste, questionando o que está “por trás” das palavras para compreender o cará-
ter transformacional da Teoria Crítica. Para isso, estudar-se-ão os traços de marginalidade 
presentes em “Janaína”, explorando o porquê de sua figura representar tanto na sociedade 
brasileira e como os recortes de gênero, raça e classe influenciaram em seu procedimento 
jurídico - utilizando, assim, o marco teórico interseccional. Logo, tais análises foram fei-
tas por meio do método de pesquisa qualitativa e bibliográfica e têm cunho documental e 
de fonte de “primeira mão”; ademais, a pesquisa é aplicada e explicativa pois aponta os 
porquês dos discursos e orientações ideológicas que culminaram a inversão da criminali-
zação agressor/vítima. Assim, verificou-se que as relações de poder e opressão social são 
consolidadas através de aspectos linguísticos, o que legitima o patriarcalismo e repercute 
em decisões judiciais como a da pesquisa, a qual foi desenvolvida no programa de iniciação 
científica PIBIC.

PALAVRAS-CHAVES: Análise Crítica do Discurso, Dignidade da Pessoa Humana, Di-
reito ao Corpo, Violência Institucional.
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A RECEPÇÃO DE NARRATIVAS MÍTICAS COMO 
PRÁTICA DE LETRAMENTO LITERÁRIO PARA ALUNOS 

DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Mônica Patrícia da Silva Pires; Josivaldo Custódio da Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

A Escola é a principal agência de formação de leitores e a linguagem literária comunica-se 
com eles de forma singular, por isso, é preciso que esta instituição enfatize o papel que 
o texto literário realiza socialmente para o sujeito leitor. Todavia, as avaliações de larga 
escala a que se submete toda a Educação Básica brasileira vêm mostrando a não exitosa 
atuação no trabalho com leitura e a abordagem controversa dada às práticas com textos li-
terários. Os resultados refletem fatores de diversas ordens. Reconhecendo alguns deles e no 
intuito de contribuir para a diminuição dos problemas de leitura nos anos finais do Ensino 
Fundamental, a pesquisa em curso apresenta-se com o objetivo de reconhecer a recepção 
de narrativas míticas como prática de letramento literário para o 8º ano, visto que esse 
gênero está proposto no Currículo de Pernambuco e não se mostra comumente explorado, 
mesmo tendo boa aceitação entre os alunos. Para isso, parte-se de uma análise crítica do 
manual didático utilizado na Rede Pública, recurso prevalecente nas aulas de literatura. As 
análises observam se o manual contempla o horizonte de expectativas do aluno, contribui 
para o seu letramento literário e se o tratamento dado à leitura do texto leva em conta seus 
elementos estéticos, colocando o leitor como parte essencial do processo de apropriação de 
sentidos. O trabalho em desenvolvimento é de ordem quali-quantitativa, com procedimen-
tos da pesquisa-ação e orienta-se através das frentes teóricas da Literatura e do Letramento, 
como a Estética da Recepção, e dos aportes do Método Recepcional e das sequências do 
Letramento Literário. Como produto final ter-se-á uma contraparte em torno da prática de 
leitura do texto literário, uma sequência de atividades que evidenciem seu caráter de frui-
ção e que ressaltem sua importância na formação do leitor, reconhecendo este último como 
fundamental no processo literário, uma vez que ao ler o texto, reelabora sentidos de acordo 
com o seu mundo.

PALAVRAS-CHAVES: Literatura, Leitura do Texto Literário, Letramento Literário, Esté-
tica da Recepção, Formação do Leitor.
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A REORGANIZAÇÃO ECLESIÁSTICA EM PERNAMBUCO: 
A INSTAURAÇÃO DA DIOCESE DE NAZARETH E O 

EPISCOPADO DE DOM RICARDO RAMOS DE CASTRO 
VILELA (1919-1946) 

Vágner Hugo Calazans Silva; Prof. Dr. Carlos André Silva de Moura.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE – INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Recentemente, houve um interesse renovado em analisar o processo de criação da Diocese 
de Nazareth, desmembrada da Arquidiocese de Olinda e Recife, em 2 de oliti de 1918, pelo 
Papa Bento XV, por meio da Bula Archidioecesis Olindensis Recifensis, que compreende 
desde o Litoral, passando por toda a Mata Norte até o Agreste pernambucano. Nesse senti-
do, diversos estudos relacionados a diocesanização demonstraram que a criação de dioce-
ses foi a estratégia por excelência do projeto da Restauração Católica de tornar difundida a 
presença da Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR) no território brasileiro. No entanto, 
não foram encontradas pesquisas que abordassem sobre o tema, resumindo-se as produções 
de memorialistas ou abordagens de cunho devocional que não se aprofundam em questões 
como a formação eclesiástica na região. Assim, o objetivo principal do estudo foi investigar 
como se estruturou a configuração da nova diocese? Qual a sua importância para o processo 
de Restauração Católica? E como se apresentou a atuação do bispo Dom Ricardo Vilela? 
Para isso, utilizamos da coleção dos periódicos que circularam no período, como A Ordem, 
A Província, Diario de Pernambuco, Jornal de Recife, Jornal do Commercio, Jornal Peque-
no e Gazeta de Nazareth, pois mantiveram grande circulação na localidade pesquisa. Para 
tanto, os dados indicaram que os debates culturais, oliticos e sociais durante o primeiro bis-
pado contribuiu para as transformações da cidade de Nazareth, como um polo de destaque 
econômico para o Estado de Pernambuco, através da História Cultural das Religiões. Esses 
resultados dão suporte à visão de que foi fundamental para o processo de fortalecimento do 
catolicismo na região, especialmente em um instante de reorganização das práticas religio-
sas após a separação entre o Estado e a Igreja.

PALAVRAS-CHAVES: Diocese de Nazareth, Dom Ricardo Vilela, História das Reli-
giões, Romanização
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A TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
EM SAÚDE: UM APLICATIVO COM FOCO NA DETECÇÃO 

DO CÂNCER INFANTOJUVENIL 

Heloíza Gabrielly de Oliveira Cavalcanti; Magaly Bushatsky.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

INTRODUÇÃO A Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) surge com intui-
to de facilitar, auxiliar e informar as pessoas no seu cotidiano em diversos aspectos. No 
âmbito da enfermagem, pode utilizar a TIC tanto na área assistencial como educacional. 
OBJETIVO Analisar o processo de desenvolvimento, usabilidade e aplicabilidade de um 
aplicativo móvel que auxilie os enfermeiros da atenção primária na detecção precoce do 
câncer infantojuvenil. METODOLOGIA Trata-se de uma produção tecnológica contendo 
desenvolvimento de um aplicativo para tecnologia móvel, com abordagem quantitativa e 
qualitativa. Composta por 19 enfermeiros especialistas em oncologia e 42 estudantes de en-
fermagem da Universidade de Pernambuco, no período de março de 2019 a agosto de 2020. 
Os públicos-alvo, mediante assinatura do consentimento livre e esclarecido, responderam o 
questionário System Usability Scale (SUS) para avaliar a usabilidade e o teste de aplicabi-
lidade para simular a detecção do câncer com o auxílio do aplicativo, logo após, sugerindo 
opiniões e satisfação do aplicativo, sendo gravados os depoimentos. RESULTADOS O 
aplicativo disponibiliza conceito sobre câncer infantil e classificações; sinais e sintomas 
gerais; condutas e exames para cada especificidade; diagnósticos; tratamentos e cuidados 
necessários sobre toxicidades. Elencados por videoaulas, ilustrações, opção de contato, en-
tre outros. Mediante a aplicação do teste de usabilidade, o valor total das médias de todos 
os scores foi de 91,58%, índice de satisfação foi de 88,6% e o de eficiência 91,2%. Os par-
ticipantes da pesquisa destacaram o sucesso da proposta, percebendo as contribuições das 
etapas de construção, utilização e importância do aplicativo. CONCLUSÃO Constatou-se 
que o aplicativo construído poderá contribuir para a detecção do câncer infantojuvenil, 
considerando facilitar a inserção de tecnologia e desta forma minimizar a trajetória terapêu-
tica para prestação de uma melhor assistência de enfermagem.

PALAVRAS-CHAVES: Atenção Primária à Saúde, Oncologia, Saúde da Criança, Saúde 
do Adolescente, Tecnologia de Informação
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A TEMÁTICA DA HANSENÍASE NA ESCOLA COMO 
ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE

Paulo Victor Amorim Marques; Tarcísio Fulgêncio Alves da Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença infecciosa que se manifesta especialmente 
por meio da pele e suscita grande impacto biopsicossocial em crianças e adolescentes. 
Apesar de mais comum em adultos, a ocorrência em menores de 15 anos reflete a força de 
transmissão na comunidade e magnitude da doença. OBJETIVO: Discutir a importância 
da temática hanseníase no ambiente escolar, como forma de estímulo à promoção da saúde 
e prevenção da doença. METODOLOGIA: O estudo foi desenvolvido a partir de levanta-
mento bibliográfico nas bases de dados BIREME, SciELO e PUBMED por meio de artigos 
científicos dos últimos 5 anos, com os descritores hanseníase, escola e educação em saúde. 
RESULTADOS: A transição entre a infância e a idade adulta representa um período na vida 
do adolescente repleto de transformações, sejam sociais, físicas, biológicas e/ou psicológi-
cas, que contribuirão para sua percepção de pessoa e de mundo. A relevância da hanseníase 
enquanto tema a ser debatido em ambiente escolar está relacionada ao potencial incapaci-
tante da doença, capaz de gerar deformidades físicas e comprometimento da autopercepção 
do corpo. Em países como o Brasil, que ainda vivenciam a transição epidemiológica, o 
predomínio de jovens também justifica a relevância do tema. O Ministério da Saúde utiliza 
a taxa de detecção de hanseníase em menores de 15 anos como importante indicador epi-
demiológico do controle da endemia. O conhecimento sobre a doença proporciona adoção 
de estratégias de prevenção individuais e coletivas, de modo a diminuir o impacto da ende-
mia na comunidade. Nesse sentido, a escola cumpre importante papel, enquanto ambiente 
capaz de proporcionar e estimular tais práticas educativas. CONCLUSÃO: A educação em 
saúde na escola para crianças e adolescentes, especialmente com práticas lúdicas e criativas 
que permitam postura ativa, proporcionam construção do conhecimento sobre a hansenía-
se, estimulando o autocuidado e autonomia dos alunos.

PALAVRAS-CHAVES: Educação em Saúde, Hanseníase, Adolescência, Saúde Pública
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A TRADUÇÃO DA NARRATIVA LITERÁRIA EM 
FOTOGRÁFICA PARA ALUNOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL ANOS FINAIS

Joseane Gonçalo da Silva; José Jacinto dos Santos Filho.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

A nossa proposta de trabalho tem como objetivo apresentar a narrativa fotográfica como 
uma aliada no processo de desenvolver o gosto pela leitura nas escolas. Sobretudo pela lei-
tura literária. Para isso, inicialmente, podemos pensar em duas realidades vivenciadas nas 
mesmas: a dificuldade de acesso do estudante ao texto literário, motivada por uma série de 
fatores, que vão desde o não estímulo da família e o engessamento do currículo escolar, que 
muitas vezes desmotiva os professores, até o distanciamento entre a realidade de ensino das 
aulas, centrada em livros, na maioria das vezes, e a realidade de busca e aprendizagem dos 
estudantes, cada vez mais voltada para a tecnologia e mídias digitais. Propor que o aluno 
traduza para a fotografia o texto escrito é acentuar o caráter protagonista do leitor no pro-
cesso de leitura, que certamente terá mais chance de ser libertadora e crítica. É preciso que 
a escola não abra mão de ser o espaço onde todos podem ler e conhecer a arte da literatura, 
passando a compreender que ler é construir sentido junto e que a leitura, no significado ma-
cro e completo, ultrapassa os campos das palavras, uma vez que tudo a nossa volta pode ser 
lido. Sem dúvidas, as escolas são as agenciadoras da formação de leitores e precisa fazer 
isso de maneira democrática e proficiente. Desse modo, a presente pesquisa se enquadra 
nos moldes teóricos e metodológicos de uma pesquisa bibliográfica, com abordagem de 
pesquisa básica estratégica, tendo como natureza a busca por ampliação de conhecimentos 
que possam contribuir com a solução de problemas já reconhecidos, orientando uma mu-
dança de prática.

PALAVRAS-CHAVES: Literatura, Fotografia, Narrativa Fotográfica.
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ABSENTEÍSMO: DOENÇA EM SERVIDORES PÚBLICOS 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO 

Mariana Félix de Lima; Adriana Conrado de Almeida

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: O absenteísmo-doença é a ausência do empregado no seu ambiente de traba-
lho por motivos médicos, devendo ser certificada por licença médica. Objetivo: Identificar 
a frequência de absenteísmo por motivo de doença entre os servidores da Secretaria de 
Educação com licença concedida e atestada pela junta/perícia médica do Estado de Per-
nambuco no período de 2011 a 2016. Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo, de 
objetivo exploratório, retrospectivo, utilizando o corte transversal. Foi utilizado o banco de 
dados da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Os critérios de exclusão foram 
as licenças gestacionais e o afastamento para acompanhamento médico para tratamento 
familiar. Resultados: Encontrou-se o total de afastamentos por licença médica para trata-
mento de saúde (LMTS) de 32.342 no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2016 em 
servidores com 9.555 vínculos empregatícios. Os vínculos empregatícios são predominan-
temente caracterizados pelo sexo feminino, com a média de 16 a 30 dias de afastamento e 
com a frequência maior no ano de 2013. Os grupos de doenças mentais e de doença osteo-
muscular e conjuntivo são os principais motivos para o absenteísmo visto que as condições 
de trabalho refletem na prática da profissão. A ausência de informações sobre as doenças 
que motivaram o afastamento, os considerados “Não Localizados”, tiveram uma parcela 
significativamente elevada neste estudo. Conclusão: A implementação de ações preventi-
vas de políticas públicas é crucial para reduzir ou até impossibilitar as adversidades que 
o absenteísmo causa. Palavras-chave: Absenteísmo, Servidores, Licenças Médicas, Tra-
balhador, Saúde do Trabalhador. Financiamento: Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq).

PALAVRAS-CHAVES: Absenteísmo, Servidores, Licenças Médicas, Trabalhador, Saúde 
do Trabalhador
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ABSORÇÃO DE MANGANÊS EM CUCUMIS 
MELO L. CULTIVADO SOB AGROECOSSISTEMAS 
MULTIFUNCIONAIS NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

Vanessa Coelho da Silva; Vanderlise Giongo

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

O intenso cultivo de oleráceas é baseado em modelos tradicionais de produção em mono-
cultivos, os quais podem utilizar de forma ineficiente os recursos naturais, que associado ao 
manejo inadequado podem favorecer a degradação do solo. Agroecossistemas multifuncio-
nais estão sendo utilizados como estratégia para minimizar o impacto causado pelos culti-
vos tradicionais no ambiente. Esses sistemas aliam maior diversidade de plantas de cober-
tura com o manejo adequado do solo, desempenhando múltiplas funções nos ecossistemas, 
dentre elas a ciclagem de nutrientes, como o manganês (Mn). Assim, o objetivo do presente 
estudo foi avaliar a absorção do Mn em melão amarelo cultivado em agroecossistemas 
irrigados sob condições semiáridas. O estudo foi conduzido em área cultivada com melão 
amarelo, cv. Gladial. Os agroecossistemas são compostos por 14 espécies com diferentes 
proporções de leguminosas, gramíneas e oleaginosas, com dois sistemas de manejo (sem e 
com revolvimento), que após 70 dias de desenvolvimento foram cortadas e depositadas no 
solo. Posteriormente, houve o cultivo do meloeiro e para determinação da biomassa aérea 
do melão foram realizadas coletas periódicas ao longo do período de cultivo. Os dados fo-
ram submetidos à análises de variância (p<0,05) e regressão no tempo. Não houve diferen-
ça significativa entre os tratamentos nos tempos analisados. Aos 59 dias de crescimento do 
melão, houve o maior acúmulo de Mn, com média de 199,10 g ha-1 e aos 66 dias o acúmulo 
foi de 190,92 g ha-1 entre os tratamentos. Todos os agroecossistemas disponibilizaram 
quantidades semelhantes de Mn para o meloeiro, permitindo que o sistema produtivo seja 
eficiente, pois cada espécie que o compõe possui diferentes arquiteturas de raízes, possibi-
litando maior ciclagem de nutrientes, como o Mn. Nossos resultados demonstram que os 
agroecossistemas multifuncionais conseguiram disponibilizar quantidade suficiente de Mn 
para o meloeiro, garantindo o funcionamento adequado das estruturas vegetais.

PALAVRAS-CHAVES: Coquetéis Vegetais, Micronutriente, Sustentabilidade
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AÇÃO DO LASER DE BAIXA POTÊNCIA NA 
DIFERENCIAÇÃO ODONTOGÊNICA DE CÉLULAS-

TRONCO MESENQUIMAIS DO CORDÃO UMBILICAL 
HUMANO CULTIVADAS EM MEIO OSTEOGÊNICO 

ASSOCIADO PROTEÍNAS MORFOGENÉTICAS DO OSSO

Pedro Paulo Aguiar Santos Cavalcanti; Marleny Elizabeth Márquez de Martínez Gerbi

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: as células-tronco mesenquimais (CTMs) são células indiferenciadas caracte-
rizadas pela sua capacidade de autorrenovação, proliferação e diferenciação em diversos 
tipos de células e tecidos (multipotência). Diversos estudos têm demonstrado que o Laser 
de baixa potência (LBP) promove a aceleração da proliferação dessas células. Objetivo: 
avaliar o potencial de diferenciação odontogênica das células-tronco mesenquimais origi-
nadas de cordão umbilical cultivadas em associação com proteínas morfogenéticas do osso 
(BMPs) e a Laserterapia de Baixa Potência (LBP). Metodologia: consiste em um estudo 
laboratorial in vitro. Após o processamento do cordão e a confluência das células, houve a 
tripnização, centrifugação e distribuição em novas garrafas, caracterizando uma passagem. 
O experimento se deu na terceira passagem, onde foi realizada a contagem do número 
celular e o plaqueamento. Após 24 horas do plaqueamento, as células foram divididas em 
6 grupos: G1 (células em meio regular); G2 (células em meio regular + LBP); G3 (células 
em meio osteogênico); G4 (células em meio osteogênico + LBP); G5 (células em meio 
osteogênico + BMP-2 + BMP-7); G6 (células em meio osteogênico + BMP-2 + BMP-7 + 
LBP). Os devidos grupos foram irradiados com o LBP 660nm em emissão contínua, po-
tência de 30mW, dose 2,5J/cm² por 10s. Após 7, 14 e 21 dias seguiria para coloração com 
Alizarina Red e a análise morfológica realizada com microscópio óptico de fase invertida. 
Infelizmente, a pesquisa ficou inconclusiva pela impossibilidade de realização das etapas 
seguintes nos laboratórios da Universidade Federal de Pernambuco, devido a pandemia do 
COVID-19, que manteve tudo fechado. Estamos retornando no momento e apresentaremos 
posteriormente os resultados da avaliação do potencial de diferenciação odontogênica das 
células-tronco mesenquimais originadas de cordão umbilical cultivadas em associação com 
proteínas morfogenéticas do osso (BMPs) e a Laserterapia.

PALAVRAS-CHAVES: Células-tronco, Irradiação A Laser De Baixa Potência, Diferen-
ciação Celular, Regeneração óssea.
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ACERVO DIGITAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 
EDUCACIONAL NO SERTÃO PERNAMBUCANO: 

DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS 
ESCOLARES 

Iarlley Islander Silva Sousa; Virgínia Pereira da Silva de Ávila.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O presente artigo tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas no projeto de 
iniciação científica “Acervo digital e preservação da memória educacional no sertão per-
nambucano: digitalização e catalogação de documentos escolares”, (Edital Pibic Ensino 
Médio CNPq UPE, Colégio Estadual de Aplicação Professora Vande de Souza Ferreira), 
no período de agosto de 2019 a setembro de 2020. Vinculado ao Grupo de Estudos e Pes-
quisa em História e Educação no Sertão do São Francisco – Gephesf, da Universidade 
de Pernambuco, Campus Petrolina, a metodologia consistiu na digitalização, tratamento 
e catalogação de documentos escolares, organização do site, desenvolvimento do layout, 
manutenção do banco de dados do Acervo Digital. Destacam-se ainda as atividades relacio-
nadas à criação do canal da TV Nephel na plataforma Youtube, tais como o gerenciamento 
das artes gráficas, produção de miniaturas para vídeos e cards de divulgação nas redes 
sociais de dois projetos em execução: Dialogos.com e o I Ciclo de debates. Para tanto, bus-
cou-se apoio teórico no Designer e Especialista em Marketing Digital, Thiago Rodrigues e 
no livro “A psicologia das cores: Como as cores afetam a emoção e a razão” de Eva Heller. 
Como resultado, pode-se dizer que, a utilização de plataformas digitais como ferramenta 
para o ensino e a aprendizagem tem impactado diretamente na vida acadêmica, favorecen-
do a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, além de possibilitar o intercâm-
bio entre alunos de diferentes universidades e níveis acadêmicos. O trabalho tem ganhado 
visibilidade e relevância diante do cenário provocado pela pandemia de COVID-19. Nas 
conclusões, destaca-se a contribuição da iniciação cientifica na articulação entre educação 
básica e o ensino superior e a possibilidade de novas experiências de ensino e aprendiza-
gem no ensino médio.

PALAVRAS-CHAVES: Iniciação Científica; Ensino Médio; Acervo Digital.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 253

ADESIVOS UNIVERSAIS: RESISTÊNCIA DE UNIÃO À 
DENTINA SADIA 

Maria Hermínia Anníbal Cavalcanti; Prof. Dr. Rodivan Braz.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Atualmente, a odontologia adesiva tende a simplificar os procedimentos restauradores, re-
duzindo tempo de aplicação dos materiais e o número de passos clínicos. Um dos temas de 
maior evolução neste sentido, refere-se aos sistemas adesivos aplicados à estrutura dental. 
O objetivo deste estudo foi avaliar a resistência de união à microtração de 03 adesivos 
universais utilizando a estratégia adesiva de autocondicionamento à dentina sadia. Oito 
molares humanos permanentes tiveram sua superfície oclusal removida numa cortadeira 
metalográfica de precisão por um disco diamantado e tiveram sua superfície dentinária 
padronizada por lixas de carbeto de silício nas granulações 180, 320 e 600. Em seguida 
foram distribuídos aleatoriamente em 04 grupos de acordo com o adesivo empregado: G1 
– Clearfil Universal (Kuraray), G2 – Scotchbond Universal (3M ESPE), G3 – Prime & 
Bond Universal (Dentsply Sirona) e G4 – Clearfil SE BOND (Kuraray), grupo contro-
le. Blocos de resina composta foram confeccionados (4,0 mm) para obtenção dos palitos 
(1,0+2,0mm2). Os espécimes foram submetidos ao teste de µTBS em uma máquina de 
ensaio universal Kratos (0,5 mm/min). Os dados foram analisados pelo teste de Kruskal-
-Wallis e de Shapiro-Wilk. Os adesivos universais obtiveram as médias mais elevadas com-
parados ao grupo controle: G2 (33,98 MPa) < G1 (31,59 MPa) < G3 (29,73 Mpa) < G4 
(20,77 MPa), havendo diferença estatística significante entre os adesivos universais e gru-
po controle. Os sistemas adesivos universais, Scotchbond Universal, Clearfil Universal e 
Prime & Bond Universal foram superiores quanto a resistência de união, ao seu predeces-
sor autocondicionante, Clearfil SE Bond.

PALAVRAS-CHAVES: Adesivos Universais. Adesão. Resistência de União à Microtra-
ção. Dentina Sadia.
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ALFABETIZAÇÃO EM SAÚDE E ADESÃO AO 
TRATAMENTO DE PESSOAS VIVENDO COM HIV 

Ana Beatriz Alves de Lima; Maria Sandra Andrade

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: Há mais de três décadas a epidemia da AIDS surgiu, trazendo muitas mortes. 
Na última década, houve melhorias em termos de maior expectativa e melhor qualidade de 
vida, através do desenvolvimento das medicações antirretrovirais, porém é necessário que 
o tratamento seja bem executado, representando uma alta adesão ao mesmo. Para alcançar 
essa adesão adequada é necessária uma boa compreensão do seu estado de saúde por parte 
do cliente e da importância de aderir à terapia instituída, tornando a alfabetização de saúde 
essencial na avaliação de conhecimentos básicos em saúde. Objetivo: Verificar a existência 
de correlação entre a alfabetização em saúde e adesão ao tratamento do HIV. Metodologia: 
Tratase de um estudo transversal, tendo sido a pesquisa realizada com pessoas vivendo 
com HIV nos três maiores serviços ambulatoriais especializados de Pernambuco de forma 
aleatória por conveniência. Resultados: Do público analisado neste estudo predominam jo-
vens do sexo masculino (65%) destacaram-se os de baixa escolaridade e renda onde 79,1% 
disseram sobreviver com até um salário mínimo. Constatou-se também que o baixo nível 
de alfabetização em saúde e presença de reações adversas aos medicamentos podem inter-
ferir na adesão adequada à TARV. Conclusão: a presente investigação atesta ser possível a 
relação da alfabetização em saúde e adesão ao tratamento de HIV, evidenciando a necessi-
dade do profissional de enfermagem em promover intervenções que busquem melhorar o 
letramento funcional. Ações de educação em saúde estimulam a PVHIV à prática de auto-
cuidado, necessária ao controle da doença, empoderando-os para uma maior adesão ao tra-
tamento e os tornam multiplicadores do saber adquirido, auxiliando no controle da doença.

PALAVRAS-CHAVES: Aids, Hiv, Tratamento Antirretroviral, Alfabetização Em Saúde, 
Letramento Funcional Em Saúde.
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ALTERAÇÕES DA COMPOSIÇÃO CORPORAL EM 
PESSOAS QUE VIVEM COM HIV/AIDS: UMA ANÁLISE 
COMPARATIVA COM CONDIÇÃO NUTRICIONAL 

Sofia Oliveira de Souza; Ana Célia Oliveira dos Santos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Da mesma forma que atua de modo positivo, a terapia antirretroviral (TARV) possui efeitos 
colaterais que levam a um maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Anorma-
lidades têm sido relatadas em 40 a 50% dos pacientes que vivem com o vírus. O estudo 
teve como objetivo avaliar a o estado nutricional e alterações da composição corporal de 
adultos com diagnóstico de HIV/AIDS em uso de TARV por no mínimo 12 meses. Estudo 
transversal realizado no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC/UPE) entre agosto 
de 2019 e março de 2020. Foram excluídas pessoas com, edema, amputação de membro, 
uso de prótese metálica ou de silicone e com índice de massa corporal (IMC) <16Kg/m² ou 
>30Kg/m. Verificou-se dados sócio demográficos e clínicos dos prontuários. Foi coletado 
altura, peso, circunferência abdominal e calculado IMC. Realizou-se a bioimpedância para 
avaliação da composição corporal. Foram estudados 74 pacientes, 34 do sexo feminino e 
40 do sexo masculino. A maioria dos pacientes usavam TARV há mais de 5 anos e 78,6% se 
autodeclararam sedentários. 70,2% dos pacientes se classificavam como risco de doenças 
cardiovasculares, quando analisada a circunferência de cintura, e, desse grupo, 57% eram 
do sexo feminino. Em relação a percentual de gordura corporal, 94,1% das mulheres se 
classificavam como “risco de doenças associadas a obesidade”, valor enquanto 70% dos 
homens se encaixavam nesse critério. A média de percentual de gordura foi de 28% nos 
homens e 41,3% nas mulheres. Conclui-se que houve uma relação entre o sexo feminino 
e alterações da composição corporal. Diante disso, é fundamental que se volte os olhares 
para o motivo de tal dessemelhança, que vão além de questões fisiológicas, mas englobam 
também fatores como adesão a terapia principal e coadjuvante, a fim de incentivar mudan-
ças no estilo de vida, como introdução de uma dieta balanceada e pratica de exercícios físi-
cos, com objetivo de garantir maior qualidade de vida e atenuar efeitos colaterais da TARV.

PALAVRAS-CHAVES: Nutrição, Aids, Terapia Antirretroviral.
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ALTERAÇÕES DA CONTRATILIDADE VENTRICULAR E 
SUA ASSOCIAÇÃO COM ARRITMIAS CARDÍACAS EM 
PACIENTES COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA 

Lucas Michael Silva Loureiro; Carolina da Cunha Correia.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença caracterizada pela atrofia muscular 
devido à degeneração do primeiro e do segundo neurônio motor. Estudos que relacionam a 
função cardíaca de pacientes com ELA às alterações secundárias ainda são bastante escas-
sos. Nesse sentido, a análise precoce do ecocardiograma (ECO) pode fornecer evidência 
importante ao relacionar a disfunção cardíaca iniciada pela ELA como causa de morte pre-
coce. O trabalho busca investigar alterações da contratilidade ventricular em pacientes com 
ELA atendidos no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) através do ECO. Trata-se 
de um estudo observacional transversal composto por cinco pacientes com o diagnóstico 
de ELA recrutados do ambulatório de Neurologia e do serviço de reabilitação do HUOC e 
encaminhados para o PROCAPE. Foram coletados dados clínicos e dados ecocardiográ-
ficos. Esses últimos foram obtidos através do aparelho de modelo PHILIPS ® IE33 para 
posterior interpretação pelo Strain Longitudinal Global (SLG) e organizados, juntamente 
com os dados clínicos, em tabela do Microsoft Excel ® a fim de se obter um amplo banco 
de dados para a estratificação de riscos. Os resultados mostraram até o momento que os 
pacientes em diferentes fases da doença, sem passado de disfunção cardíaca, apresentaram 
preservação da fração de ejeção (FE) e dos volumes das câmaras cardíacas, indicando uma 
possibilidade dessas variáveis não serem diretamente afetadas pela doença de forma preco-
ce e ainda assim haver prejuízo do ritmo cardíaco, como já relatam alguns trabalhos, que 
pode comprometer a sobrevida a longo prazo. O estudo traz como benefício o aumento no 
campo científico de manifestações da ELA através de dados do ECO. A análise ecocardio-
gráfica através do SLG nos pacientes estudados até o momento não mostrou clara evidência 
entre disfunção cardíaca e estágio de evolução da doença, não sendo possível, ainda, esta-
belecer uma relação precisa.

PALAVRAS-CHAVES: Ela, Disfunções Ventriculares, Ecocardiograma
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ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS DO PADRÃO 
DE RUGOSIDADE PALATAL APÓS CRESCIMENTO 

ESQUELÉTICO FACIAL 

Thayane Cavalcante Mendes da Silva; Gabriela Granja Porto Petraki.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

As rugas palatais oferecem inúmeras informações para prática clínica do cirurgião-dentis-
ta. Desde 1988, foram consideradas como um método de identificação viável, mesmo em 
cadáveres muito comprometidos, por exemplo, com fogo. Porém ainda não há evidência 
científica de que o padrão morfológico de rugosidade palatal permaneça estável ao longo 
da vida. Assim, faz-se necessário verificar até que ponto uma alteração significativa pode 
influenciar e colocar em dúvida a confiabilidade deste método alternativo de identificação 
humana. O principal objetivo desta pesquisa foi analisar as mudanças de padrão morfo-
lógico de rugosidade palatal de pacientes hígidos após o crescimento esquelético facial. 
Através de um estudo do tipo retrospectivo, transversal, randomizado, na Faculdade de 
Odontologia da Universidade de Pernambuco (FOP/UPE), Camaragibe-PE, foram avalia-
dos 20 pacientes hígidos, escolhidos aleatoriamente, que não foram submetidos a nenhum 
procedimento cirúrgico na cavidade oral, em idade anterior e posterior ao pico de cresci-
mento ósseo, afim de verificar se há alteração no padrão morfológico das rugas palatais. 
Foi constatado que as rugas palatais sofreram alterações dimensionais ântero-posteriores e 
transversais ao se comparar a avaliação posterior e anterior ao pico de crescimento ósseo, 
no qual são esperadas expansões da maxila. De acordo com a morfologia das rugas, não 
houve diferenças significativas na comparação, porém cerca de 10% das morfologias foram 
modificadas após o crescimento. Pode-se concluir que o fato de não ter havido alterações 
significativas no que se refere a morfologia das rugas enfatiza a utilidade do método para 
identificação humana. Porém este método deve ser utilizado com cautela, pois não se pode 
comprovar que as rugas não sofram alterações. Ainda assim, estudos futuros devem ser rea-
lizados a fim de avaliar se no período após o pico de crescimento as rugas permaneceram 
estáveis ou sofreram algum outro tipo de alteração significativa.

PALAVRAS-CHAVES: Ciência Forense, Identificação Forense, Rugosidade Palatal, 
Crescimento Ósseo.
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ALTERAÇÕES PULPARES E PERIRRADICULARES NA 
ODONTOPEDIATRIA: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO

Maria Augusta de Miranda Carneiro; Ana Paula Veras Sobral.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: Quando a polpa sofre agressão, usualmente ocorrem alterações irreversíveis, 
progredindo para necrose. Assim, a alteração inflamatória é manifestada e o tecido pulpar 
passa a receber produtos bacterianos, aumentando suas espécies no interior do sistema de 
canais radiculares. Nessa condição, as crianças precisam de tratamento endodôntico para 
prevenir a propagação da infecção. Objetivo: Avaliar a frequência de alterações pulpares e 
periarradiculares em pacientes pediátricos. Metodologia: Estudo quantitativo, descritivo e 
transversal de dados secundários realizado em crianças e adolescentes com idade entre 3 e 
12 anos, sendo selecionados os prontuários de pacientes atendidos no serviço da clínica de 
Atenção Básica Infantil I e II. Registraram-se informações referentes ao perfil clínico dos 
pacientes. Os dados foram categorizados no programa estatístico SPSS na versão 20.0. Foi 
adotado nível de significância de 5%. Resultados: A amostra foi constituída por 192 pron-
tuários. Verificou-se que 60% (n=115) dos pacientes não haviam nenhuma alteração pulpar 
e perriradicular, entretanto 77 pacientes exibiam algumas alterações. Dessas, 26% do total 
(n=50) foram lesões pulpares. Foram observadas mais alterações na idade de 05 anos, na 
dentição decídua e nos primeiros e segundos molares. Verificou-se associação estatística 
positiva entre a presença de alteração pulpar e/ou perriradicular com: o sexo feminino, a 
irregularidade do atendimento e a educação infantil. O risco moderado/alto de cárie esteve 
associado à presença de lesões pulpares ou perirradiculares (p=0.006). Conclusão: Existe 
elevada frequência das alterações pulpares e perirradiculares na faixa pediátrica, sendo 
os dentes mais acometidos os molares decíduos, o sexo feminino e a faixa etária? 5 anos. 
Sexo, regularidade de atendimentos odontológicos por ano e nível de escolaridade parecem 
influenciar e/ou determinar a ocorrência das alterações pulpares e perriradiculares na faixa 
etária estudada.

PALAVRAS-CHAVES: Dente Decíduo Cárie Dentária, Doenças da Polpa Dentária, 
Doenças Perirradiculares.
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ALTERIDADES NO ROMANCE PORTUGUÊS 
CONTEMPORÂNEO

Eluá Mariana Barbosa Joaquim; Rafaela Cristina Alves Teotônio

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O presente resumo tem como finalidade apresentar e discutir o projeto Alteridades no Ro-
mance Português Contemporâneo, veiculado ao edital Pibic. O projeto busca refletir acerca 
do Romance Português Contemporâneo, principalmente sobre as produções do período 
pós-Revolução dos Cravos, em fins do século XX até a atualidade. Objetiva-se analisar, 
especificamente, as representações de sujeitos minoritários em romances representativos 
deste contexto, confluindo com as ideias propostas por estudiosos como Sapega (1990) e 
Reis (2004) que identificam nas produções desse período a construção de um novo sujeito 
nacional, incluindo nessas narrativas elementos, temas e sujeitos antes excluídos da cena 
literária durante a ditatura. Esta revolução culminou em produções que buscavam formas 
e temas inovadores, ligados a reconstrução social, histórica e cultural de Portugal, assim 
como a ascensão da escrita e das representações de sujeitos minoritários, como elaborou 
Arnault (2002) acerca do PósModernismo no Romance Português Contemporâneo. Desse 
modo, esta pesquisa busca analisar, tendo como foco as representações de sujeitos margina-
lizados nas narrativas, os romances de Isabela Figueiredo, Caderno de Memórias Coloniais 
(2015), o apocalipse dos trabalhadores (2015), de Valter Hugo Mãe e Pão de Açúcar (2018), 
de Afonso Reis Cabral. A partir destes romances, procura-se com essa pesquisa, analisar 
as relações de alteridade que se estabelecem nas construções dos personagens e temas que 
percorrem as narrativas, na esteira do que propôs Bakhtin (2010) com o conceito de exoto-
pia, que reflete acerca da relação entre autor-personagens. Nesse sentido, propõem-se neste 
projeto refletir sobre as relações de alteridade que perpassam a criação literária, bem como 
os pontos de vista dos sujeitos marginalizados.

PALAVRAS-CHAVES: Romance Português Contemporâneo; Alteridade; Representação; 
Exotopia; Subalternidade.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 260

ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO DE DECISÕES 
JUDICIAIS DE ASSÉDIO SEXUAL E MORAL NO AMBIENTE 
DE TRABALHO JULGADAS IMPROCEDENTES: MÚLTIPLAS 

REPRESENTAÇÕES DE GÊNERO 

Tainã Almeida Pinheiro de Sousa; Rebeca Lins Simões dDe Oliveira

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Os textos legais expressam relações de gênero, em que a lei e a cultura masculina estão 
intimamente ligadas, sendo o sistema jurídico é quase que inteiramente dominado por ho-
mens, sendo recente a participação das mulheres nas instituições jurídicas. A partir dessa 
perspectiva, o presente trabalho propõe o estreitamento teórico entre o Direito, de natureza 
social crítica, e a Linguística Crítica Discursiva, com o propósito de analisar decisões judi-
ciais que retratem o homem na condição de assediador moral e sexual, com a finalidade de 
observar a ideologia patriarcal nos textos judiciais. Para efetivar este trabalho, analisare-
mos as decisões judicias numa perspectiva sincrônica e das relações entre língua, história, 
cultura, relações de poder e sociedade, compreendendo o discurso, como um modo de re-
presentação social e uma ação sobre o mundo e sobre o outro. Analisamos os componentes 
ideológicos, culturais e as relações de poder e opressão social que compõem representação 
discursiva feminina e as intervenções da ideologia patriarcal em textos judiciais que per-
petuam o ciclo de poder e controle, com foco na dominância masculina e subordinação 
feminina, configurando assim, mais uma forma de violência institucional. Quanto a sua na-
tureza, classifica-se a pesquisa como aplicada, que se propõe a desenvolver conhecimentos 
para aplicação prática com a finalidade de encontrar à solução de problemas específicos. A 
pesquisa classifica-se ainda pelo caráter explicativo, pois se propõem também trazer à luz 
dos porquês dos discursos e orientações ideológicas que culminaram a inversão da crimina-
lização da vítima. Com isso, busca-se a realização de um inventário de escopo ideológico 
baseada na opressão das mulheres no ambiente laboral que ocasiona, no âmbito jurídico, 
mais uma violência de gênero, e assim realizar um levantamento das intervenções da ideo-
logia patriarcal nesses textos judiciais.

PALAVRAS-CHAVES: Violência de Gênero, Assédio Sexual e Moral, Ambiente Laboral, 
Análise do Discurso
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ANÁLISE DA APLICABILIDADE DE VALAS DE 
INFILTRAÇÃO PARA MELHORA DO MANEJO DAS 
ÁGUAS PLUVIAIS: ESTUDO DE CASO NA AVENIDA 

DOMINGOS FERREIRA

José Nivaldo de Arruda Júnior ; Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O processo de urbanização das cidades vem se acelerando nas últimas décadas, ocorrendo 
de forma desordenada no ambiente natural, sem planejamento, e afetando de forma nega-
tiva a qualidade de vida do ser humano. Consequentemente, há o aumento considerável 
de áreas de solo impermeabilizadas, bem como do escoamento superficial e dos picos de 
chuva. Em terras baixas costeiras, como Recife, a situação se agrava devido à combinação 
entre precipitações e suscetibilidades das marés, e dependendo do volume de chuvas as 
galerias podem ficar afogadas, gerando impedimento na fluidez da vazão e resultando em 
alagamentos locais prolongados. No ano de 2017 foram mapeados cerca de 159 pontos 
críticos de alagamento em toda a cidade do Recife, 17 destes em ruas do bairro de Boa 
Viagem. Com o intuito de amenizar os problemas causados por estes alagamentos e au-
mentar a capacidade de resiliência dos lençóis freáticos em período de chuva, foi realizada 
a análise da viabilidade do uso de valas de infiltração como técnica compensatória, a serem 
instaladas abaixo das calçadas. O estudo foi aplicado em 250 m de um dos trechos críticos 
na Avenida Domingos Ferreira, em Recife, sendo feita uma análise histórica a respeito do 
avanço da urbanização e consequente aumento de área impermeabilizada, além de identifi-
cação dos pontos para a realização de testes de absorção de água pelo solo. Com isso, foram 
realizados os cálculos considerando os valores médios da infiltração e a capacidade de re-
tenção hídrica das valas propostas, determinando a aplicabilidade destas para redução dos 
alagamentos. Os resultados mostraram que para chuvas com tempo de retorno de 2 anos, as 
valas de infiltração diminuíram em 5,7% o escoamento superficial previsto. Portanto, o uso 
desta técnica é uma solução complementar que contribui para diminuição do escoamento 
superficial, auxiliando o sistema de drenagem, cabendo também o estudo de outras técnicas 
que visem solucionar o problema de alagamento.

PALAVRAS-CHAVES: Drenagem Urbana, Escoamento Superficial, Alagamentos, Valas 
de Infiltração.
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ANÁLISE DA EFETIVIDADE DA LEI MARIA DA PENHA 
NA TUTELA DOS DIREITOS PATRIMONIAIS DA MULHER 

VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR A PARTIR 
DOS JULGADOS DA 1ª C MARA DE DIREITO CRIMINAL 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

Carolina de Macêdo Ferreira; Venceslau Tavares Costa Filho

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A Lei Maria da Penha ocasionou o agravamento das penas criminais para aqueles que 
cometem violência doméstica contra a mulher, buscando prevenir os ilícitos penais e res-
guardar os direitos no âmbito privado das vítimas. Para isso, houve a unificação das com-
petências cíveis e criminais no Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher, antes de 
competência criminal. Nesse sentido, buscou-se identificar se tal unificação tem ocorrido 
de maneira a garantir os direitos das vítimas, principalmente em relação ao entendimento 
do REsp 1.643.051/MS nos acórdãos da 1ª Câmara Criminal do TJPE. Em relação à meto-
dologia, trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório com levantamento bibliográfico e 
de decisões judiciais, visando a elaboração de uma teoria sobre o fato estudado. Entre 2018 
e 2019, foram analisados 30 acórdãos sobre a temática, dos quais apenas 1 tratava da inde-
nização por danos morais à mulher vítima e afastava-o por não ter havido prova específica. 
Contudo, o REsp estabelece que há necessidade de comprovação da materialidade e autoria 
do crime, apenas, e não do dano moral (in re ipsa), uma vez que a violência doméstica afeta 
a esfera dos direitos da personalidade da mulher-vítima, pois agride o direito à integridade 
psíquica (TAVARES DA SILVA, R.B., 2019, p. 256). Ainda cabe questionar a perspectiva 
de gênero no julgamento, questão de extrema importância quando lidamos com violên-
cia doméstica, pois há fatores acometidos unicamente às vítimas e que impossibilita, por 
exemplo, que a verbalização de diversas questões, as quais, se não tratados no julgamento, 
impossibilita que a decisão seja, de fato, justa. Tal é o exposto que nos permite concluir 
pela prejudicialidade da unificação das competências cível e criminal para a garantia dos 
direitos, principalmente no âmbito civil, das mulheres vítimas de violência doméstica, pos-
to que dificilmente o juiz criminal aborda da melhor forma as questões da seara cível, como 
a desnecessidade de comprovação de dano moral.

PALAVRAS-CHAVES: Maria da Penha, Violência Doméstica, Perspectiva de Gênero.
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ANÁLISE DA EFETIVIDADE DA LEI MARIA DA PENHA 
NA TUTELA DOS DIREITOS PATRIMONIAIS DA MULHER 

VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR A 
PARTIR DOS JULGADOS DA 3ª CÂMARA CRIMINAL DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

Camila Cristiane da Silva; Venceslau Tavares Costa Filho

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Examinada a Lei Maria da Penha, percebe-se sua intenção de tutelar as mulheres-vítimas 
através de sanções agravadas, medidas protetivas e algumas repercussões civis. Porém, 
por atribuir uma competência unificada aos Juizados Especiais de Violência Doméstica e 
Familiar, critica-se como um Juiz criminal não tem a mesma sensibilidade de se posicionar 
sobre assuntos de natureza privada, afinal, cada ramo se comporta de maneira diferente. 
Assim, para constatar a concessão da indenização por danos morais nos casos de violência 
doméstica nestes Juizados e no Tribunal de Justiça de Pernambuco, usou-se a metodologia 
de caráter exploratório com levantamento bibliográfico e estudos de decisões judiciais, 
constituindo uma pesquisa qualitativa-quantitativa. Para tanto, averiguou-se como a tese 
do REsp 1.643.051/MS, sobre o direito da vítima ao ressarcimento pelos danos morais, é 
aplicada. De fato, a decisão serve para guiar a previsão do artigo 387, IV, do Código de 
Processo Penal, confirmando a presunção da reparação civil em tais casos. Nessa lógica, 
foram analisados 30 acórdãos da 3ª Câmara Criminal de Recife, na qual apenas 3 tratavam 
do assunto e nenhum concedeu, através do precedente, o direito à mulher. Essa situação 
mostra, de imediato, como o precedente obrigatório não é conhecido e não é seguido pelos 
próprios procuradores, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público. Ademais, res-
salta-se que nos julgados analisados, a falta de um julgamento com perspectiva de gênero 
foi latente, confirmando as falhas já elencadas, além de mostrar-se importante à concretiza-
ção das previsões legislativas, para transmitir à sociedade que essas situações não são mais 
toleráveis, não saem impunes e devem ser reparadas, como aduz Graciela Medina (2018). 
Logo, percebe-se que os procedimentos implicam negativamente no direito da mulher, sen-
do necessária esta exposição para solucionar a problemática em favor das vítimas, que são 
vulneráveis e merecem todo tipo de proteção.

PALAVRAS-CHAVES: Lei Maria da Penha; Violência Doméstica.
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ANÁLISE DA EXPRESSÃO DO GENE MMP1 EM PACIENTES 
COM DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO 

ALCOÓLICA 

Augusto César Nascimento Maranhão; Leila Maria Moreira Beltrão Pereira.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é considerada a doença 
hepática crônica mais comum, resultante da deposição de tecido adiposo no fígado não 
associada ao consumo crônico de álcool e/ou outras causas conhecidas de doença hepáti-
ca. Apresenta prevalência alarmante na população mundial, atualmente estimada em 24%. 
Quando associada a dano e inflamação nos hepatócitos, é denominada de esteatohepatite 
não alcoólica (EHNA). Objetivo: Investigar a associação entre a expressão do gene MMP1 
e dos genes do estresse oxidativo (SOD2 e GPX2) e o desenvolvimento de esteato-he-
patite não alcoólica (EHNA). Métodos: Estudo é do tipo corte transversal analítico com 
comparação de grupos. Grupo 1 (EHNA): Pacientes portadores de esteato-hepatite não 
alcoólica com diagnóstico confirmado por biopsia hepática. Grupo 2 (esteatose): Pacien-
tes com esteatose hepática sem a presença de infiltrado inflamatório e fibrose hepática. 
O RNA das amostras foi extraído a partir de fragmentos hepáticos obtidos por biopsia. 
Resultados: Este estudo foi realizado em um grupo de 46 pacientes com doença hepática 
crônica, sendo 25 (55%) com esteatose e 21 (45%) com EHNA. Ao avaliar o gene GPX2, 
foi observada associação que individuos com EHNA tinham maiores níveis de expressão, 
quando comparado aos grupo com esteatose (p=0,0056). Em relação ao gene MMP1, não 
houve expressão deste gene nas amostras de tecido hepático. Por este motivo, foram in-
cluídas as análises de dois gene do estresse oxidativo, uma vez que sabe-se que alterações 
no estresse oxidativo estão envolvidos na patogênese da doença hepática gordurosa não 
alcoolica (DHGNA). Conclusão: Foi observada uma maior expressão do gene GPX2 em 
pacientes com EHNA. Sendo assim, uma melhor compreensão de mecanismos envolvendo 
essa molécula na progressão da DHGNA poderá contribuir para a utilização de marcadores 
moleculares de prognóstico dos pacientes acometidos, além de favorecer o desenvolvimen-
to de estratégias terapêuticas.

PALAVRAS-CHAVES: Esteatose Hepática, Esteatohepatite Não Alcoólica, Estresse 
Oxidativo.
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ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DE SINTOMAS OTOLÓGICOS 
EM PACIENTES PORTADORES DE DISFUNÇÃO 

TEMPOROMANDIBULAR 

Marcela Lins Braga; Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos.
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Introdução: A disfunção temporomandibular (DTM), é um termo associado a alterações 
clínicas que afetam os músculos da mastigação, a articulação temporomandibular (ATM) 
e estruturas a ela relacionadas. Queixas muito comuns dos pacientes acometidos por DTM 
incluem sintomas auditivos, mas poucos estudos que relacionam sintomatologias otológi-
cas e disfunção temporomandibular utilizam os instrumentos diagnósticos da DTM mais 
adequados, para assim conseguir relacionar mais especificamente os sinais e sintomas oto-
lógicos com subgrupos da DTM. Objetivo: Avaliar manifestações otológicas em pacien-
tes portadores de DTM.Metodologia: Trata-se de estudo observacional epidemiológico de 
corte transversal com abordagem indutiva. A população estudada consistiu de 89 pacientes 
com queixas de DTM atendidos no Hospital da Restauração, Hospital da Face e Centro da 
dor orofacial da Faculdade de Odontologia de Pernambuco em Recife-PE. Os dados foram 
coletados através do Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders – DC/TMD, 
que consta de questionário e exame clínico e de questionário resumido de manifestações 
otológicas, e analisados por meio do Teste Qui-quadrado de Person e Teste Exato de Fisher. 
O nível de significância utilizado na decisão dos testes estatísticos foi de 5%. Resulta-
dos: Sintomas otológicos foram apresentados nos pacientes da amostra, sendo zumbido 
(78,70%), a otalgia (67,40%) e a plenitude auricular (43,80%) os mais prevalentes. Em 
relação aos tipos de DTM, prevaleceram Mialgia (47,2%) e Artralgia (42,7%). Conclu-
são: Constatou-se que há realmente uma correlação entre os componentes auditivos e es-
tomatognáticos e tal ligação poderia desencadear a sintomatologia auditiva em indivíduos 
portadores de DTM. Reforçando dessa forma a importância do conhecimento da etiologia 
multifatorial da doença e da intervenção interdisciplinar para proporcionar a terapêutica 
mais adequada para alívio de sintomas e promover melhora na qualidade de vida para essa 
população.

PALAVRAS-CHAVES: Disfunção Temporomandibular, Sintomas Otológicos, Otalgia, 
Zumbido, Plenitude Auricular.
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ANÁLISE DA VEGETAÇÃO UTILIZADA PARA UM 
TELHADO VERDE NA CIDADE DO RECIFE 

Felipe Tavares; Wiilames de Albuquerque Soares.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A urbanização ocorrida no Brasil após a década de 60 foi um processo que sucedeu de 
forma rápida e não planejada, na qual os efeitos provocados, como impermeabilização 
das áreas naturais de drenagem da chuva devido a construção de fruas, calçadas e edifica-
ções, geraram impactos ambientais presentes até os dias atuais, como os alagamentos. Uma 
possível alternativa para minimizar tais impactos é o telhado verde, substituindo os telha-
dos convencionais, funcionando como uma esponja. Diante disso, utilizou-se o software 
Hydrus-1D para gerar simulações num período de 30 dias com as vegetações do pasto, gra-
ma e salsão, a fim de se descobrir qual o tipo mais adequado concernente a retenção hídrica 
para o plantio num telhado verde extensivo na cidade do Recife, composto por uma camada 
de solo com profundidade de 15 cm, onde 85% de sua composição é areia, 10% argila e 5% 
silte. O modelo hidráulico usado foi o proposto por Van Genuchten, no qual as condições 
de fronteira do fluxo de água no solo usadas no limite superior e inferior, foram, respecti-
vamente, condições atmosféricas com escoamento e drenagem livre, e os parâmetros hi-
dráulicos obtidos foram através da função de pedotransferência (FPT) proposta por Barros. 
A extração de água pela raiz foi obtida pelo modelo de Feddes, e as variáveis atmosféricas 
usadas na simulação foram referentes ao mês de Junho, obtidas da estação meteorológica 
do Curado, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Os resul-
tados mostraram que para precipitações de até 19 mm, as vegetações não apresentaram 
escoamento, enquanto para chuvas mais forte, variando de 53,6 mm até 147,2 mm, a taxa 
média de escoamento foi cerca de 41% do volume precipitado. Em relação ao acúmulo de 
absorção de água pela raiz e evapotranspiração, as vegetações não apresentaram diferenças 
significativas, comportando-se de forma semelhante.

PALAVRAS-CHAVES: Telhado Verde, Hydrus-1d, Vegetação
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ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICO ECONÔMICA 
DE UM DESSALINIZADOR POR OSMOSE REVERSA 

ACIONADO POR ENERGIA EÓLICA NO SEMIÁRIDO 
NORDESTINO 

Mariana da Silva Matos; Claudemiro de Lima Junior.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A falta de água no Nordeste Brasileiro em locais afastados e onde o uso das tecnologias, 
como a própria eletricidade, é escassa, requer atenção. Ideias e propostas que superem essa 
adversidade, como por exemplo o uso de Energia Eólica para acionar dessalinizadores OR, 
como esse estudo apresentou, devem ser incentivadas e efetivadas. O objetivo desse estudo 
foi realizar uma análise de viabilidade técnico econômico de um dessalinizador por osmose 
reversa, acionado por energia eólica no semiárido, mais especificamente em Petrolina – PE. 
Fez-se uma revisão de literatura sistemática seguindo os passos do método PRISMA – 
Principais Itens de Relatórios para Revisões Sistemáticas e Meta-Análises –, para observar 
os métodos, as fontes energéticas e os recursos hídricos utilizados para a dessalinização. 
Para a análise de viabilidade, era antes necessário definir o sistema e a previsão de água 
dessalinizada, para isto fez-se uma correlação dos dados da plataforma SONDA – Sistema 
de Organização Nacional de Dados Anemométricos –, com a curva de potência da turbina 
eólica, fornecida pelo fabricante, e com a curva de produção do dessalinizador, encontrada 
em um experimento realizado na UFPE. A análise de viabilidade findou-se com a soma 
dos custos totais atualizando-os para o momento presente, considerando o valor residual, a 
vida útil econômica, a taxa de desconto, a produção de água dessalinizada e, por fim o cus-
to atualizado de produção. Foi possível estimar o permeado produzido por este sistema, e 
obter 9,72 reais/m³ de água dessalinizada, um valor satisfatório quando comparado a outras 
fontes de obtenção de água como as do carro pipa e a mineral.

PALAVRAS-CHAVES: Águas Subterrâneas, Custos, Semiárido, Soluções Energéticas



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 268

ANÁLISE DAS POSSÍVEIS RELAÇÕES ENTRE SINTOMAS 
DEPRESSIVOS E CATASTROFIZAÇÃO EM PORTADORES 

DE DOR CRÔNICA MUSCULOESQUELÉTICA NA 
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE EM SERRA TALHADA – PE 

Pollyana Rodrigues Diniz; Rita di Cássia de Oliveira Angelo

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SERRA TALHADA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: Entendendo a dor como um fenômeno individual e multidimensional, marcado 
por mudanças emocionais, cognitivas e comportamentais, destaca-se os fatores psicosso-
ciais que desempenham um papel fundamental no curso da cronicidade da dor, sobretudo, 
porque as principais comorbidades são os transtornos de humor e os pensamentos catas-
tróficos. Objetivo: O objetivo desse estudo foi determinar a prevalência, rastrear e mapear 
dores crônicas musculoesqueléticas (DCME) e verificar possíveis associações com sinto-
mas depressivos e crenças negativas nos usuários da Unidade de Saúde da Família do bair-
ro Mutirão em Serra Talhada-PE. Metodologia: Para tanto, realizou-se estudo descritivo 
transversal onde a dor foi quantificada e avaliada por meio da Escala Analógica Visual e do 
Inventário Breve de Dor, os sintomas depressivos foram rastreados por meio do Inventário 
de Depressão de Beck e as crenças negativas, por meio da Escala de Pensamento Catastró-
fico sobre a Dor. Resultados: Dentre os pacientes avaliados, foram rastreados 50 portadores 
de DCME, ambos os sexos, com média etária de 41±10 e mediana da dor percebida de 7 
[67]. A prevalência de sintomas depressivos foi de 24% (n=12), com mediana do IDB de 
25 [21,5-29]. Além disso, verificou-se correlação linear direta e significativa entre sintomas 
depressivos e catastrofização (r=0,30; p=0,034), os subdomínios magnificação (r=0,30; 
p=0,038) e desesperança (r=0,38; p=0,007). Houve correlação linear direta e significativa 
entre sintomas depressivos e a interferência da dor no humor, sono e capacidade apreciar a 
vida, enquanto pensamentos catastróficos estão relacionados apenas a este último domínio. 
Conclusão: Considerando a forte influência dos fatores psicossociais sobre a percepção do-
lorosa, é imprescindível o estabelecimento de estratégias multidisciplinares de abordagem 
biopsicossocial no âmbito da atenção básica de saúde, de modo a garantir acesso gratuito e 
universal a medidas de enfrentamento da DC.

PALAVRAS-CHAVES: Dor Crônica, Depressão, Catastrofização
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ANÁLISE DAS RESPOSTAS AGUDAS DO EXERCICIO 
INTERVALADO DE ALTA E MODERADA INTENSIDADE 

SOBRE A PRESSÃO ARTERIAL CLINICA DE HIPERTENSOS 

Joao Gustavo de Luna Silva; Manoel da Cunha Costa

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença crônica caracterizada 
pela sustentação dos níveis pressóricos (>140/90). Estudos mostram o efeito direto da HAS 
sobre causas de mortalidade por problemas cardiovasculares e de outras doenças. Com 
isso, vê-se a necessidade de tratar essa patologia. Os meios para o tratamento é a utilização 
de fármacos, a mudança nos hábitos alimentares e a implementação de atividades físicas 
na rotina. Tendo em vista o efeito benéfico do exercício físico sobre a pressão arterial de 
maneira crônica e aguda, o estudo tem como intuito observar qual o tipo de exercício (Con-
tínuo moderado vs. intervalado de alta intensidade) possui maior efeito sobre a hipotensão 
pós exercício em mulheres hipertensas. Objetivos: Analisar os efeitos cardiovasculares de 
duas modalidades de exercícios, o exercício continuo de moderada intensidade (ECMI) e o 
exercício intervalado de alta intensidade (EIAI), buscando descrever qual exercício possui 
maior magnitude hipotensora no público hipertenso. Metodologia: A pesquisa em questão 
é um estudo experimental do tipo crossover. Os sujeitos que participaram do estudo foram 
mulheres adultas entre 59 e 63 anos diagnosticadas com hipertensão e que faziam uso 
contínuo de medicamentos anti-hipertensivos. Esses sujeitos realizaram três intervenções 
separadas por no máximo sete dias entre cada uma, possuindo 40 minutos de duração em 
todas as atividades. Os participantes foram divididos em grupos, sendo eles o grupo contro-
le, o grupo EIAI e o grupo ECMI. Resultados: Quanto aos resultados, foi obtido na média 
de todo o período, a pressão arterial sistólica e diastólica, respectivamente, no EIAI: ?= 
-0,67 mmHg e ?= - 1,67 mmHg; no ECMI: ?= + 2,3 mmHg e ?= +3,3 mmHg. Considera-
ções finais: O presente estudo, indica que o a intervenção do exercício em alta intensidade 
gera maiores efeitos sobre a HPE, no entanto, com o número amostral foi baixo, portanto, 
não é possível afirmar que haja um efeito significativo.

PALAVRAS-CHAVES: Hipertensão, Exercício Físico, Hipotensão Pós-exercício, Treina-
mento Intervalado de Alta Intensidade, Monitorização da Pressão Arterial
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ANÁLISE DE TÉCNICAS MOLECULARES PARA O 
DIAGNÓSTICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL EM 
INDIVÍDUOS ASSINTOMÁTICOS: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA

Amanda Virginia Batista Vieira; Zulma Maria de Medeiros.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - 

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

A leishmaniose visceral (LV) é uma doença parasitária negligenciada típica de regiões tro-
picais e subtropicais do mundo. Seus principais sintomas são febre, esplenomegalia com 
ou sem hepatomegalia e anemia, porém a maioria dos indivíduos permanece assintomática 
atuando como potenciais reservatórios. Devido à falta de um padrão-ouro e às limitações 
das técnicas diagnósticas atuais, as metodologias moleculares são as mais adequadas. O 
objetivo do nosso estudo foi avaliar ferramentas moleculares aplicadas ao diagnóstico de 
indivíduos com LV assintomáticos. Para isso, inicialmente foi cadastrado e obtido o aceite 
do protocolo na plataforma PROSPERO. Buscas estruturadas foram realizadas nas bases 
PubMed, LILACS, Scopus e Web of Science com palavras-chave e operadores booleanos 
específicos, sem restrição de tempo e de idioma. Dois revisores analisaram os estudos, 
realizaram a extração dos dados como: ano, teste molecular utilizado, sensibilidade, es-
pecificidade e outros. Como resultados, foram inseridos 12 estudos, sendo 8 artigos com 
PCR convencional, 2 com PCR-ELISA e 2 qPCR. A sensibilidade e especificidade clínica, 
variou entre 92.1 – 96% e 99.64 – 100%, respectivamente. Alvos de DNA e RNA foram 
utilizados em 9 e 3 estudos, nessa ordem. A taxa de amostras positivas para o teste molecu-
lar variou de 1,59 – 58,85%, onde as técnicas de qPCR obtiveram altas taxas de detecção, 
principalmente, aquela que utilizou o sistema TaqMan®. O uso de alvos gênicos baseados 
no RNA parecem serem promissores, uma vez que, são úteis para detecção de doença ativa 
e acompanhamentos terapêuticos em indivíduos que estão em tratamento. Dessa forma, a 
qPCR com alvos gênicos de RNA pode ser usada no diagnóstico de casos assintomáticos 
de LV humana, devido suas características. Recomendamos mais estudos para análise da 
metodologia, observando principalmente o uso do RNA.

PALAVRAS-CHAVES: Calazar, Infecção Assintomática, Leishmaniose Visceral, Reação 
em Cadeia da Polimerase.
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ANÁLISE DO GÊNERO RESUMO DE TRABALHO 
COMPLETO EM ANAIS DE EVENTOS

Jeniffer Soares de Albuquerque; Benedito Gomes Bezerra.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A presente pesquisa analisa resumos de trabalhos completos em anais de eventos. A escolha 
se deu pelo destaque do gênero trabalhado ter a importância de ser uma produção acadê-
mica de um gênero inserido em outro e de sua pluralidade enquanto fomento de identidade 
acadêmica junto aos eventos. O objetivo geral é analisar o gênero como atividade de letra-
mentos acadêmicos enquanto identidade de formação que se delimita em uma perspectiva 
de estudo. Os objetivos específicos consistem em analisar os eventos acadêmicos enquanto 
contexto de situação e espaço; descrever a organização retórica e linguística do gênero 
escolhido e refletir sobre a produção do gênero como uma atividade escrita importante 
para o contexto acadêmico. Quanto à metodologia, foi feita uma pesquisa de caráter qua-
litativo, de análise textual/documental. Foram analisados 40 resumos de trabalhos com-
pletos coletados no site do Simpósio Internacional de Gêneros Textuais – SIGET 2017. O 
método de análise textual do corpus foi realizado em dois momentos, conforme o modelo 
de análise de Swales (1990). Primeiro, seguiu uma descrição das marcas de organização 
retórica conforme proposta por Bhatia (1993) e em seguida, foi feita uma descrição das 
marcas linguísticas segundo Freitag (2008). Os resultados dessa pesquisa expõem que, nas 
análises segundo Bhatia (1993), a contextualização da temática dos trabalhos nos resumos 
é importante e pode servir como estratégia de organização retórica nesse gênero específico. 
Já os resultados da descrição das marcas linguísticas seguindo Freitag (2008) mostram que, 
nesse gênero, o enfoque para determinados trechos segue um padrão retórico. Conclui-se 
que há uma consciência do gênero resumo nos trabalhos, mas o gênero específico pode ser 
trabalhado com mais frequência na academia, pois parte dos resumos possuem o mesmo 
padrão definido para descrever os passos do trabalho e a linha entre abordar os pontos e 
referir-se somente aos objetivos se mostra tênue durante essa pesquisa.

PALAVRAS-CHAVES: Gênero, Resumo, Organização Retórica.
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ANÁLISE DO SENSO DE COERÊNCIA, ANSIEDADE 
E DEPRESSÃO EM ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO: 

ESTUDO FOLLOW UP 

Priscila Florentino Silva; Diana Santana Albuquerque, Arnaldo de França Caldas Júnior (coorientador)

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Este estudo analítico transversal avaliou a presença de ansiedade, depressão e senso de 
coerência (resiliência) em estudantes de pós-graduação da UPE e UFPB de Odontologia e 
outros cursos (Enfermagem, Educação Física, Hebiatria, Perícias Forenses). Foi utilizado 
um questionário socio econômico com perguntas semiestruturadas, seguido do segundo 
instrumento, o questionário de Senso de Coerência (SOC) que mensura a capacidade do 
indivíduo em aplicar recursos adquiridos no sistema social, ambiente físico e no próprio 
organismo como capacidade adaptativa aos eventos diários. O Inventário de Ansiedade 
Estado-Traço (STAI) foi o terceiro questionário utilizado e mede dois tipos de ansiedade: 
ansiedadeestado (sobre um evento) e ansiedade-traço (característica pessoal). O Inventário 
de Depressão de Beck (BDI-II) é um autorrelato de múltipla escolha com 21 perguntas, um 
dos testes psicométricos mais utilizados para medir a gravidade da depressão e foi o quarto 
instrumento dessa pesquisa. A primeira coleta de dados foi realizada nas aulas inaugurais 
das turmas de mestrado 2019/2020, a segunda coleta de dados foi realizada no momento 
da qualificação dos alunos (final de 2019) por meio do Google Forms. Dos alunos avalia-
dos 47,5% afirmaram que algumas vezes são tratados com injustiça, 52% fica aborrecido/
irritado mais facilmente do que antes. Os participantes da pesquisa apresentaram aumento 
no valor baixo do senso de coerência da primeira para segunda coleta de dados: de 44,8% 
para 55,1%. Os alunos reportaram aumento nos níveis de ansiedade-estado alto de 14,6% 
para 36,7% (p<0.001) e ansiedade-traço moderado continuou com níveis altos (51,2% para 
45,9%). No segundo momento 2 alunos apresentaram depressão severa e 72,5% mínima 
depressão. Conclui-se que houve uma diminuição do senso de coerência, surgimento da 
depressão severa, ansiedade traço no nível moderado e o aumento da ansiedade estado 
(p<0,001) entre os alunos pós-graduandos pesquisados.

PALAVRAS-CHAVES: Ansiedade, Depressão, Resiliência Psicológica.
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ANÁLISE DOS ASPECTOS ERGONÔMICOS E 
COMPORTAMENTAIS DO TRABALHO DOCENTE NO 

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL

Luana dos Passos Bispo; Tarcísio Fulgêncio Alves da Silva

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

INTRODUÇÃO: A sociedade contemporânea enfrenta mudanças intensas nas mais di-
versas áreas, do mundo do trabalho, causadas pela crise da pandemia do COVID – 19, 
afetando inclusive a área educacional. Sendo assim, esse segmento vê a necessidade de 
reinventar-se para acompanhar essas transformações, tornando imprescindível repensar as 
ações pedagógicas e o trabalho docente, que até então eram desenvolvidas na sala de aula. 
OBJETIVO: Discutir os aspectos ergonômicos e comportamentais do trabalho docente 
no ensino remoto emergencial. METODOLOGIA: O estudo foi desenvolvido a partir de 
levantamento bibliográfico nas bases de dados Scielo e PUBMED por meio de artigos 
científicos dos últimos 2 anos, com os descritores trabalho docente e ensino remoto. RE-
SULTADOS: Proliferou-se a adoção de atividades home office, por meio do ensino remoto 
emergencial em todos os níveis da educação, tanto em instituições públicas quanto priva-
das. Inicia-se, dessa forma, a exigência de adequação da força de trabalho docente para o 
teletrabalho, sem considerar a questão da inadequação das formas de trabalho e preparo 
dos profissionais envolvidos, considerando que até então a educação estava pautada, na sua 
grande maioria, para o ensino presencial. A realização do trabalho dessa forma, tensiona 
os limites físicos, emocionais, cognitivos, relacionais e envolve a categoria de professores 
das diversas esferas educacionais, reafirmando que o adoecimento docente que já era uma 
realidade, agora emerge diante do contexto atual. CONCLUSÃO: Destaca-se a importân-
cia do acompanhamento das atuais condições de trabalho e do cuidado com a saúde mental 
dos educadores, visando à preservação da saúde e conscientização de que as mudanças no 
ambiente de trabalho também podem interferir na qualidade de vida dos docentes.

PALAVRAS-CHAVES: Teletrabalho, Saúde Mental, Ergonomia, Ensino Remoto.
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ANÁLISES DOS EFEITOS IMUNOMODULATÓRIOS DA 
DIETILCARBAMAZINA (DEC) NA HEPATITE AUTOIMUNE 
EXPERIMENTAL INDUZIDA PELA CONCANAVALINA A

Gabrielle Rodrigues Rangel; Sura Wanessa Nogueira Santos Rocha.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A Hepatite Autoimune Experimental (HAE) compartilha várias características da hepatite 
periportal autoimune humana. No qual, o presente trabalho teve como objetivo avaliar e 
caracterizar o efeito imunomodulador da Dietilcarbamazina (DEC) e sua associação com 
a N-acetil-cisteína no modelo experimental de HAE induzida pela Concanavalina A (Con 
A) em camundongos Balb/c. Foram utilizados 39 camundongos machos da linhagem Bal-
b/c com cerca de 30 gramas provenientes do biotério do Laboratório de Imunopatologia 
Keizo Asami da Universidade Federal de Pernambuco (LIKA/UFPE). Os animais foram 
divididos em 7 grupos contendo 5-6 animais/cada: Controle (água destilada), Con A (Con A 
10mg/kg), DEC (DEC 50mg/kg), NAC (NAC 200mg/kg), Con A + DEC (DEC 50mg/kg + 
Con A 10mg/kg), Con A + NAC (NAC 200mg/kg + Con A 10mg/kg), Con A + DEC + NAC 
(DEC 50mg /kg + NAC 10mg/kg + Con A 10mg/kg). Após o desenho experimental, os 
animais foram anestesiados e foi realizada a coleta de sangue estéril por punção cardíaca, 
em seguida foram eutanasiados e fragmentos hepáticos foram retirados para histopatologia 
e imunohistoquímica. Na histopatologia, observou-se aumento de infiltrados inflamatórios 
e áreas perivenulares com células em necrose no grupo Con A, enquanto os grupos Con 
A + DEC e Con A + DEC + NAC observou-se redução nas áreas de células em necrose e 
diminuição dos infiltrados inflamatórios. Na imuno-histoquímica, para as Interleucinas 6 
e 10, foi possível observar que o grupo DEC e DEC + Con A, obteve um resultado melhor 
quando comparado com o grupo NAC e NAC + Con A, uma vez que as citocinas pró-in-
flamatórias foram encontrados em menor concentração em grupos que receberam a DEC 
como tratamento. Portanto, já é possível visualizar uma possível ação antiinflamatória da 
DEC, e uma possível potencialização realizada pela NAC, em frente à hepatite autoimune, 
no entanto é necessário avançar com análises mais específicas para elucidar esse efeito.

PALAVRAS-CHAVES: Efeito Imunomodulatório, Dietilcarbamazina (dec), Hepatite Au-
toimune Experimental, Concanavalina A
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ANÁLISES HISTOLÓGICAS DO BRANQUEAMENTO EM 
CORAIS DA ESPÉCIE SIDERASTREA STELLATA (CNIDARIA, 

SCLERACTINIA) DE RECIFES DE PIEDADE, JABOATÃO 
DOS GUARARAPES - PE

Bruna Cristina Ferreira Vasconcelos; Mônica Simões Florêncio.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Recifes de corais são ecossistemas que abrigam, dentre outros seres vivos, animais do Filo 
Cnidaria, cuja estrutura corpórea é dividida em: epiderme e gastroderme (tecido epitelial), 
e mesogléia (tecido conjuntivo). A interrupção da relação simbiótica dos corais com as 
zooxantelas gera desequilíbrio e morte de animais associados ao recife. Com isso, ocorre 
declínio de zooxantelas, perda de nutrientes e diminuição da taxa de calcificação, causan-
do necrose dos tecidos. Assim, análises histológicas proporcionam bases para definir o 
branqueamento e a doença white plague, visto que, esses corais apresentam alterações te-
ciduais. O objetivo do presente estudo foi analisar histologicamente o aspecto morfológico 
do tecido branqueado e doente de corais da espécie Siderastrea stellata. Foram realizadas 
coletas na Praia de Piedade (PE) utilizando ferramentas para a extração de fragmentos 
saudáveis e branqueados de S. stellata. Os fragmentos foram acondicionados, etiquetados, 
fixados em formol salino 4% e transportados ao Laboratório de Práticas Histológicas (ICB/
UPE). As amostras foram descalcificadas em solução de 20% de ácido fórmico com auxí-
lio de eletrólise. Posteriormente, as amostras foram desidratadas, diafanizadas, embebidas 
em parafina, cortadas ao micrótomo a 5µm de espessura e coradas com hematoxilina e 
eosina (H&E) e tricrômico de Gomori. Foram realizadas análises microscópicas e quando 
comparados os cortes histológicos de tecido saudável com os cortes de tecido branqueado 
e doentes, evidenciou-se que o coral saudável apresenta integridade dos tecidos, porém a 
mesogléia dos corais branqueados apresentou-se mais volumosa, a epiderme mais delgada 
e a gastroderme apresentou-se desorganizada. Assim, conclui-se que o comprometimento 
dos tecidos afeta a gastroderme promovendo sua ruptura, ocasionando a fuga das zooxan-
telas. Portanto, a histologia fornece apoio para a compreensão de eventos patológicos do 
branqueamento, auxiliando na elucidação desta problemática.

PALAVRAS-CHAVES: Branqueamento, Corais, Histologia.
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ANÁLISES MOLECULARES DA DIETILCARBAMAZINA 
FRENTE À AUTOFAGIA EM MODELO EXPERIMENTAL DE 

HEPATITE AGUDA 

Debora Dantas Nucci Cerqueira; Sura Wanessa Santos Rocha.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A hepatite aguda é um processo inflamatório hepático que surge de forma súbita, de diver-
sas etiologias, caso não tratada pode evoluir até o óbito. O processo autofágico consiste em 
um sistema de degradação e reciclagem de componentes celulares no interior do lisossomo, 
estando envolvido com diversas patologias. A Dietilcarbamazina (DEC) é um fármaco 
utilizado no tratamento da filariosebancroftiana e apresenta propriedades antiinflamató-
rias. O objetivo do estudo foi analisar a ação da DEC sobre a inflamação hepática aguda 
e o processo autofágico em modelo experimental. Foram usados camundongos da linha-
gem Swiss albinus, separados em quatro grupos: Controle, DEC (50mg/kg/via oral),CCl4 
(tetracloreto01µl/kg/intraperitoneal) e DEC+CCl4 (tetracloreto (01µl/kg/intraperitoneal)
associado ao tratamento com DEC50mg/kg/via oral).Após o desenho experimental,os ani-
mais foram eutanasiados e fragmentos hepáticos foram retirados e processados para a imu-
nohistoquímica,usando os anticorpos contra mediadores inflamatórios:IL-1?,IL-6,IL-22, e 
IFN-? e autofágico: Pi3k e LC3, e imunofluorescência usando anticorpo contra mediadores 
autofágicos:AKT. Nas análises imunohistoquímicas os grupos controle e DEC não apre-
sentaram marcações específicas para IL-1?,IL-6,Pi3k,IFN-?, LC3 e IL-22, já o grupo CCl4 
expressou forte imunomarcação para as citocinas IL-1?,IL-6,IL-22,IFN-?,LC3 e Pi3k. O 
grupo DEC+CCl4 observouse a redução da expressão de IL-1?,IL-6 e Pi3K, no entanto, 
não houve diminuição da expressão de IL-22,IFN-? e nem do LC3,pelo contrário, todos 
aumentaram em relação ao grupo CCl4.Já nas análises de imunofluorescência foi possível 
observar uma menor marcação do AKT nos grupos controle e DEC , já o grupo CCl4 apre-
sentou maior imunomarcação com presença de células apoptóticas, e o grupo DEC+CCl4, 
quando comparado ao grupo CCl4, demonstrou redução da expressão do AKT e das células 
apoptóticas. A partir desses dados, sugerimos que a DEC possui efeito anti-inflamatório e 
anti-autofágico.

PALAVRAS-CHAVES: Autofagia, Dietilcarbamazina, Inflamação
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ARTE DA PERÍCIA: MAQUIAGEM COMO SUPORTE À 
INVESTIGAÇÃO FORENSE NAS PERÍCIAS DE LOCAL DE 

CRIME E NA IDENTIFICAÇÃO HUMANA 

Vinícius Bezerra Vieira da Silva; Marcus Vitor Diniz de Carvalho.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Por meio da Criminalística, a Perícia Forense conta com as técnicas de outras áreas do 
conhecimento, as quais dão suporte em uma investigação de interesse para a sociedade. 
Assim, compreende-se que a maquiagem - utilizada na evolução da humanidade como 
recurso de transformação, embelezamento, arte e diferenciação -, pode contribuir de forma 
importante no campo de atuação forense. Dentre os tipos de maquiagem, há aquela deno-
minada de efeito especial, já amplamente utilizada no âmbito do audiovisual ou das artes 
cênicas para intensificar o realismo em cena criando ferimentos, deformações, personagens 
monstruosos e fantásticos. Vislumbra-se a possibilidade do seu uso no contexto Forense em 
Reproduções Simuladas dos Fatos para ofertar maior verossimilhança à ação empreendida. 
Nesse caso, o uso da maquiagem pode contribuir para observar a viabilidade ou não de um 
fato de acordo com as informações obtidas por testemunhas, vítimas ou pelo indiciado. 
Além disso, ela também pode contribuir com os estudos sobre a Identificação Humana, 
na Antropologia Forense, reproduzindo os fenômenos cadavéricos, tais como: livores ou 
manchas de hipóstase, período efisematoso, período coliquativo, saponificação e mumi-
ficação. Também é possível a reprodução de ferimentos à luz da Traumatologia Forense, 
como: reprodução de peles de pessoas queimadas; simulação de ferimentos produzidos por 
instrumentos perfurantes, cortantes, contundente, pérfuro-cortante, corto-contundente, pér-
furo-contundente. Por meio da maquiagem, é possível recriar também a zona de contusão 
e enxugo, zona de equimose, zona de tatuagem, zona de esfumaçamento e a zona de quei-
madura ou de chamuscamento. Objetiva-se investigar o impacto da maquiagem de efeito 
especial na área forense desvelando seu valor para os processos de identificação humana e 
de reprodução simulada dos fatos, contribuindo assim com um diagnóstico ou prognóstico, 
trazendo luminescência para a prova.

PALAVRAS-CHAVES: Perícia Forense, Maquiagem de Efeito Especial, Identificação 
Humana, Reprodução Simulada Dos Fatos, Criminalística.
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AS CONDIÇÕES DE TRABALHO COMO FATOR 
INTERFERENTE NA SAÚDE DOS DOCENTES 

Luana dos Passos Bispo; Tarcísio Fulgêncio Alves da Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

INTRODUÇÃO: O trabalho tem um papel importante na vida das pessoas e, de acordo 
com sua execução, poderá contribuir tanto para a melhoria da qualidade de vida quanto 
para o desenvolvimento de doenças. Muitas categorias profissionais têm sido alvo de es-
tudos, entre elas, encontram-se os professores, que de forma mais acentuada, apresentam 
sinais de adoecimento. As causas são, em sua maioria, estresse, distúrbios vocais e es-
gotamento mental e físico. Embora o absenteísmo seja considerado uma ação de grande 
relevância nesse segmento, tendo como fator pertinente o mal-estar docente, situações que 
envolvem o presenteísmo também são consideradas problemas nesse meio. OBJETIVO: 
Discutir como as condições de trabalho podem interferir na saúde dos docentes. METO-
DOLOGIA: O estudo foi desenvolvido a partir de levantamento bibliográfico nas bases de 
dados BIREME, Scielo e PUBMED por meio de artigos científicos dos últimos 5 anos, com 
os descritores trabalho docente e adoecimento. RESULTADOS: As condições de trabalho 
sob as quais os docentes direcionam as suas capacidades físicas e cognitivas para atingirem 
os objetivos da produção escolar podem gerar sobre-esforço de suas funções psicofisio-
lógicas. Se não há tempo para a reabilitação, são desencadeados sintomas clínicos que 
explicariam os índices de afastamento do trabalho. Para isso, são necessárias muitas vezes, 
mudanças na forma de perceber e encarar a problemática, principalmente, pela gestão das 
instituições. Caso contrário, a situação poderá ser agravada, ocorrendo assim um processo 
de crescimento ainda maior no número de adoecimentos, afastamentos, acarretando assim, 
o não atendimento completo da finalidade dessas instituições. CONCLUSÃO: Os ajustes 
ambientais dos fatores físicos revelam-se de grande importância, uma vez que os proble-
mas de saúde ocupacionais enfrentados pelos profissionais de ensino podem ocasionar o 
afastamento de um grande número de docentes das salas de aula.

PALAVRAS-CHAVES: Saúde Mental, Adoecimento, Condições de Trabalho.
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AS DANÇAS URBANAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA ESCOLAR: ENTRE A CULTURA JUVENIL E O 

COTIDIANO ESCOLAR 

João Victor Cruz Beija; Lívia Tenorio Brasileiro

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

As Danças Urbanas cada vez mais conquistam novos praticantes e admiradores. Originárias 
dos subúrbios da cidade de Nova York, enquanto elementos da cultura Hip-Hop, ampliam a 
sua presença em espaços educacionais e nas escolas de dança, academias de ginástica, nos 
filmes e nos vídeoclipes. De acordo com os estudos de Beija (2015, 2017) ainda existe um 
distanciamento desta cultura Hip-Hop, e particularmente das Danças Urbanas, no âmbito 
da produção do conhecimento em Educação Física, bem como na formação de professores/
as. Por conseguinte, isso pode ser um fator que propicie a ausência da seleção deste conteú-
do para as aulas de Educação Física escolar. Compreendendo a necessidade de uma prática 
pedagógica referenciada no desenvolvimento cultural e social do ser humano, chegamos na 
seguinte questão problema: Como está sendo sistematizado o conteúdo Danças Urbanas na 
Educação Física escolar? Discutir na escola as Danças Urbanas e a cultura Hip-Hop como 
um todo engloba, como justificativa, a materialização de um conteúdo marginalizado nas 
aulas de Educação Física. Em relação aos métodos de pesquisa, as bases foram de ordem 
qualitativa, utilizando-se da revisão de literatura como ferramenta para subsidiar a discus-
são em relação ao nosso objeto de estudo, bem como a pesquisa de campo através de uma 
pesquisa que dialogou com professores/as, recorrendo também a aplicação de entrevistas 
semi-estruturadas, tendo como suporte para discussão a análise de conteúdo (SOUZA JÚ-
NIOR et al., 2010). Os dados levantados nas entrevistas apontam para um distanciamento 
das Danças Urbanas no currículo escolar, e bem como, os motivos pelos quais ela não se 
faz presente, considerando os fatores sociais, técnicos e políticos que envolvem este fenô-
meno cultural e a prática pedagógica na Educação Física escolar.

PALAVRAS-CHAVES: Educação Física Escolar, Danças Urbanas, Prática Pedagógica, 
Cultura Juvenil.
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AS REPRESENTAÇÕES SOBRE IDENTIDADE E GÊNERO 
CONSTRUÍDAS POR ADOLESCENTES DA REGIÃO 

METROPOLITANA DO RECIFE: AS REPRESENTAÇÕES 
LGBT+ NA MÍDIA PERNAMBUCANA 

Ana Maria dos Santos Costa; Kalina Vanderlei Silva

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Vinculado ao projeto guarda-chuva As Representações sobre Identidade e Gênero construí-
das por Adolescentes da Região Metropolitana do Recife, este trabalho objetiva levantar, 
catalogar e analisar os discursos da mídia pernambucana sobre a comunidade LGBT+ e a 
interação com o público adolescente dentro do recorte temporal de 2016 a 2018. Para alcan-
çar esses objetivos foi utilizada a metodologia da análise de discurso, pela qual acessamos 
conexões entre textos e ideias circulantes fora dele. Foram contemplados nessa análise o 
jornal Diario de Pernambuco e a Revista Continente, ambos sediados na cidade do Recife. 
No Diario de Pernambuco dois discursos conflitantes sobre a comunidade LGBT+ foram 
percebidos: o jornal fornece entretenimento, bem-estar e pautas de interesse aos LGBT+, 
porém iguala, mais do que diferencia, as identidades da comunidade e associa a elas re-
presentações negativas de violência, preconceito. Já a Revista Continente é mais empática, 
ao naturalizar temáticas que envolvem a comunidade. Como resultado dessa pesquisa, foi 
produzido e apresentado na modalidade comunicação oral o artigo: “As representações da 
série Sex Education na mídia pernambucana”, no evento VII Seminário Nacional Gênero 
e Práticas Culturais - Feminismo como resistência, realizado na Universidade da Paraíba 
e atualmente em produção o artigo “As representações do cinema lésbico no jornal Diario 
de Pernambuco” para submissão na Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e 
Sociedade – RELACult.

PALAVRAS-CHAVES: Lgbt+, Adolescente, Representações, Mídia Pernambucana, Dia-
rio De Pernambuco, Revista Continente.
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AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO NA BASE NACIONAL COMUM 

CURRICULAR: DESAFIOS PARA A FORMAÇÃO DOCENTE 

Gicia Cavalcanti de Brito; Ernani Martins dos Santos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

A aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) trouxe uma série de mudanças 
para a educação brasileira e um importante destaque para a utilização das Tecnologias 
Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) em sala de aula no intuito de atender as 
novas demandas do contexto contemporâneo. Esse estudo teve como objetivo trazer uma 
discussão teórica apresentando como as tecnologias digitais são mencionadas nas compe-
tências gerais do referido documento, quais são as implicações para a atuação do professor 
e os desafios para a formação docente. Quanto a metodologia, estruturou-se a partir de uma 
análise documental e revisão bibliográfica do tema abordado. Os resultados indicaram que 
os estudantes precisam estar inseridos na cultura digital não como mero consumidores, mas 
como protagonistas cada vez mais envolvidos em novas formas de interação e aprendiza-
gem colaborativa. Por isso, é tão necessário repensar e reconfigurar a formação docente, 
por entendê-la como um caminho para que os professores possam transformar a prática 
pedagógica e saibam lidar com as novidades tecnológicas para a apropriação e produção 
do conhecimento, considerando as múltiplas culturas e linguagens para que a educação 
seja de fato inclusiva e voltada para a formação integral. Dessa maneira, compreende-se 
que não basta apenas normatizar a inserção das TDIC nas práticas escolares, é necessário 
dar condição para que os professores possam trabalhá-las de forma eficiente atendendo ao 
perfil e aos anseios das futuras gerações.

PALAVRAS-CHAVES: Base Nacional Comum Curricular, Tecnologias Digitais, Forma-
ção Docente.
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ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA HOSPITALAR 
EM ONCOLOGIA ENFRENTANDO A SINDEMIA 

PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

Laís Azevedo Lins de Holanda; Aurora Karla de Lacerda Vidal

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ - PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

Introdução: Diante da pandemia provocada pelo novo coronavírus, reclassificada como 
sindemia, garantir a assistência odontológica tem sido um grande desafio para os cirurgiões 
dentistas, devido a rápida propagação e grande potencial de transmissão do vírus, através 
de gotículas respiratórias e salivares. Atrelado a isso, há um potencial risco de transmissão 
por via aerossol o que torna a profissão odontológica mais vulnerável se não forem res-
peitadas as normas biossegurança. Objetivo: Relatar experiência do exercício da prática 
odontológica em oncologia, no período de sindemia decorrente da Covid-19. Metodologia: 
Trata-se de um relato de experiência referente a prática odontológica vivenciada dentro do 
Programa de Residência em Odontologia Hospitalar, cujo campo de prática ocorre no Cen-
tro de Oncologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz da Universidade de Pernambu-
co, transformado em hospital de referência para atendimento de pacientes com Covid-19. 
Resultados: Diante do cenário atual, ocorreram adaptações necessárias para a manutenção 
da assistência odontológica hospitalar em oncologia, como por exemplo: redobrar as me-
didas de biossegurança (utilização dos equipamentos de proteção, utilização de coletor de 
aerossóis e limpeza do ambiente de trabalho), consultas agendadas em horários definidos, 
respeitando um intervalo de tempo para a limpeza da sala, salas de espera com distancia-
mento das cadeiras, espaçamento entre as consultas presenciais de rotina e a utilização da 
teleodontologia, seguindo as recomendações dos Conselhos Federal e Regional de Odon-
tologia para evitar a transmissão do vírus. Conclusão: A assistência odontológica mantida 
durante esse período contribuiu de maneira significativa para melhoria e controle da saúde 
bucal dos pacientes oncológicos, bem como, para a manutenção do atendimento integral e 
humanizado prestado sistematicamente aos pacientes, e para o aprimoramento da formação 
profissional dentro deste Programa de residência.

PALAVRAS-CHAVES: Odontologia Hospitalar, Oncologia, Covid-19, Novo Coronavírus.
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ASSOCIAÇÃO DA ADESÃO AO TRATAMENTO 
ANTIRRETROVIRAL COM A DISTRIBUIÇÃO DA 

GORDURA CORPORAL EM PESSOAS QUE VIVEM  
COM HIV/AIDS

Fernanda Carneiro Gomes Ferreira; Ana Célia Oliveira dos Santos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O sucesso do tratamento da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) depen-
de da adesão a terapia antirretroviral (TARV) que é influenciada pelos efeitos colaterais da 
própria medicação na composição corporal bem como pela resistência a mudanças no estilo 
de vida. O objetivo do estudo foi avaliar a adesão a TARV e descrever alterações da com-
posição corporal de adultos de ambos os sexos com diagnóstico de HIV/AIDS que usavam 
TARV por no mínimo 12 meses. Estudo transversal realizado no Hospital Universitário Os-
waldo Cruz (HUOC/UPE) entre agosto de 2019 e março de 2020. Foram excluídas pessoas 
com edema, amputação de membro e uso de prótese metálica ou de silicone e com índice 
de massa corporal (IMC) <16Kg/m² ou >30Kg/m.Verificou-se dados sócio demográficos 
e clínicos nos prontuários. Foi registrado peso, altura, IMC e circunferência abdominal 
(CA). Realizou-se a bioimpedância segundo o protocolo da técnica tetrapolar para ava-
liação da composição corporal. Para avaliar a adesão terapêutica foi usado o “Cuestiona-
rio para la Evaluación de la Adhesión al Tratamiento Antiretroviral”. Foram estudados 61 
pacientes, 27 do sexo feminino e 34 do masculino, a maior parte tinha acima de 40 anos 
e IMC classificado como sobrepeso. A maioria dos pacientes (86,8%) usavam TARV há 
mais de 5 anos e 78,6% se autodeclararam sedentários. Dos 11 pacientes que tiveram baixa 
adesão a TARV, 90,9% eram homens e dos 33 que aderiram de forma estrita, 69,6% eram 
mulheres. Os homens tinham apenas 28,63% de massa gorda (MG) enquanto as mulheres 
tinham 40,82%. Assim, conclui-se que existe relação entre altas taxas de adesão a TARV 
e alterações na composição corporal especialmente o aumento da %MG. Diante disso, é 
importante que seja incentivado mudanças no estilo de vida, como introdução de uma dieta 
balanceada e pratica regular de exercícios físicos, a fim de minimizar os efeitos colaterais 
da TARV e garantir maior qualidade de vida e sobrevida aos pacientes.

PALAVRAS-CHAVES: Adesão Terapêutica, Terapia Antirretroviral, Aids.
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ASSOCIAÇÃO DE POLIMORFISMOS NA 
REGIÃO PROMOTORA DO GENE CD209 COM 
A SUSCEPTIBILIDADE A INFEÇÃO PELO VÍRUS 

CHIKUNGUNYA 

Ana Carolina Lemos da Trindade; Patrícia Muniz Mendes Freire de Moura.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Desde o início da epidemia de infecção pelo vírus Chikungunya (CHIKV) nas américas, 
vários estudos visam esclarecer a imunopatogênese da doença. Nesse contexto, especula- 
se que polimorfismos na região promotora do gene CD209 podem estar associados à maior 
susceptibilidade a infecção. Assim, o objetivo do estudo foi verificar a existência de asso-
ciação do polimorfismo no gene CD209 (rs4804803 e rs2287886) com a susceptibilidade 
a infeção pelo CHIKV, bem como avaliar o perfil clínico-epidemiológico da população 
estudada. Amostras de 63 pacientes crônicos, atendidos no Hospital das clínicas, e 73 indi-
víduos não infectados foram analisadas no período de Jul/2019 a Ago/2020. Agenotipagem 
foi utilizado o sistema TaqMan® de PCR em tempo real. Os dados epidemiológicos foram 
obtidos através de análise de prontuários, e as análises estatísticas utilizaram o software 
GraphPad Prism 5.0. A mediana de idade dos pacientes foi de 56 anos (49 - 64), sendo 
87,30% do sexo feminino e residentes na região metropolitana do recife (58,73%). Ob-
servou-se ainda que a lombalgia, artralgia e edema são os sintomas que permanecem a se 
manifestar de forma moderada/intensa e com maior frequência. Dentre as manifestações 
articulares, a região mais afetada foi a lombar (65,08%). A frequência dos genótipos AA, 
GA e GG do gene CD209 (rs4804803) nos pacientes com CHIKV foi de 41,27%, 50,79% 
e 7,94%, respectivamente. A análise mostra ainda um comportamento inverso entre as fre-
quências do genótipo heterozigoto e selvagem (AA) entre os grupos, sendo o heterozigoto 
mais frequente nos pacientes com CHIKV (31,88%). Não foram encontradas diferenças 
significativas entre as frequências genotípicas da rs2287886. Em conclusão, a população 
em questão é composta em sua maioria por mulheres, como visto em outras doenças articu-
lares crônicas. Embora se trate de resultados preliminares, a associação entre os polimor-
fismos estudados com a susceptibilidade à infecção parece estar relacionada a presença do 
alelo G.

PALAVRAS-CHAVES: Chikungunya, Artralgia, Polimorfismos Genéticos, Cd209.
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ASSOCIAÇÃO DOS NIVEIS SÉRICOS DE 
25-HIDROXIVITAMINA D COM GORDURA CORPORAL 

EM MULHERES IDOSAS 

Nathalia Fidelis Lins Vieira; Ana Célia Oliveira dos Santos

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: No envelhecimento observa-se alterações hormonais e metabólicas que produ-
zem modificações na composição corporal, além disto baixos níveis séricos de 25-hidro-
xivitamina D (25(OH)D) comum nesta população tem sido associado a diversas doenças 
metabólicas, entre elas a obesidade. Estudos têm mostrado uma associação inversa entre 
concentração de 25(OH)D e porcentagem de gordura corporal (%GC) Objetivo: Identificar 
associação entre a insuficiência de 25(OH)D com o percentual de gordura corporal em 
mulheres idosas. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal com uma amostra por 
conveniência composta por 86 mulheres idosas admitidas no Ambulatório de Nutrição e 
Metabolismo no Envelhecimento da Universidade Federal de Alagoas. Para avaliação an-
tropométrica foram aferidos o peso e altura, o %GC foi quantificado pela bioimpedância 
elétrica (BIA). A dosagem de 25 (OH)D sérica foi realizada pelo método de determinação 
quantitativa. Os valores de referência utilizados foram: insuficiência (níveis séricos < 30 
ng/mL; e suficiência (níveis ? 30 ng/mL). Para análise estatística utilizou-se o programa 
STATA 14.2, sendo considerado significativo quando p < 0,05. Resultados: A idade média 
foi de 65,67 + 0,51 anos, com peso de 66,81 + 1,31 kg e altura de 1,58 +0,5m. Segundo o 
IMC 46,51% da amostra foram classificadas com excesso de peso e a média do %GC foi 
de 39,53% (33,10- 44,83) estando 75,58% dos indivíduos com %GC acima da média. Com 
relação a 25(OH)D 55,81% apresentaram níveis insuficientes desta vitamina com média 
de 29,47ng (26,23- 35,41). A média do %GC no grupo com insuficiência de 25(OH)D foi 
de 37,46 + 6,87% enquanto que no grupo com níveis suficientes de 25(OH)D foi de 40,28 
+ 6,48 %. Não foi encontrada diferença significativa entre a insuficiência de 25(OH)D e 
GC (p=0,09). Conclusão: Não foi possível verificar associação entre o %GC e os níveis de 
25(OH)D, porém se observa que no grupo com níveis suficientes de 25(OH)D a média do 
%GC foi maior.

PALAVRAS-CHAVES: Envelhecimento, Composição Corporal, Deficiência de Vitamina 
D.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE DC-SIGN, L-SIGN, TGF-B1,  
TIMP-1, MMP-1 E MMP-9, COM A PROGRESSÃO  

DA FIBROSE HEPÁTICA E CARCINOMA 
HEPATOCELULAR EM PACIENTES INFECTADOS  

PELO VÍRUS DA HEPATITE C (HCV) 

João Victor Cordeiro Farias; Patrícia Muniz Mendes Freire de Moura.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Cerca de 2,4 milhões de pessoas morrem por ano no mundo como consequência da infec-
ção crônica pelo vírus da hepatite C (VHC). O VHC representa um problema de ordem 
mundial, mais de 170 milhões de pessoas estão infectadas pelo vírus em todo o mundo, 
correspondendo a cerca de 3% da população. Alguns sinais comuns à pacientes infectados 
cronicamente pelo VHC são: atividade de enzimas hepáticas aumentadas e doenças crô-
nicas do fígado, tais como fibrose, cirrose e carcinoma hepatocelular. O presente estudo 
é constituído por uma revisão bibliográfica, de natureza qualitativa e tem como objetivo 
abordar os principais aspectos clínicos e epidemiológicos da infecção crônica pelo VHC. 
A detecção do VHC é realizada através da pesquisa de anticorpos por ensaio de imunoab-
sorção enzimática (ELISA) e pesquisa do VHC-RNA através de reação em cadeia da poli-
merase (PCR). As técnicas de detecção atuais não são uma realidade para todos os centros 
médicos e ambulatórios, fazendo-se necessário o desenvolvimento de novas técnicas de de-
tecção, uma vez que o aparato tecnológico para realização de pesquisa do VHC-RNA, bem 
como da ELISA são uma realidade distante para grande parte do sistema de saúde mundial. 
O desenvolvimento de antivirais de ação direta, aumentou a resposta viral, alcançando até 
92,7% de sucesso. Faz-se necessário o acompanhamento de pacientes pós-tratamento, bem 
como o tratamento de pacientes que ainda estão acometidos pelo vírus mundialmente, para 
garantir que não haja progressão de fibrose hepática em cirrose e nem, tampouco, o desen-
volvimento de CHC. Adicionalmente, deve-se manter a vigilância, para possíveis mutações 
e surgimento de resistência viral aos DAAs.

PALAVRAS-CHAVES: Vírus da Hepatite C; Fibrose Hepática; Carcinoma Hepatocelu-
lar; Antivirais de Ação Direta.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE DISTÚRBIOS DO SONO E 
TRANSTORNO DE DEPENDÊNCIA DE INTERNET EM 

ADOLESCENTES: UM ESTUDO PILOTO

Ademir Félix Arantes Júnior ; Monica Vilela Heimer.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS CAMARAGIBE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: A internet mudou a forma como os indivíduos se relacionam, adquirem conhe-
cimento e trabalham. O uso constante de internet por adolescentes interfere na quantidade 
e qualidade do sono, podendo causar o desenvolvimento de distúrbios do sono. Objetivo: 
Avaliar a associação entre qualidade do sono e dependência de internet em adolescentes es-
colares da cidade do Recife-PE. Metodologia: Estudo transversal, com adolescentes entre 
15 e 19 anos, matriculados em uma escola do Ensino Médio da rede pública do município 
do Recife. A coleta de dados foi realizada através de um questionário digital utilizando a 
ferramenta Google Forms, empregando os seguintes questionários: Sociodemográfico; Ín-
dice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI); Teste de dependência de internet (TDI). 
Todos os dados foram tabulados e analisados pelo SPSS, na versão 25, usando testes esta-
tísticos Qui-quadrado de Pearson ou Exato de Fisher, com intervalo de confiança de 95% e 
um nível de significância de 5%. Resultados: A amostra foi composta por 128 adolescentes, 
com média de idade de 16,20 anos, sendo 62,5% do sexo feminino. A maioria da amostra 
(65,6%) apresentou uma duração do sono igual ou maior que 8 horas por noite e a qualida-
de do sono foi considerada como boa por 62,5% dos pesquisados. O tempo de uso de tele-
fone celular >4 horas/dia foi associado significativamente com uma má qualidade do sono. 
Houve associação estatisticamente significativa da má qualidade do sono com o uso após 
10 horas da noite de computadores (OR (IC à 95%)10,6 (2,6 a 42,0) p(1) < 0,001*), redes 
sociais (OR (IC à 95%) 2,1 (2,4 a 16,1) p(1) < 0,001 e televisão (OR (IC à 95%) 2,8 (1,2 a 
6,2) p(1) = 0,011. Conclusão: A dependência de internet está associada a uma má qualidade 
do sono em adolescentes. O uso noturno de telas digitais e um tempo de uso >4horas/dia é 
fator de risco para uma má qualidade do sono.

PALAVRAS-CHAVES: Internet, Distúrbios do Sono, Adolescente.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE OS DISTÚRBIOS DO SONO E 
A DOR DA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR EM 

ADOLESCENTES: UM ESTUDO PRELIMINAR

Emerllyn Shayane Martins de Araújo; Mônica Vilela Heimer.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: O sono é um dos principais processos fisiológicos necessários para o correto 
funcionamento do organismo, pelas propriedades de reparo, conservação de energia e pro-
teção. Alterações no padrão do ciclo vigília-sono são parte das mudanças biopsicossociais 
da adolescência. Sugere-se uma associação entre problemas do sono e a dor da disfunção 
temporomandibular (DTM), pois esta causa efeito negativo na qualidade de vida. Objetivo: 
O presente estudo tem como objetivo investigar a associação entre os distúrbios do sono e a 
dor na disfunção temporomandibular em adolescentes. Metodologia: Trata-se de um estudo 
observacional transversal, feito com estudantes do 1º ao 3º ano do Ensino Médio em uma 
escola da rede pública do município do Recife (PE). Através da aplicação de formulário 
digital, empregou-se os questionários: Sociodemográfico; Índice de Qualidade de Sono de 
Pittsburgh (PSQI); Critérios Diagnósticos de Pesquisa em Disfunção Temporomandibular 
(DTM) Eixo II RDC/DTM (questões 03, 05, 11 e 12). Este projeto foi aprovado pelo Co-
mitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Pernambuco – UPE (Número do parecer: 
1.432.302) e autorizado pela Secretaria Municipal de Educação do Recife. Resultados: 
Dentre os 126 participantes da pesquisa, revelou-se através da escala de Pittsburg, que 
79,4% apresentam má qualidade de sono e encontrou-se associação entre esta variável e a 
presença de dor facial no mês anterior à pesquisa (p = 0,001). A prevalência de má qualida-
de de sono foi maior entre os participantes que haviam referido dor na face (97,3%) do que 
entre aqueles que não refeririam (71,9%). Conclusão: Observou-se alta prevalência de má 
qualidade de sono entre os pesquisados e baixa predominância de dor facial. Mas, dentre 
os que referiram sintomatologia dolorosa na face, observou-se associação estatisticamente 
significativa com a baixa qualidade de sono, destacando o impacto negativo da dor na qua-
lidade de vida dos indivíduos com a referida sintomatologia.

PALAVRAS-CHAVES: Adolescent, Facial Pain, Sleep Disorders, Temporomandibular 
Joint Disorders.
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ATITUDES DE SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS NO 
CENTRO CIRÚRGICO

 Ana Letícia Gomes Paula de Lima; Emanuela Batista Ferreira e Pereira.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: O centro cirúrgico (CC) possui uma dinâmica peculiar de assistência, consi-
derado como cenário de alto risco refletindo no local propício para eventos adversos. A 
preocupação com a segurança do paciente é observada na prevenção de acidentes, objeti-
vando uma melhor qualidade na assistência. Objetivo: Descrever a avaliação da cultura de 
segurança encontrado no centro cirúrgico através da realização de uma revisão integrativa. 
Método: Revisão integrativa da literatura que utilizou como guia a metodologia PRISMA 
nas publicações no período dos últimos cinco anos (2015 a fevereiro de 2020) buscando 
nas bases de dados MEDLINE, PUBMED, LILACS e BDENF. Resultados: Pode-se ob-
servar que o trabalho em equipe é fator fundamental para uma cultura de segurança eficaz. 
A cooperação e empenho dos profissionais que compõem a equipe promovem a integração 
e a contribuição com a instituição, o que resulta em uma união de esforços e a realização 
de atividades com um alto desempenho. Conclusão: A segurança do paciente é imprescin-
dível para a elaboração de boas práticas em saúde, a análise dos artigos, auxiliou para a 
compreensão situacional dos serviços de saúde, gerando assim alertas para as fragilidades 
apresentadas e consequentemente o norteamento para a elaboração e aprimoramento de 
estratégias de trabalhos que possam fortalecer a cultura de segurança entre os profissionais 
atuantes no centro cirúrgico.

PALAVRAS-CHAVES: Atitudes do Pessoal de Saúde, Centros Cirúrgicos, Segurança do 
Paciente, Cultura Organizacional.
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AUTOCUIDADO DE PACIENTES EM USO DE 
ANTICOAGULANTES ORAIS ACOMPANHADOS EM UM 

AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO 

Marina Lundgren de Assis; Simone Maria Muniz da Silva Bezerra

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

INTRODUÇÃO: A maioria das doenças cardiovasculares está entre as patologias que ne-
cessitam de terapia permanente com anticoagulantes orais (ACOS). O autocuidado confi-
gura-se como todos os comportamentos inerentes à saúde que envolve fatores diretamente 
relacionados com o tratamento proposto. OBJETIVO: Avaliar o autocuidado de pacientes 
em uso de ACOs. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal e descritivo, reali-
zado no Ambulatório Especializado de anticoagulação oral do Pronto Socorro Cardiológico 
de Pernambuco, Recife-PE (PROCAPE/UPE). A amostra deu-se por conveniência, sendo 
composta por 329 pacientes com diagnóstico de Fibrilação Atrial, que faziam uso de varfa-
rina como o ACO de escolha. Foram realizadas entrevistas em caráter individual, utilizando 
o instrumento da Escala para avaliar a Capacidade de Autocuidado- EACAC ASA-A, com-
posta por 24 itens, que admitem respostas em uma escala do tipo Likert de cinco posições 
que varia de discordo totalmente (1 ponto), discordo (2 pontos) nem concordo nem discor-
do (3 pontos), concordo (4 pontos) e concordo totalmente (5 pontos) RESULTADOS: Foi 
evidenciado uma classificação entre muito boa e ótima, em relação ao autocuidado, o que 
somaria em 85,40% dos pacientes entrevistados. Este achado satisfatório, justifica-se pela 
implementação de um efetivo programa educativo realizado pelos enfermeiros que aten-
dem no referido ambulatório especializado, proporcionando o acesso às informações sobre 
a doença e o tratamento a ser seguido. CONCLUSÃO: Conclui-se que o estudo possibili-
tou mudanças na prática assistencial a indivíduos com FA, estimulando ações condizentes 
com as necessidades de saúde desse grupo em especial. O autocuidado está relacionado a 
práticas educativas em saúde, realizadas pelo profissional de enfermagem voltadas para as 
orientações dos pacientes sobre o uso do medicamento e mudança de estilo de vida, a fim 
de promover uma melhor assistência ao indivíduo e garantia de vínculo entre o profissional 
e paciente.

PALAVRAS-CHAVES: Autocuidado, Educação em Enfermagem, Anticoagulantes.
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AVALIAÇÃO DA ABRASIVIDADE DOS DENTIFRÍCIOS 
INDICADOS PARA O TRATAMENTO DA SENSIBILIDADE 

DENTÁRIA APÓS ESCOVAÇÃO SIMULADA 

Beatriz Borba Barros Bernardo; Marcos Antonio Japiassú Resende Montes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A importância dos cuidados com a higiene bucal está cada vez mais difundida na popula-
ção e dentre os produtos utilizados os dentifrícios são os maiores aliados. Entretanto, de 
forma abrangente, abrasivos são encontrados na composição dos cremes dentais, causando 
desgastes nos dentes e agravando o quadro de hipersensibilidade. O objetivo da pesquisa 
foi avaliar, através da rugosidade superficial do esmalte, dentifrícios que induzem a remine-
ralização indicados para o tratamento da sensibilidade dentária após a escovação simulada 
comparando os disponíveis comercialmente com um experimental a base de hidroxiapatita 
nanométrica. Cem incisivos bovinos foram selecionados a partir de um conjunto de dentes 
armazenados em solução aquosa de timol. Os dentes foram limpos e desinfetados em clora-
mina T a 0,5% durante uma semana. Após a etapa de seleção os dentes foram seccionados 
ao nível da junção cemento-esmalte com o auxílio de disco diamantado resfriado a água 
sendo, em seguida, removido o remanescente pulpar utilizando cureta e a câmara pulpar foi 
selada. As coroas foram incluídas em tampas de garrafas PET, com resina acrílica e arma-
zenadas em água destilada até a etapa subsequente, onde foram lixadas manualmente com 
lixas d’água de diferentes granulações e levadas à cuba ultrassônica por uma hora em água 
destilada para limpeza. Logo após, os dentes seriam secos com papel absorvente e a rugosi-
mentria inicial seria realizada. As amostras seriam distribuídas aleatoriamente em 4 grupos, 
contendo vinte e cinco elementos cada um, os quais seriam levados à máquina de escova-
ção para realização dos ciclos. Esperava-se observar o efeito remineralizador dos produtos 
testados, visando a determinar qual conduta terapêutica seria mais viável para o tratamento 
dos pacientes que possuem lesões por abrasão e/ou erosão, porém não foi possível chegar a 
resultados e conclusão devido a dificuldade encontrada para a realização das etapas finais.

PALAVRAS-CHAVES: Sensibilidade Dentária, Abrasão Dentária, Dentifrícios
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AVALIAÇÃO DA AÇÃO BACTERICIDA DE UM NOVO 
MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO GRADUAL COM 

NANOPARTÍCULAS DE GÁLIO E CLOREXIDINA NO USO 
DE TRATAMENTO ENDODÔNTICO. 

Eloiza Leonardo de Melo; Marleny Elizabeth Márquez de Martinez Gerbi.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: Um dos desafios na instrumentação de canais radiculares consiste eliminação 
de microorganismos que permanecem em áreas não alcançadas pelos instrumentos, por-
tanto, além do preparo químico e mecânico (PQM), se torna necessária a administração de 
medicações intracanal adicionais. Objetivo: Avaliar a ação bactericida da clorexidina in-
corporada à nanopartículas de gálio frente ao Enterococcus faecalis (Ef), em canais radicu-
lares infectados para sintetizar um novo medicamento antibacteriano no uso de tratamento 
endodôntico. Metodologia: Cinquenta dentes humanos uniradiculares extraídos foram in-
fectados com Cepa de Ef (ATCC® 29212). As amostras foram divididas em cinco grupos: 
CN1-Água Destilada, CP2-Calen com PMCC (controle positivo 1), CP3-Ultracal (controle 
positivo 2), CP4-Clorexidina a 2% (controle positivo 3), CP5-CHX@nZIF-8 (grupo expe-
rimental). Foram realizados os testes de Concentração Mínima Inibitória e Concentração 
Mínima Bactericida e as amostras foram analisadas ao Microscópio Confocal de Fluores-
cência por Varredura a Laser. Resultados: Quando submetida ao teste para determinação da 
Concentração Mínima Bactericida, a CHX@nZIF-8 (CP5) permaneceu com a mesma efi-
ciência, tendo sido capaz de provocar a morte celular de 99,9% das bactérias até a diluição 
de 1024 vezes. Enquanto que o digluconato de clorexidina a 2% (CP4) só manteve o seu 
efeito bactericida quando diluído até 64 vezes. Conclusão: A CHX@nZIF-8 reduziu signi-
ficativamente a viabilidade do Ef. A utilização de uma baixa concentração de clorexidina 
quando incorporada à ZIF-8 não interferiu no seu potencial bactericida, podendo ser uma 
alternativa como medicação intracanal.

PALAVRAS-CHAVES: Clorexidina, Antibacterianos, Enterococcus Faecalis.
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AVALIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DO POLIMORFISMO 
DO GENE TIMP2 E EXPRESSÃO DO GENE LGALS7 COM 

ÚLCERAS DE MEMBROS INFERIORES EM PACIENTES COM 
ANEMIA FALCIFORME

Isabela Cristina Cordeiro Farias; Maria do Socorro de Mendonça Cavalcanti.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - 

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: As Úlceras de Membros Inferiores (UMIs) constituem uma das manifestações 
cutâneas mais comuns da anemia falciforme (AF). A fisiopatologia das UMIs não é com-
pletamente entendida, mas acredita-se que o seu aparecimento depende de vários fatores 
como hipóxia tecidual, hemólise e fatores genéticos. O gene TIMP2 codifica a proteína 
TIMP-2, que é um inibidor de mataloproteinases, enzimas proteolíticas que estão envolvi-
das em remodelação tecidual e degradação de matriz extracelular. Além desta, outra mo-
lécula envolvida em todos os estágios de diferenciação epidérmica é a galectina-7, e o 
seu excesso leva à desestabilização nas junções de aderência associadas com reparo epi-
dérmico, resultando em prejuízo na cicatrização da pele. Dessa forma, o polimorfismo no 
gene TIMP2 e a expressão no LGALS7, poderiam estar relacionados com desenvolvimento 
de UMI em pacientes AF. Objetivos: Avaliar a associação do polimorfismo rs7501477 de 
TIMP2, e da expressão gênica de LGALS7 com UMIs em pacientes com AF. Metodologia: 
Foram incluídos 322 pacientes AF que foram divididos em: grupo caso, constituído de 129 
pacientes que apresentaram histórico atual ou prévio de UMI e grupo controle constituí-
do de 193 pacientes sem histórico de UMI. A análise do polimorfismo foi realizada por 
PCR em tempo real, utilizando a metodologia Taqman. A quantificação dos mRNAs do 
LGALS7 foi feita utilizando a tecnologia TAQMAN Assays. As análises estatísticas foram 
feitas utilizando o software SPSS 19.0. Resultados: As frequências genotípicas do gene 
TIMP2 não apresentaram diferença significativa entre os grupos estudados (p=0,8110; 
OR=1,088; IC=0,6797-1,742). Também não foi encontrada associação entre os alelos e 
UMI (p=0,9196; OR=1,037; IC=0,6969-1,542). O ensaio de expressão de LGALS7 não 
mostrou amplificação nos pacientes desse estudo. Conclusão: No presente estudo não foi 
encontrada associação entre os alelos e genótipos do polimorfismo do TIMP2 com a pre-
sença de UMIs em pacientes AF.

PALAVRAS-CHAVES: Anemia Falciforme, Úlcera de Membros Inferiores, Timp2, 
Lgals7.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CITOTÓXICA DO 
SESQUITERPENO EVOLFILENO EM LEUCEMIA 

PROMIELOCÍTICA

Maria Isabel Jéssica da Silva Dantas; Luiza Rayanna Amorim de Lima

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS GARANHUNS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Apenas cerca de 25% dos pacientes com leucemia são curados através da quimioterapia. 
Estima-se que a resistência ao tratamento quimioterápico é a causa do fracasso terapêutico 
em 90% dos pacientes com câncer metastático. Mediante as informações, surge a necessi-
dade de desenvolvimento e busca por novos fármacos e alvos terapêuticos. Portanto, esse 
trabalho objetivou investigar a atividade citotóxica do evolfileno, composto já isolado da 
espécie Evolvulus linarioides, no qual ainda não apresenta registros farmacológicos, sob 
células neoplásicas de leucemia promielocítica (HL-60) até a data de pesquisa. A metodo-
logia do projeto foi dividida em: cultivo celular da linhagem HL60, ensaio de citotoxicida-
de em células neoplásicas, teste de toxicicidade em células mononucleares do sangue peri-
férico (PBMC) e análises estatísticas dos dados obtidos. Contudo, o atraso na liberação dos 
recursos financeiros pela agência de fomento e a paralização das atividades por consequên-
cia da pandemia em março de 2020, inviabilizaram a realização desta metodologia. Dessa 
forma, ainda não é possível confirmar o efeito citotóxico do composto frente às células da 
linhagem HL-60. Portanto, a atual pesquisa foi submetida e aprovada como voluntária no 
edital de Iniciação Científica e Tecnológica da UPE – 2020, com as devidas alterações, 
garantindo que, com o retorno das atividades laboratoriais, as etapas não concluídas sejam 
continuadas no próximo ano vigente do trabalho. Nas pesquisas bibliográficas realizadas 
foi observado que cerca de 10.000 novos casos de leucemia podem ser identificados em 
2020, com estimativa de 480 apenas para o estado de Pernambuco. Somado a isso, a resis-
tência de pacientes a drogas quimioterápicas associada aos casos de doença residual e aos 
mais de 342.000 óbitos por leucemia mieloide registrados apenas no Nordeste em 2018 
reforçam a necessidade e urgência de novos tratamentos mais eficientes e menos agressivos 
para os pacientes e a importância desta pesquisa.

PALAVRAS-CHAVES: Atividade Antineoplásica, Citotoxicidade, Leucemia, 
Sesquiterpeno.
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AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FERMENTATIVA DO 
CONSÓRCIO FORMADO PELAS LEVEDURAS S. 

CEREVISIAE, D. BRUXELLENSIS E SP. PASSALIDARUM EM 
HIDROLISADOS LIGNOCELULÓSICOS DE CANA-DE-
AÇÚCAR, SORGO SACARINO E PALMA FORRAGEIRA

Maria Eduarda de Oliveira Melo; Rafael Barros de Souza.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

As limitações geográficas, climáticas e a disponibilidade hídrica de Pernambuco limitam a 
produção de cana-de-açúcar o ano inteiro e por toda a sua extensão. O objetivo do trabalho 
foi investigar a produção de etanol a partir do blend de hidrolisados ácidos dos bagaços 
de cana, sorgo sacarino, biomassa de palma forrageira e melaço, utilizando as leveduras 
S. passalidarum, D. bruxellensis e S. cerevisiae. Para isso, foram produzidos hidrolisados 
ácidos dos bagaços de sorgo, cana e da biomassa de palma forrageira. Parte deles foi mis-
turada a três proporções de melaço (75%, 50% e 25%), configurando os blends “Meio 1” 
(3:1:1:1), “Meio 2” (2:1:1:1) e “Meio 3” (1:1:1:1). Os hidrolisados foram fermentados, 
isoladamente, por cada levedura, durante 72h, a 30°C, sem agitação (fermentação 1). Após, 
fermentou-se os blends com cada levedura, nas mesmas condições da primeira fermentação 
(fermentação 2). Carboidratos, ácidos orgânicos e etanol foram quantificados por croma-
tografia líquida de alta eficiência. O hidrolisado de palma forrageira apresentou a maior 
concentração de glicose (55 g/L), enquanto que o da cana e do sorgo, maiores teores de 
xilose (12 g/L e 19 g/L). A adição do melaço diluiu as concentrações de xilose e glicose 
e adicionou hexose, frutose e sacarose ao meio, estes fermentados por S. cerevisiae. Na 
fermentação 1, as eficiências da produção de etanol foram superiores a 80%, exceto para 
o hidrolisado do bagaço de cana. Na 2, houve uma relação entre a proporção de melaço, 
rendimento e eficiência de fermentação. Com o teor de melaço no meio igual/superior a 
50%, as eficiências e os rendimentos caíram, enquanto o oposto ocorreu no “Meio 3”, ob-
tendo, para S. cerevisiae, resultados melhores do que quando fermentou o hidrolisado do 
bagaço de cana. Os dados apresentados ainda são preliminares, porém informaram que, nas 
condições testadas, S. passalidarum não foi capaz de converter xilose a etanol. Mais testes 
são necessários para a determinação da melhor metodologia.

PALAVRAS-CHAVES: Biomassa, Hidrólise, Palma Forrageira, Sorgo, Cana-de-açúcar



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 296

AVALIAÇÃO DA GERMINAÇÃO DE SEMENTES RECÉM-
COLETADAS DE MIMOSA TENUIFLORA POIR 

Marcos Ricardo Barbosa Da Silva; Diana Signor Deon.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

A jurema-preta (Mimosa tenuiflora Poir.), leguminosa nativa de diversas áreas da região 
Nordeste, por ser uma espécie pioneira é importante na recuperação de áreas degradadas, 
além de apresentar potencial forrageiro e energético. Embora a qualidade das sementes 
seja importante para que os processos germinativos ocorram de forma adequada e garanta 
a perpetuação da espécie, as pesquisas direcionadas à avaliação da germinação de sementes 
dessa espécie ainda são escassas. Este trabalho teve por objetivo avaliar o poder germinati-
vo de sementes de M. tenuiflora coletadas em janeiro de 2020 no interior de Petrolina-PE e 
armazenadas por uma semana em câmara fria (10°C ± 3ºC, 40 ± 10% UR) em saco plástico 
transparente. O teste foi realizado no Laboratório de Análise de Sementes da Embrapa 
Semiárido – LASESA. Foram utilizadas quatro caixas gerbox, sendo as repetições, cada 
caixa com dois papéis mata borrão, umedecidos com 12 ml de água destilada, utilizando 
vinte oito sementes por caixa. Para superar a dormência tegumentar as sementes foram 
submetidas ao método de escarificação química, as sementes foram imersas em ácido sul-
fúrico (H2SO4) por 10 minutos e lavadas três vezes com água destilada. Em seguida, foram 
colocadas para germinar nas caixas gerbox e levadas à câmara tipo BOD com temperatura 
constante de 25ºC, com 24 horas de luz. Após 3 dias, foram observadas a emissão da radí-
cula e parte aérea em 9, 12, 12 e 11 sementes, em cada uma das quatro repetições. Aos 7 
dias houve um aumento na germinação de 11, 17, 16 e 15 sementes germinadas. Na última 
avaliação aos 14 dias, três das quatro repetições avaliadas tiveram aumento no número 
de sementes germinadas, totalizando ao final, 13, 19, 16 e 18 sementes. Portanto apenas 
58,92% das sementes recém-coletadas germinaram nesse teste de germinação.

PALAVRAS-CHAVES: Jurema-Preta, Germinação, Viabilidade.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 297

AVALIAÇÃO DA PIGMENTAÇÃO DENTINÁRIA 
PROVOCADA PELO NANO FLUORETO DE PRATA: 

ESTUDO IN VITRO

Luís Felipe de Espíndola Castro; Gabriela Queiroz de Melo Monteiro.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

O diamino fluoreto de prata é um agente cariostático capaz de inativar a cárie dentária e 
utilizado mundialmente. Entretanto, o uso deste agente causa grande comprometimento es-
tético uma vez que causam o escurecimento dentário. Recentemente foi formulado o Nano 
Fluoreto de Prata que apresenta em sua composição partículas de prata nanométricas, fluo-
reto e quitosana. Vários estudos clínicos comprovam a eficácia da nova formulação e afir-
mam que o agente não causa a pigmentação dentária. O objetivo do presente estudo é ava-
liar o potencial de pigmentação dentária provocada pelo Nano Fluoreto de Prata (600ppm 
e 1.500ppm) quando comparado à agentes cariostáticos comercializados: Advantage Arrest 
(Elevate Oral Care), Riva Star (SDI) e Cariestop (Biodinâmica). Para esta avaliação, foram 
utilizados 75 molares humanos, divididos entre os 5 agentes pesquisados (n=15). As amos-
tras foram seccionadas no sentido transversal para remoção do tampão oclusal dos dentes 
e exposição da dentina hígida. Foi utilizado espectrofotômetro digital (Vita Easy Shade 
/ Wilcos) para aferição objetiva da cor em 3 momentos distintos (antes da aplicação dos 
agentes, após 2 semanas e após 4 semanas). Os agentes foram aplicados sobre a dentina por 
um minuto com auxílio de pincel descartável. Para esta análise a variação de luminosida-
de (?L) foi levada em consideração. Foram realizados também registros fotográficos nos 
mesmos intervalos de tempo. O Nano Fluoreto de Prata 600ppm apresentou menores taxas 
de pigmentação dentinária após 4 semanas (média de 0.76), seguido do Nano Fluoreto de 
Prata 1500ppm (-1.2), Riva Star (-29.93), Cariestop (-45.11) e Advantage Arrest (-51.69). 
Houve diferenças estatisticamente significantes entre as novas formulações e os agentes 
cariostático já comercializados (p<0,001). O Nano Fluoreto de prata demostrou ser uma 
alternativa aos agentes já comercializados sem causar pigmentação dentinária, podendo seu 
uso, ser extrapolado para utilização em áreas estéticas.

PALAVRAS-CHAVES: Cárie Dentária, Cariostáticos, Nitrato de Prata, Coloração pela 
Prata.
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AVALIAÇÃO DA PROTEÍNA QUIMERICA Q5 PARA O 
DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO DA LEISHMANIOSE 

VISCERAL CANINA

Larissa Ferreira de Araújo Paz; Zulma Maria Medeiros.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - 

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

INTRODUÇÃO: As leishmanioses são doenças parasitárias, com transmissão vetorial que 
tem o cão como principal reservatório da doença e a infecção canina precede o aparecimen-
to de casos humanos. O diagnóstico precoce destes animais é ponto chave para o controle 
da doença, no entanto, os testes disponíveis atualmente apresentam limitações como baixa 
sensibilidade, especificidade, reações cruzadas e custo elevado. Para melhorar esta reali-
dade, a utilização de proteínas quiméricas configura-se como uma boa alternativa para o 
diagnóstico da Leishmaniose Visceral Canina. Testes inicias desenvolvidos com a quimera 
Q5 e a Lci13 sugerem grande potencial diagnóstico para detecção da doença em animais, 
fazendo-se necessário novos estudos em grupos e localidades diferentes capazes de avaliar 
a eficácia dos testes. OBJETIVO: Avaliar testes diagnósticos com antígenos recombinantes 
para Leishmaniose Visceral Canina. MÉTODOS: Foi desenvolvido um estudo de avaliação 
diagnóstica, em soro de cães do estado de Pernambuco dos anos de 2017 a 2019. Foram 
realizados testes ELISA em 770 amostras com a quimera Q5 e Lci13. RESULTADOS: A 
maioria dos animais eram machos, sem registro referente a sintomatologia. Houve repre-
sentação de cães de todas as GERES do Estado de Pernambuco. Espera-se que o uso da 
quimera Q5 em soro canino apresente melhores resultados diagnósticos em relação aos 
testes preconizados atualmente.

PALAVRAS-CHAVES: Diagnóstico; Leishmaniose Visceral; Doenças do Cão.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES 
COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO E 

FATORES ASSOCIADOS

Ana Julia Santos Bertoldo; Ana Carolina Rodarti Pitangui.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

INTRODUÇÃO: A Incontinência Urinária (IU) é definida como qualquer perda involuntá-
ria de urina. Classifica-se em: Incontinência Urinária de Urgência (IUU), de Esforço (IUE) 
e Mista (IUM). É um sintoma multifatorial, o sexo e o aumento da idade são os principais 
fatores de risco. O impacto da IU na qualidade de vida (QV) pode ser avaliado por questio-
nários sobre aspectos próprios da gravidade e o impacto dos sintomas na vida das pacientes. 
A inclusão dos questionários foi recomendada pela Sociedade Internacional de Continência 
(ICS) para complementar os procedimentos clínicos. Com base nos impactos negativos da 
IU na vida das mulheres, esse estudo objetiva avaliar a QV de mulheres com IUE e fatores 
associados. OBJETIVO: Avaliar a QV de mulheres com IUE e fatores associados, avaliar 
a intensidade dos sintomas urinários na qualidade de vida de mulheres com IUE, e a asso-
ciação de variáveis obstétricas (tipo parto, número de gestações) com a severidade da IUE. 
METODOLOGIA: Estudo descritivo com delineamento transversal. Inclusão de mulheres 
com IUE, maiores de 18 anos, que nunca tenham recebido treinamento para musculatura do 
assoalho pélvico. Serão excluídas aquelas que apresentarem transtorno psiquiátrico, déficit 
cognitivo, doença neurológica ou incapacitante, gestação e cirurgia prévia para correção de 
IU. Todos os indivíduos assinarão o termo de consentimento livre e esclarecido segundo a 
resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. O projeto foi aprovado pelo Cep. A 
amostra será calculada por conveniência totalizando 54 mulheres. Avaliação dos sintomas 
urinários e QV por meio do questionário validado International Consultation Incontinense 
Questionnaire - ICIQ-SF. As associações poderão ser calculadas por meio do teste de Qui-
-quadrado e comparação entre médias por ANOVA one-way com pós teste de Tukey. Os 
procedimentos serão realizados pelo SPSS com p<0,05. RESULTADOS E CONCLUSÃO: 
Devido a pandemia do COVID-19, o estudo ainda não possui resultados e conclusões.

PALAVRAS-CHAVES: Qualidade de Vida, Incontinência Urinária de Esforço, Severidade.
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AVALIAÇÃO DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA APÓS 
EXODONTIAS DE TERCEIROS MOLARES INCLUSOS  

COM USO DE L-PRF

Éwerton Daniel Rocha Rodrigues; Prof. Dr. Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

INTRODUÇÃO: Após a exodontia sinais e sintomas da inflamação ocorrem como um pro-
cesso comum do reparo. Um dos objetivos da analgesia pré-emptiva é limitar esses sinais 
e sintoma, sem, contudo, prejudicar a reparação. OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho 
a ação do L-PRF na modulação dos sinais e sintomas da inflamação após a exodontia de 
terceiros molares. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram selecionados indivíduos com indi-
cação de exodontia de terceiros molares. O desenho de boca dividida foi empregado. Os 
alvéolos pós extração foram divididos em 2 grupos: experimental e controle. No grupo 
experimental, após a remoção dentária, o alvéolo foi preenchido com um plug de L-PRF. A 
dor foi avaliada através de uma escala visual analógica (EVA). O edema foi avaliado atra-
vés de 3 medidas faciais. Foi realizada uma avaliação para a cicatrização do tecido mole 
utilizando-se o índice de Landry. RESULTADOS: Esta pesquisa encontra-se em andamen-
to, portanto os dados apresentados são relativos aos resultados preliminares dos sinais e 
sintomas da inflamação em 13 pacientes em que a intervenção já foi realizada. Em relação 
à dor, observou-se que o maior pico foi observado no segundo dia de pós-operatório. Com 
o lado controle apresentando as maiores médias. Observou-se que o pico do edema ocorreu 
no terceiro dia de pós-operatório. O lado experimental apresentou as maiores médias para 
as medidas faciais 1 e 2, para a medida 3 observou-se resultados similares. Em relação ao 
índice de Landry, observou-se que o lado experimental apresentou as melhores médias de 
cicatrização no terceiro e sétimo dia de pós-operatório. CONCLUSÃO: Observando os re-
sultados parciais deste estudo, sugere-se que o L-PRF tem um potencial de limitar a dor e o 
edema, bem como melhorar o padrão de cicatrização do acesso cirúrgico, após a exodontia 
de terceiros molares inferiores inclusos.

PALAVRAS-CHAVES: Fibrina Rica em Plaquetas e Leucócitos, Regeneração Óssea, Ter-
ceiro Molar.
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AVALIAÇÃO DA RESPOSTA PULPAR APÓS APLICAÇÃO 
DE LASER DE BAIXA POTÊNCIA EM CAVIDADES 

PROFUNDAS: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 

Pedro Tardelly Diniz Filgueira; Marcos Antônio Japiassu Resende Montes

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Atualmente há um grande interesse no campo dos tratamentos pulpares regenerativos. Nes-
se contexto o laser de baixa potência tem se mostrado bastante promissor através do seu 
efeito de biomodulação e indução da regeneração tecidual. Dessa forma, o objetivo desse 
estudo é avaliar a resposta pulpar de produção de dentina terciária após aplicação do laser 
de diodo com comprimento de onda de 600nm. Serão selecionados pacientes que apresen-
tem lesões de cárie extensas, e que após a remoção do tecido cariado, apresente remanes-
cente dentinário variando entre 1 e 2 mm de espessura acima da polpa. Serão divididos em 
três grupos: G1 – Apenas selamento com ionômero de vidro (n=10), G2 – Aplicação de 
cimento de hidróxido de cálcio e selamento com ionômero de vidro (n=10); G3 – Aplicação 
de laser e selamento com ionômero de vidro (n=10). O protocolo de aplicação do laser na 
cavidade se dará nos seguintes parâmentros: Laser de diodo (Laser Duo, MMO, Brasil), 
com comprimento de onda de 660nn, feixe de 2 mm de diâmetro; potência máxima de saída 
de 30 mW; exposição radiante de 2 J/cm2; aplicado diretamente na parede pulpar da cavi-
dade por 2 minutos e 15 segundos, e posteriormente selado com ionômero de vidro Riva 
Self cure (SDI, Brasil). Para a avaliação da resposta pulpar, serão realizadas 4 tomadas ra-
diográficas digitais periapicais: Diagnóstico, pós remoção do tecido cariado, um mês após 
a aplicação do laser e seis meses após a aplicação do laser. A espessura da dentina presenta 
acima da câmara pulpar será medida através do software ImageJ. Espera-se encontrar resul-
tados onde os dentes que receberam tratamento com laser, apresentem maior quantidade de 
dentina reacional acima da câmara pulpar. Esse estudo se faz necessário tendo em vista que 
as pesquisas atuais com mesmo objetivo avaliam a resposta pulpar em dentes hígidos com 
exodontia indicada, não representando a real situação clínica onde o tratamento proposto 
se indicaria.

PALAVRAS-CHAVES: Laser de Diodo, Capeamento Pulpar, Polpa Dental.
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AVALIAÇÃO DA SÍNDROME DO NARIZ VAZIO EM 
PACIENTES SUBMETIDOS A TURBINECTOMIA EM 

CIRURGIA ORTOGNÁTICA 

Carolina Pereira da Silva; Ricardo José de Holanda Vasconcellos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: Em pacientes indicados à cirurgia ortognática, a atenção do cirurgião se esten-
de às vias aéreas superiores, podendo abordar problemas respiratórios que coexistem com 
a deformidade facial. Os cornetos inferiores aumentados obstruem a passagem de ar, sendo 
indicada a turbinectomia, que consiste na redução cirúrgica total ou parcial quando subme-
tidos à impactação maxilar. A síndrome do nariz vazio (SNV) consiste em uma condição 
crônica, rara e evidenciada principalmente após a redução no tamanho dos cornetos. Atual-
mente, com o questionário ENS6Q, é possível realizar o diagnóstico da doença. Objetivo: 
Avaliar a presença da SNV como efeito da turbinectomia total em pacientes submetidos à 
cirurgia ortognática na impactação maxilar, além de comparar o tamanho da impactação 
com o espaço aéreo. Metodologia: A população estudada consistiu de 20 pacientes atendi-
dos no ambulatório de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial de hospital de rede 
privada em Recife-PE. Os dados foram coletados através do questionário ENS6Q. Tam-
bém, realizou-se uma avaliação tridimensional da cavidade nasal através de tomografias 
pré e pós-operatórias para mensuração do volume das fossas nasais pela ferramenta Sinus/
Airway do software de planejamento virtual Dolphin 11.95. Resultados: Apenas 15,0% dos 
pacientes possuíam SNV, constando que um paciente poderia apresentar mais de um sin-
toma. A média do volume da cavidade nasal foi 7477,15mm³ sendo mais alta na avaliação 
inicial e a média da PSN foi 0,72 sendo mais elevada do que ANS, com diferença signifi-
cativa entre as avaliações. Conclusão: A SNV não é uma complicação rara e sua ocorrência 
não se constitui em uma contraindicação absoluta da turbinectomia total do corneto nasal 
inferior. Ainda, verificou-se que o volume da cavidade nasal se apresentou menor após o 
procedimento cirúrgico. Porém, a realização da turbinectomia total da concha nasal infe-
rior, nesses pacientes, contribuiu com a melhora da permeabilidade das vias aéreas.

PALAVRAS-CHAVES: Cirurgia Ortognática, Otorrinolaringologia, Cavidade Nasal, 
Conchas Nasais, Doenças Nasais.
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AVALIAÇÃO DA SOLUBILIDADE DE CIMENTOS 
ENDODÔNTICOS RESINOS E HIDRÁULICOS: UM 

ESTUDO IN VITRO

Natália Gomes de Oliveira; Marianne de Vasconcelos Carvalho.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: a baixa solubilidade é uma das propriedades físicas mais desejáveis de um 
cimento endodôntico, pois pode influenciar no sucesso do tratamento endodôntico. Mate-
riais mais solúveis podem liberar substâncias irritantes e aumentar o risco de dispersão e 
colonização de bactérias na região periapical. Esta propriedade está diretamente relaciona-
da à composição dos cimentos endodônticos. De acordo com a American Dental Associa-
tion (ADA) e a International Organization for Standardization (ISO), essa solubilidade não 
deve exceder 3%. Objetivo: o objetivo deste estudo foi avaliar a solubilidade de cimentos 
endodônticos à base de resina epóxi (AH Plus e Sealer Plus) e à base de silicato de cálcio 
(MTA Fillapex). Metodologia: a solubilidade foi avaliada de acordo com as diretrizes ISO 
6876:2012 com algumas modificações. A solubilidade determina a degradação do material 
e foi determinada pela perda ou ganho de massa (gramas). Resultados: para análise esta-
tística, foram aplicados os testes t Student’s, ANOVA e Tukey, com nível de significância 
de 5%. As amostras de AH Plus e Sealer Plus apresentaram ganho de massa (-0,05% e 
0,10%, respectivamente), enquanto o MTA Fillapex apresentou perda de massa (14,2%) 
com diferenças estatísticas quando comparadas aos cimentos endodônticos à base de resina 
epóxi (p<0,05). Conclusão: Os cimentos à base de resina epóxi apresentaram propriedades 
de solubilidade aceitáveis com base nos padrões ISO 6876, enquanto o MTA Fillapex não 
atendeu aos requisitos de solubilidade, demonstrando uma perda de peso de mais de 3%.

PALAVRAS-CHAVES: Cimentos Endodônticos, Resina Epóxi, Solubilidade, Obturação 
do Canal Radicular.
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AVALIAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES INDUSTRIAIS E 
TECNOLÓGICAS PARA A ÁREA DE PETRÓLEO EM 

PERNAMBUCO 

Nicole Cavalcanti dos Santos; Pablo Aurélio Lacerda de Almeida Pinto.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O petróleo é um recurso de fundamental relevância na sociedade, representando não so-
mente a principal fonte energética, como também uma das matérias-primas mais utilizadas 
nos dias atuais. Sob esse contexto, o objetivo deste trabalho é analisar os desafios das capa-
citações científicas e tecnológicas gestadas nas instituições de ensino do Estado de Pernam-
buco, e as perspectivas de relação e interação com os empreendimentos em Suape, voltados 
para as áreas de petróleo, gás, naval e offshore. No que diz respeito à metodologia, foi 
escolhida uma pesquisa descritiva de natureza quantitativa. Foram combinadas várias for-
mas de procedimentos, partindo do referencial teórico. Como fonte de dados secundários, 
a investigação se valeu dos dados disponibilizados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia 
(MCT), através do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq. Ademais, foi empregada a 
estatística descritiva. Em relação aos resultados, constatou-se que a região nordeste, onde 
encontra-se instalado o Complexo de Suape, constitui a segunda maior região em termos de 
grupos de pesquisa relacionados às áreas em estudo. Em seguida, notou-se que, no campo 
estadual, há forte produção de capacidade de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) nesse se-
tor. Contudo, tal capacidade encontra-se concentrada em uma pequena parcela de institui-
ções. Foi possível perceber, também, dificuldades de acesso de novos grupos aos empreen-
dimentos de Suape. Para mais, notou-se um baixo envolvimento das instituições privadas 
com as atividades relacionadas ao setor em estudo. Ainda, foram identificadas algumas das 
dificuldades enfrentadas pelo setor produtivo da região. Pode-se concluir, portanto, que 
Pernambuco apresenta-se como detentor de grande potencial em termos de capacitações no 
ramo do petróleo e derivados. Todavia, foi percebida a necessidade de descentralização das 
mesmas entre as universidades do estado. Por fim, verificou-se uma relação incipiente entre 
o setor de P&D e os empreendimentos de Suape.

PALAVRAS-CHAVES: Petróleo, Tecnologia, Suape..
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AVALIAÇÃO DE REABSORÇÃO RADICULAR E LESÃO DE 
FORAMINA EM MOLARES DECÍDUOS CARIADOS

Híttalo Carlos Rodrigues Almeida; Ana Paula Veras Sobral.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: A região inter-radicular dos molares decíduos constitui uma zona de intensas 
modificações relacionadas à reabsorção radicular. A lesão de foramina é uma reação infla-
matória do osso alveolar que resulta na destruição dos tecidos de suporte, reabsorção óssea 
e perda de inserção e podem interferir no processo de reabsorção radicular do dente decí-
duo. Objetivo: Determinar a prevalência de lesão de foramina e a influência no processo de 
reabsorção radicular em molares decíduos. Metodologia: Estudo transversal com pacientes 
de idades entre 3 e 12 anos. Foi realizado questionário de saúde, exame físico dos dentes 
utilizando International Caries Detection and Assessment System (ICDAS) e exame radio-
gráfico periapical. Foram estabelecidos critérios de interpretação radiográfica e a avaliação 
realizada por três profissionais especialistas (Radiologista, Ortodontista e Odontopediatra). 
Para concordância das avaliações foi utilizado o índice de Kappa, adotando nível de signi-
ficância de 5% para todos os testes. Resultados: A amostra foi constituída por 26 pacientes, 
50 molares decíduos, sendo 37 dentes inferiores e 13 superiores; o segundo molar decíduo 
apresentou escore 6 no ICDAS em 38,5% da amostra. Em relação à concordância interexa-
minador, o radiologista e odontopediatra obtiveram concordância quase perfeita para pro-
fundidade de cárie na face mesial (K=0.97) e oclusal (K=0.97); Na avaliação de reabsorção 
radicular, a raiz mesial (K=0.89) e a raiz distal (K=0.93). Na avaliação da profundidade da 
cárie na face distal não foi obtida concordância. Em relação à lesão de foramina a concor-
dância foi perfeita entre os três avaliadores (K=1), estando presente em 42,3% da amostra 
e desta, cerca de 50% apresentaram, pelo menos, 1/3 da raiz reabsorvida na mesial e 75% 
na raiz distal. Conclusão: A presença de lesão de foramina em molares decíduos influencia 
no processo de reabsorção radicular.

PALAVRAS-CHAVES: Dente Decíduo, Cárie Dentária, Doenças da Polpa Dentária, 
Reabsorção de Dente.
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AVALIAÇÃO DE TERAPIAS ANTIMICROBIANAS NA 
DESINFECÇÃO DOS CANAIS RADICULARES: ESTUDO 

HISTOMORFOMÉTRICO 

Mariana Carneiro da Cunha Girão; Marleny Elizabeth Márquez de Martínez Gerbi

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

INTRODUÇÃO: A persistência de bactérias, principalmente a Enterococcus faecalis no 
sistema de canais radiculares, é a principal causa para o insucesso do tratamento endo-
dôntico. Diversas técnicas, vêm sendo estudadas, para sanar esse problema, como o uso 
da terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT) e da Irrigação Ultrassônica Passiva (PUI). 
OBJETIVOS: Avaliar o efeito antimicrobiano do Hipoclorito de sódio a 2,5%, da PUI e da 
aPDT (Azul de Metileno e Laser Diodo 660nm) associada ou não a hipoclorito de sódio a 
2,5% em canais radiculares contaminados com Enterococcus faecalis, através das Unida-
des Formadoras de Colônias, da Microscopia Confocal de Varredura a Laser e do software 
módulo de medição interativa Leica. METODOLOGIA: Foi realizada a seleção de pré-
-molares unirradiculares inferiores humanos, com canais retos, seguido da padronização da 
amostra, através do corte da coroa, mantendo 14mm a partir do ápice. Foi realizado o pre-
paro biomecânico com limas manuais e colocação de resina composta nos ápices radicu-
lares, fase na qual a pesquisa foi interrompida. Seria feita a esterilização das amostras, em 
autoclave a 125ºC por 20 minutos, inoculação das cepas de Enterecoccus faecalis dentro 
do canal radicular e incubação durante 72 horas a 37° C. Seria aplicada fonte emissora de 
luz e agente fotossensibilizador. Depois, haveria a distribuição da amostra em seis grupos, 
de forma aleatória e a coleta e análise microbiológica. Seria feita a microscopia confocal 
de varredura a laser e análise histomorfométrica. Por fim, a análise estatística, aplicando 
o teste de ANOVA e o teste de comparações múltiplas de Tukey com significância de 5%. 
RESULTADO: A pesquisa foi iniciada, mas não apresentou resultados devido à impossibi-
lidade de realizar as etapas seguintes, devido a pandemia do COVID-19. CONCLUSÃO: 
Continuaremos com a pesquisa no momento e posteriormente serão apresentados os resul-
tados da eficácia da aPDT e PUI na desinfecção de canais radiculares.

PALAVRAS-CHAVES: Endodontia, Desinfecção de Canal Radicular, Laser, Fotoquimio-
terapia, Pdt, Tfd.
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AVALIAÇÃO DO POLIMORFISMO DO GENE LGALS7 
(RS76477826) COM ÚLCERA DE MEMBROS INFERIORES 

EM PACIENTES COM ANEMIA FALCIFORME

Bruna Assis Tenório Pinto; Maria do Socorro de Mendonça Cavalcanti

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: As Úlceras de Membros Inferiores (UMI) constituem uma das manifestações 
clínicas mais comuns da Anemia Falciforme (AF), uma doença monogênica com alta di-
versidade clínica entre pacientes. Com um impacto considerável na qualidade de vida, as 
úlceras, não tem os fatores do seu desenvolvimento muito bem definidos. Entre as mo-
léculas biológicas que podem estar envolvidas nesse processo está a galectina-7 (gal-7), 
uma molécula expressa em todos os estágios de diferenciação epidérmica. Já foi visto que 
o excesso da gal-7 faz com que a cicatrização da pele ocorra de forma prejudicada. Dessa 
forma, o polimorfismo no gene LGALS7, assim como a sua expressão, pode estar relacio-
nado com desenvolvimento de UMI em pacientes AF. Objetivos: Verificar a existência de 
associação entre o polimorfismo rs76477828 do gene LGALS7 com UMI em pacientes 
com AF. Metodologia: 322 pacientes com AF foram divididos em dois grupos: grupo caso, 
com 123 pacientes e história atual ou prévia UMI e, grupo controle com 199 pacientes sem 
histórico de UMI. A genotipagem do LGALS7 não foi realizada por limitações devido à 
pandemia de COVID19, mas, foi possível a realização do ensaio de expressão gênica. A 
quantificação dos mRNAs foi feita utilizando a tecnologia TAQMAN Assays. Resultados: 
Na análise das variáveis clínicas e laboratoriais, foi observada associação entre o grupo 
caso e maior mediana de idade (p= 0,001), menores níveis de hemoglobina (p=0,004), me-
nor concentração de hematócrito (p= 0,001), e menores níveis de hemoglobina fetal (HbF) 
(p= 0,008), quando comparado com o grupo controle. O ensaio de expressão de LGALS7 
não mostrou amplificação. Conclusão: Em nossa população de pacientes, o ensaio de ex-
pressão gênica de LGALS7 não apresentou amplificação, porém o mesmo foi realizado 
sem o controle endógeno. Assim, não podemos concluir que a não expressão é de fato 
devido ao mRNA não ser realmente expresso no sangue desses pacientes. O experimento 
com o controle endógeno será realizado.

PALAVRAS-CHAVES: Anemia Falciforme, Úlcera de Membros Inferiores, Gal-7.
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIBACTERIANO DO 
NANO FLUORETO DE PRATA: ESTUDO COMPARATIVO 

Luiz Pedro Mendes De Azevedo; Gabriela Queiroz De Melo Monteiro

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS CAMARAGIBE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Esta revisão integrativa da literatura, desenvolvida como alternativa à impossibilidade de 
conclusão do projeto inicial, tem por objetivo integrar e sistematizar os conhecimentos a 
respeito do Nano Fluoreto de Prata, bem como apurar dados relativos a seu potencial an-
timicrobiano, sua capacidade de paralisação de lesões cariosas e seu grau de pigmentação 
dentária. Os artigos foram selecionados a partir da pesquisa nas bases de dados PubMed, 
Scopus, Cochrane Library, Web of Science, Embase, LILACS, SciELO e Google Scholar, 
utilizando os termos “nano silver fluoride” e “silver diamine fluoride” (incluindo suas va-
riantes), sem determinação de período de tempo, e incluindo publicações em português, 
inglês e espanhol. Ao final, 21 artigos foram utilizados e seus dados foram organizados, 
sumarizados e discutidos. O Nano Fluoreto de Prata é um agente cariostático eficaz, com 
potencial antimicrobiano, de remineralização e de paralisação das lesões de cárie compará-
vel ou superior a outros materiais de mesma finalidade. Apresenta vantagem sobre outros 
produtos, como o Diamino Fluoreto de Prata (DFP), por não causar pigmentação às estru-
turas dentárias, o que representa um ganho estético importante. Isso porque é composto por 
nanopartículas de prata, que por seu pequeno tamanho, não sofrem oxidação. O material 
representa, atualmente, uma alternativa terapêutica ao tratamento da cárie, uma vez que 
não requer produção de aerossóis, o que diminui o risco de contaminação no consultório 
odontológico.

PALAVRAS-CHAVES: Nano Fluoreto de Prata, Diamino Fluoreto de Prata, Agentes 
Cariostáticos.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 309

AVALIAÇÃO DOS CARACTERES INDIVIDUAIS PRESENTES 
EM ESTERNOS PERTENCENTES A UMA COLEÇÃO 
OSTEOLÓGICA DE ESQUELETOS IDENTIFICADOS  

NO NORDESTE BRASILEIRO 

Carolaine Rayane Xavier da Silva; Marcus Vitor Diniz de Carvalho.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: O exame dentro da Antropologia Forense comumente fundamenta-se em iden-
tificar o indivíduo, calcular o tempo decorrido desde a morte e contribuir para determinação 
da causa e circunstância da mesma. Para este fim, caracteres como sexo, origem geográfica, 
idade e estatura, que compõem o perfil biológico, nem sempre são suficientes para uma 
identificação favorável. Dessa forma, é necessário recorrer a fatores de individualização 
como os caracteres discretos. Objetivos: Avaliar a ocorrência dos caracteres discretos em 
esternos de esqueletos pertencentes ao Centro de Estudos em Antropologia Forense, da Fa-
culdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco – CEAF/FOP/UPE, com o intuito 
de apresentar informações individualizantes que possam ser desfrutadas pela antropologia 
forense na identificação humana. Metodologia: A primeira avaliação da pesquisa focou 
em determinar em qual região do osso esterno os caracteres discretos estavam localizados 
(Manúbrio, corpo ou processo xifóide). Posteriormente, com o auxílio de fotografias dos 
esternos e de um programa chamado ImageJ, foram realizadas as avaliações morfométricas 
dos forames encontrados. Por fim, foram realizadas análises correlacionando a presença 
dos caracteres discretos com a população estudada, levando em consideração todos os da-
dos colhidos dos indivíduos. Resultados: Avaliando os 265 esternos da amostra, não foi 
possível observar a presença de fendas esternais, entretanto, 13 forames foram encontra-
dos, assim como, 33 processos xifóides simples, 18 bífidos e 2 triplos. Com relação a aná-
lise estatística, o forame esternal se mostrou relacionado ao sexo do indivíduo. Conclusão: 
Em concordância com o que mostram os estudos, o conhecimento dos caracteres discretos 
presentes no esterno se mostra importante tanto para a Antropologia Forense, no que diz 
respeito ao processo de identificação humana, quanto para os profissionais da área da saú-
de, acerca de procedimentos médicos que envolvam a área esternal.

PALAVRAS-CHAVES: Antropologia Forense, Esterno, Caracteres Discretos, Identifica-
ção Humana.
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AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: DESAFIOS À 
PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR NA ESCOLA

Chrystianne Kerlenn Vanderley Sobral; Lívia Tenorio Brasileiro

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

A pesquisa parte de inquietações a respeito do que efetivamente estamos avaliando, como 
avaliamos, o que pretendemos com essa avaliação e o que o estudante fará com este resulta-
do para melhorar sua aprendizagem. Delimitamos como problema: como tratar os desafios 
presentes na avaliação das aulas de Educação Física do Ensino Médio? Nosso objetivo 
geral foi analisar os limites e as possibilidades presentes em um processo de avaliação de 
aulas de Educação Física de uma turma de Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino da 
Paraíba. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, possuindo duas etapas: revisão da literatura, 
onde situamos as discussões sobre avaliação na Educação e na Educação Física e uma 
pesquisa de campo, utilizando uma pesquisa-ação com uma turma do Ensino Médio de 
uma Escola da Rede de Ensino da Paraíba, situada em Campina Grande. Recorremos a três 
instrumentos: entrevista com dois gestores da instituição; diário de campo das aulas do 4° 
bimestre de 2019 com a turma do 3°ano C; e um questionário com os estudantes participan-
tes. Para a análise de dados recorremos a uma análise descritiva, descrevendo com densida-
de as ações desenvolvidas através de narrativas das aulas. Reconhecemos que refletir sobre 
uma avaliação em Educação Física que procure desenvolver meios próprios de avaliar, 
mas que também utiliza instrumentos comuns aos outros componentes mostra-se como um 
desafio. Percebemos que ao repensar a avaliação nas nossas aulas, a partir do reconheci-
mento do par dialético objetivo/avaliação, recorrendo a uma diversidade de instrumentos 
de avaliação, permitimos que os mesmos compreendam como chegamos a uma nota ou 
conceito e seu processo de aprendizagem. Ao (re)pensar a prática pedagógica, observamos 
que para avaliar é necessário que os estudantes reconheçam que este componente possui 
um conteúdo com inúmeras especificidades e é necessário que o(a) professor(a) utilize 
diversas formas de avaliá-los.

PALAVRAS-CHAVES: Avaliação, Ensino Médio, Educação Física.
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AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE PACIENTES 
ACOMETIDOS POR INFECÇÕES ODONTOGÊNICAS 

ATENDIDOS NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS 

Ana Beatriz Albuquerque Meira; Belmiro Cavalcanti Pereira Vasconcelos

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

As infecções constituem uma das patologias mais comuns encontradas na região buco-
maxilofacial e podem ser classificadas de acordo com a sua origem, podendo evoluir e 
disseminar-se ao longo dos espaços fasciais. A pesquisa objetivou analisar dados clínicos 
e conduta terapêutica de prontuários de pacientes acometidos por infecções odontogênicas 
atendidos no Hospital Getúlio Vargas (HGV). Trata-se de um estudo retrospectivo, obser-
vacional e epidemiológico do tipo documental através de prontuários médicos – hospitala-
res realizados no período de janeiro de 2018 a janeiro de 2019. Os dados catalogados dos 
prontuários serviram para responder o questionário baseado em Suebara et. al. 2008, com-
posto pelos seguintes itens: nome; idade; gênero; etnia; etiologia; tempo de permanência 
hospitalar; sinais e sintomas; hábitos e doenças associadas; conduta; antibioticoterapia. Ao 
final da coleta de dados foi realizada uma análise estatística descritiva e inferencial, onde 
constam tabelas e gráficos. A idade dos 29 pacientes analisados variou de 8 a 85 anos, teve 
média de 34,59 anos, desvio padrão de 17,57 anos e mediana de 35,00 anos, as etiologias 
mais prevalentes foram celulite em face e infecção odontogênica, mais da metade não tinha 
registro de doenças associadas e as mais frequentes foram hipertensão arterial e alergias; a 
conduta adotada mais frequente foi a antibioticoterapia com Ceftriaxona 1g e Clindamicina 
600mg. As infecções faciais de origem odontogênicas apresentam altos riscos de complica-
ções aos pacientes acometidos por essa desordem, quando tratado precocemente a maioria 
dos casos é controlado e sua evolução interrompida. Portanto, o conhecimento dos sinais 
e sintomas, como também a antibioticoterapia e conduta cirúrgica é de suma importância 
para os clínicos e cirurgiões bucomaxilofacias que deparam com essas infecções.

PALAVRAS-CHAVES: Epidemiologia, Patologia Bucal, Infecção Focal Dentária
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AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE FARINHAS DA BATATA-
DOCE BEAUREGARD 

Aline Nataly Soares Vital; Cristhiane Maria Bazílio de Omena Messias.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: A biofortificação é uma estratégia que já começou a ser utilizada no Brasil, e 
que tem a finalidade de promover o melhoramento de plantas, aumentando o conteúdo de 
micronutrientes de produtos agrícolas. Um exemplo é a batata-doce biofortificada Beaure-
gard, de polpa alaranjada, com alto teor de betacaroteno, sendo considerada mais nutritiva 
que as outras variedades cultivadas no Brasil. Quando a farinha de batata-doce é elaborada 
a partir de raízes com alto teor de betacaroteno, constitui-se uma fonte de pró-vitamina A. 
Objetivo: O objetivo desse estudo foi avaliar a composição nutricional de farinhas obtida 
através da batata-doce Beauregard. Metodologia: A batata-doce foi obtida por dois produ-
tores diferentes em feiras de hortifruti dos municípios de Juazeiro-BA e Petrolina-PE. Des-
sa forma, foram produzidos dois tipos de farinha: A e B, para cada fornecedor. Cada farinha 
foi submetida à análise laboratorial, para determinação da composição nutricional. Foram 
determinados: umidade, cinzas, fibras, zinco e ferro das duas farinhas, em triplicata. Re-
sultados: A partir da análise dos dados, é possível perceber que a farinha A (FA) tem maior 
teor de umidade (5,90%), cinzas (2,92 mg/100 g) e ferro (2,21 mg/100 g) que a farinha B 
(FB), havendo diferença significativa (p<0,05) entre as duas. O teor de fibra bruta para FA 
e FB foi de 5,72% e 4,86%, respectivamente. Já os valores de zinco foram 0,82 mg/100 g 
para FA e 0,22 mg/100 g para FB. Conclusão: Conclui-se que o plantio pode interferir na 
quantidade de alguns nutrientes presentes na batata-doce, o que explicaria a diferença entre 
alguns dos nutrientes analisados na farinha A e farinha B. Além disso, a farinha da batata-
-doce Beauregard tem uma boa composição nutricional, independente do produtor, ainda 
que haja diferença em alguns nutrientes analisados.

PALAVRAS-CHAVES: Biofortificação, Composição Nutricional, Nutrientes.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 313

AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA E MORFOMÉTRICA DA 
AÇÃO ANTIMICROBIANA DA TERAPIA FOTODINÂMICA 

E DO LASER ER: YAG EM CANAIS RADICULARES 
INFECTADOS COM ENTEROCOCCUS FAECALIS

Lara Marques Magalhães Moreno; Marleny Elizabeth Márquez de Martínes Gerbi.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: O tratamento químico-mecânico do sistema de canais radiculares tem como 
principal objetivo remover ou diminuir populações bacterianas e é considerado o procedi-
mento padrão para a desinfecção dos canais radiculares. Entretanto, devido à complexidade 
da anatomia interna dos túbulos dentinários a eliminação dos microorganismos presen-
tes, principalmente do Enterococcus faecalis, é dificultada por métodos tradicionais de 
instrumentação convencional. Objetivo: Avaliar histomorfometricamente o efeito antimi-
crobiano da associação entre o laser Er: YAG e a Terapia Fotodinâmica (PDT) em canais 
radiculares infectados com Enterococcus faecalis. Metodologia: Quarenta dentes bovinos 
unirradiculares tiveram suas raízes instrumentadas e contaminadas com E. faecalis por 72 
horas. Os dentes foram distribuídos aleatoriamente em quatro grupos (n=10): G1 (grupo 
controle) - Irrigação com NaOCl a 2,5%; G2 - Laser Er: YAG (2940 nm, 15 Hz, 100 mJ); 
G3 – PDT com fotosenssibilizador azul de metileno 0,07% e irradiado com Laser (660 nm, 
potência 40 mW, 5 minutos) e G4 - Laser Er: YAG + PDT. Posteriormente, os dentes foram 
seccionados, examinados ao Microscópio Confocal de Varredura a Laser para veririficação 
da viabilidade bacteriana e foi realizada a análise histomorfométrica das imagens. Os dados 
foram analisados pelo Teste F (ANOVA) e pelo teste de Kruskal-Wallis, com um nível de 
significância de 5%. Resultados: os tratamentos com PDT e Er: YAG + PDT promoveram 
uma maior eficácia na redução bacteriana entre as terapias propostas; o NaOCl a 2,5% 
mostrou-se menos efetivo na eliminação das bactérias. O resultado estatístico demonstrou 
diferença significativa (p<0,05) entre os grupos estudados, exceto entre o grupo que asso-
ciou o Er: YAG a PDT e o grupo que utilizou apenas a PDT, quando analisado as colônias 
de bactérias vivas. Conclusão: a PDT associada ou não ao Laser Er: YAG mostrou-se eficaz 
e estatisticamente significante quando comparada aos demais grupos analisados.

PALAVRAS-CHAVES: Lasers, Fotoquimioterapia, Enterococcus Faecalis, Desinfecção, 
Endodontia.
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AVALIAÇÃO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO (ANA) 
E SEUS IMPACTOS NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NAS 

TURMAS DE 1º AO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PETROLINA-PE

Antonio Ricardo de Souza Santos; Paulo César Marques de Andrade Santos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O projeto central do Orientador Paulo César intitulado “Escolas do meu sertão: aqui se 
labuta o que se planeja?” voltado para análise das Políticas Públicas de Avaliação da qua-
lidade do ensino na educação Básica, deu origem ao projeto de dissertação da mestranda 
Jaqueline Ventura Ferreira: Impactos da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) nas 
práticas pedagógicas de leitura, escrita e matemática nas turmas de 1º ao 3º ano do ensino 
fundamental das escolas municipais de Petrolina – (PE); e posterior projeto de Iniciação 
Científica com objetivo de identificar os fundamentos, diretrizes e habilidades previstas 
pela ANA. Tratou-se de um estudo comparativo e descritivo com abordagem quanti-qua-
litativa, utilizando os dados da pesquisa de campo por meio de aplicação de questionários 
(48 professores, 7 coordenadores pedagógicos e 6 técnicospedagógicos da SEDU). A rea-
lização das entrevistas semiestruturadas e gravadas com 37 sujeitos. As atividades de IC 
começaram a partir da (I) leitura dos documentos da coleta de dados (textos, entrevistas, 
diário de campo). Depois no (II) auxílio à organização do corpus de análise com a seleção 
e escolha dos documentos. Nessa etapa foram feitas tabulação por categorias e análise 
temática dos dados a partir da concepção de Bardin (1977). Os resultados do estudo assi-
nalam que a Avaliação Nacional de Alfabetização concebe a alfabetização plena como a 
capacidade de fazer uso da língua escrita e conceitos matemáticos em diferentes contextos, 
porém 32,5% dos docentes explanaram essa compreensão. Ficou evidente que as escolas 
com maiores índices de alfabetização, além possuírem nível socioeconômico melhor do 
que as escolas com menores resultados, também efetivam mais práticas inovadoras, lúdi-
cas, reflexivas, com rotinas de leitura literária diária, de produção e revisão textual do 1o 
ao 3o anos; Sobre a ANA, 73% dos docentes consideram que gerou qualidade no ensino da 
rede, com a criação de instrumentos e indicadores de alfabetização.

PALAVRAS-CHAVES: Políticas Públicas, Avaliação, Práticas Pedagógicas.
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AVALIAÇÃO TRIDIMENSIONAL DO PADRÃO DE 
FRATURA LINGUAL APÓS OSTEOTOMIAS SAGITAIS  

DO RAMO MANDIBULAR

Marcelo Soares dos Santos; José Rodrigues Laureano Filho

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Nas osteotomias sagitais do ramo mandibular (OSRM), a dificuldade em acessar a região 
medial do ramo mandibular pode levar a padrões de fratura inadequados. Com o advento 
dos exames de tomográficos, foi possível se ter um melhor entendimento dos possíveis 
padrões de fraturas. Porém, achados anatômicos que influenciam nesses padrões de fra-
tura são menos estudados. O objetivo deste estudo é de avaliar os padrões de separação 
da linha lingual da OSRM por meio de análise tridimensional de exames tomográficos de 
pacientes submetidos à cirurgia ortognática, além de investigar possíveis associações entre 
achados anatômicos e os padrões de separação. Este estudo é do tipo analítico longitudi-
nal retrospectivo, em que serão utilizados exames tomográficos pré e pós-operatórias de 
pacientes que foram submetidos à OSRM. Todos os pacientes foram operados seguindo o 
mesmo protocolo cirúrgico. A avaliação dos pacientes se dará através variáveis preditoras 
pré-operatórias que serão correlacionadas com uma variável de resultado pós-operatória. 
As variáveis preditoras são heterogênias, incluindo dados demográficos (sexo e idade), de-
formidade dentofacial prévia (hipoplasia e hiperplasia mandibular), e características anatô-
micas que serão avaliadas em imagens tomográficas. A variável de resultado será o padrão 
de fratura encontrado, que serão avaliadas em tomografia pós-operatória seguindo a clas-
sificação de Plooij et al. (2009) em tipo 1 (separação na face lingual do ramo), 2 (no bordo 
posterior do ramo) , III (separações no canal mandibular) e IV (fraturas indesejadas). Como 
resultados preliminares, foram avaliados 45 pacientes até o momento. Após aplicação dos 
critérios de elegibilidade, um total de 75 OSRM foram avaliadas, das quais 21 (25%) foram 
do tipo 1, dois (2,7%) do tipo 2, 45 (53,6%) do tipo 3 e sete (8,3%) do tipo 4. Conclui-se 
que uma grande variedade de padrões de separação pode ocorrer, e outros fatores além da 
técnica empregada podem influenciar no padrão de fratura.

PALAVRAS-CHAVES: Cirurgia Ortognática, Osteotomia Sagital do Ramo Mandibular, 
Tomografia Computadorizada por Raios-x.
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BINARIZAÇÃO EM DOCUMENTOS COM TEXTURA

Álysson de Sá Soares; Byron Leite Dantas Bezerra.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Atualmente há uma grande demanda na área de processamento de imagens de documentos 
de identificação pessoal, visto que as empresas ou instituições que requisitam este tipo de 
documentos aplicam diversos tipos de algoritmos para processar os dados contidos nas 
imagens. Entretanto, a falta de recursos para livres estudos limita o desenvolvimento dessa 
área como um todo, já que uma base de dados de documentos pessoais não pode ser divul-
gada por ferir a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Com essa limitação em foco, o 
presente trabalho teve como objetivo desenvolver um algoritmo capaz de eliminar destes 
documentos as informações sensíveis e substituí-las por outros dados de forma a não violar 
a LGPD. Desta forma, temos como resultado deste trabalho a criação da primeira base de 
dados de documentos pessoais com acesso livre a comunidade científica, uma vez que os 
dados nela presentes são falsos. Como metodologia, o projeto explicita todo o algoritmo 
desenvolvido dividido em duas partes. A primeira consistiu na rotulação das regiões de tex-
tos presentes nos documentos e o pré-processamento destas imagens para remoção dessa 
informação. A segunda etapa, foi o processo de manipulação das imagens com dados sinté-
ticos para gerar a base de dados intitulada Brazilian Identity Document Dataset (BID Data-
set), contendo três tipos de documentos: CNH, CPF e RG. Como resultado, 28800 imagens 
integram BID Dataset, juntamente com seus respectivos Ground Truth (GT) divididos em 
dois subconjuntos, tanto para os desafios de Optical Character Recognition (OCR), quanto 
para desafios de segmentação de texto. Sendo assim, o presente trabalho tem potencial para 
se tornar uma referência na área de processamento de imagens, visto que o BID Dataset é 
a primeira base de dados pública de documentos pessoais, possibilitando novos estudos na 
área de reconhecimento de escrita e segmentação de textos em documentos.

PALAVRAS-CHAVES: Processamento de Imagens, Base de Dados, Ocr, Segmentação 
de Texto.
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BIOINDICADORES ZOOPLANCTÔNICOS NA 
DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL EM 

CORPOS D’ÁGUA DA MESORREGIÃO DA MATA NORTE, 
PERNAMBUCO, BRASIL 

Marinaldo de Lima Vieira; Viviane Lúcia dos Santos Almeida de Melo.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Os organismos zooplanctônicos apresentam grande sensibilidade ambiental, respondendo 
as alterações ambientais e, por apresentarem curto período de vida estão sendo utilizados 
como bioindicadores do estado de trofia em ecossistemas límnicos tropicais. O presente 
estudo tem por objetivo determinar a qualidade ambiental de um corpo d’água da Mesor-
região da Mata Norte, Pernambuco, Brasil, a partir do uso de bioindicadores zooplanctôni-
cos. O corpo d’água selecionado para a coleta piloto, assim como para o desenvolvimento 
do estudo, foi o açude do Engenho Criméia, localizado no município de Buenos Aires – PE. 
As coletas tiveram início no mês de novembro de 2019 e foram conduzidas até junho de 
2020, sempre no fotoperíodo diurno, em quatro pontos de coleta, na região litorânea. As 
amostras de água para análise dos organismos estão sendo coletadas através da filtragem 
d’água do reservatório, para tal utiliza-se um balde graduado de 11 litros, sendo filtrado 
um volume de 55 litros por meio de rede de plâncton de abertura de malha de 64 µm. No 
laboratório, as amostras foram analisadas com o auxílio do microscópio óptico, sendo as 
densidades desses organismos estimadas a partir de subamostras conhecidas. A identifica-
ção dos organismos segue as técnicas usuais para o grupo de organismos estudado, basea-
das na literatura. A qualidade da água pode ser considerada boa na maior parte do período 
estudado, diante da predominância de Crustacea em relação aos Rotifera e dos Copepoda 
Calanoida em relação aos Cyclopoida. No entanto, no mês de dezembro, a ausência de 
Cladocera caracterizou a qualidade da água como ruim, e em junho a destacada dominância 
de Rotifera em relação aos Crustacea caracteriza a qualidade da água de regular a péssima. 
Diante da análise dos dados das amostras dos organismos zooplanctônicos no período de 
estudo, pode-se inferir que a qualidade da água pode ser considerada boa na maior parte do 
período estudado, parecendo indicar que o ambiente é oligotrófico.

PALAVRAS-CHAVES: Ambientes Continentais; Bioindicadores; Litorânea; Zooplâncton.
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BIOTINGA: TRILHA DE GAMIFICAÇÃO SOBRE  
A CAATINGA

Josiel Bezerra dos Santos; Regina Lúcia Félix de Aguiar Lima, Elâine Maria dos Santos Ribeiro

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

O processo de gamificação propõe a utilização de elementos de jogos em ambiente de 
não jogo, como na educação básica, e o formato de trilha propõe inserir estudantes como 
protagonista do próprio progresso, onde terá autonomia para escolher trilhas e avançar nas 
etapas do conhecimento para garantir a atuação de competências e habilidades necessárias 
para uma educação inclusiva, socialmente susta, e mais solidária. O desenvolvimento da 
trilha de gamificação BIOtinga tem por objetivo promover o conhecimento sobre a biodi-
versidade da Caatinga e a região semiárida brasileira, de forma interativa e intuitiva. Essa 
proposta é destinada a alunos do ensino fundamental II, por apresentarem maior domínio 
cognitivo em aceitar desafios e anseio por conhecimentos e novidades. A trilha de gami-
ficação elaborada é sobre uma criança sertaneja vivendo uma aventura em uma fazenda 
na Caatinga, onde contará com a ajuda de animais da região para combater um vilão que 
destrói o ambiente. Espera-se que a partir da proposta pedagógica apresentada seja possí-
vel confirmar que o uso de tecnologias no ambiente escolar auxilia no processo de ensino 
e aprendizagem e seja possível constatar que o uso de tecnologias no ambiente escolar 
auxilia na compreensão dos conteúdos abordados sobre a biodiversidade da Caatinga e 
obtenção de uma visão holística às necessidades de sustentabilidade, preenchimento de 
lacunas sobre o bioma exclusivamente brasileiro, além de fomentar o processo educativo 
para maior interatividade e dinâmica na sala de aula de forma lúdica e satisfatória.

PALAVRAS-CHAVES: Metodologia Ativa, Ensino Offline, Ensino Fundamental, Semiá-
rido, Biodiversidade.
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BRUXISMO E ATIVIDADE FÍSICA EM ADOLESCENTES 
ESCOLARES

Laís Lavínia Cruz Soares; Fabiana de Godoy Bené Bezerra Laureano.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

INTRODUÇÃO: A adolescência corresponde a um período de transição entre a infância 
e a vida adulta, caracterizado pelos impulsos do desenvolvimento físico, mental, emocio-
nal, sexual e social e pelos esforços do indivíduo em alcançar os objetivos relacionados às 
expectativas culturais da sociedade em que vive. O bruxismo é definido como hábito para-
funcional involuntário de etiologia multifatorial que acomete indivíduos de todas as idades 
e está altamente associado ao estresse, ansiedade, raiva, frustração ou tensão e a exercício 
físico tem um papel bastante pertinente sobre o aspecto psicológico, visto que proporciona 
uma sensação de bem-estar e prazer diminuindo a depressão e a ansiedade. A partir desses 
achados, surge o seguinte questionamento: “O bruxismo está associado a prática atividade 
física em adolescentes?”. OBJETIVO: Avaliar a associação entre o bruxismo e a prática de 
atividade física em adolescentes escolares. METODOLOGIA: Os dados do presente estudo 
foram coletados em Olinda, município brasileiro localizado na Região Metropolitana do 
Recife/PE. A população do estudo são adolescentes na faixa etária de 14 a 19 anos de am-
bos os sexos, regularmente matriculados no ensino médio da rede pública estadual. A coleta 
dos dados foi feita por meio da aplicação de três questionários. O instrumento da presente 
pesquisa é composto por 119 perguntas, Aplicou-se o instrumento utilizado na Pesquisa 
Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) para obtenção de dados sociodemográficos, Youth 
Risk Behavior Survey (YRBS) no qual serão relevantes as questões sobre atividade física, 
e os dados relativos à presença do bruxismo foram coletados por meio das perguntas conti-
das no questionário Critérios Diagnósticos de Pesquisa em Disfunção Temporomandibular 
(RDC/TMD) RESULTADOS ESPERADOS: A prática de atividade física atua na redução 
do estresse/ansiedade podendo ter efeito protetor para o bruxismo, por este motivo, a pre-
valência de bruxismo seria maior em adolescentes sedentários.

PALAVRAS-CHAVES: Bruxismo, Atividade Física, Adolescentes, Saúde Mental.
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BRUXISMO E TEMPO DE TELA EM ADOLESCENTES: 
CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

Raíssa Soares dos Anjos; Fabiana de Godoy, Carolina da Franca, Viviane Colares, Valdenice Menezes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: Os nativos digitais são familiarizados com as novas tecnologias e representam 
a população adolescente. Entretanto, o excessivo uso de telas pode acometer consequências 
como ansiedade, estresse e depressão que são alguns dos fatores desencadeadores do bru-
xismo. Objetivo: Caracterizar uma amostra de adolescentes escolares no tocante ao bruxis-
mo e tempo de tela. Metodologia: Estudo transversal com 2433 adolescentes (14 a 19 anos) 
de ambos os sexos que cursavam o ensino médio da rede estadual de Olinda/ Pernambuco/
Brasil. Os dados foram coletados através da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeN-
SE), Youth Risk Behavior Survey (YRBS) e Critérios Diagnósticos de Pesquisa em Disfun-
ção Temporomandibular (RDC/TMD). Para análise de dados foram utilizados os Softwares 
STATA 12.0 para Windows, EPI INFO 7.2.2.16 e o Excel 2010. Para avaliar o perfil dos 
alunos foram calculadas as frequências absoluta e relativa. Todas as conclusões serão tira-
das considerando o nível de significância de 5%. Resultados: 32,4% eram bruxistas, 59,7% 
faziam uso excessivo de telas, 53% tinham entre 14-16 anos, 56,1% dos estudados eram do 
sexo feminino, 37,5% estavam no primeiro ano do ensino médio, 68,7% possuíam crenças 
religiosas, 55,4% das mães tinham menos de 11 anos de estudo, 55,6% dos pais tinham 
menos de 11 anos de estudo, 54,3% não eram beneficiados pelo Programa Bolsa Família 
e 58,4% tinham renda familiar de até um salário mínimo por mês. Conclusão: Bruxismo e 
tempo de tela se mostraram elevados na população estudada.

PALAVRAS-CHAVES: Adolescente, Atitude frente aos computadores, Bruxismo, Saúde 
mental, Tempo de tela.
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BULLYING E PORTE DE ARMA EM ESCOLARES: PERFIL 
SOCIODEMOGRÁFICO 

Maria Eduarda Bandim da Silva; Fabiana de Godoy.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: Dentro dos espaços de socialização dos jovens é comum casos de violência, 
dentre os quais o bullying. Caracterizado como qualquer atitude ou comportamento agres-
sivo indesejado perpetrado por outro jovem ou grupo de jovens que não sejam irmãos ou 
parceiros de namoro atuais, envolvendo um desequilíbrio de poder entre as partes, com 
perpetuação do comportamento. Estando associado a alguns fatores de risco como o por-
te de arma. Objetivo: Descrever o perfil sociodemográfico dos escolares em relação ao 
bullying e o porte de arma. Metodologia: Estudo transversal, realizado com escolares do 
ensino médio da rede estadual de ensino da cidade de Olinda, Brasil. A amostra foi de 2296 
escolares, na faixa etária de 14 – 19 anos de ambos os sexos. Utilizou-se uma amostragem 
probabilística em dois estágios, no primeiro realizou-se sorteio de 27 escolas, e no segundo 
estágio o sorteio de 151 turmas. Os dados foram coletados entre março e junho de 2018 por 
meio de um instrumento que continham questões do Youth Risk Behavior Survey (YRBS) 
validado e adaptado no Brasil e da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE). Os 
dados foram tabulados no programa Epi-Data versão 3.1 (dupla entrada) e analisados no 
STATA versão 12.0. Para avaliar o perfil dos estudantes foram calculadas as frequências 
absoluta e relativa. Resultados: Dentre os 2296 escolares, 53,4% tinham entre 14 – 16 
anos. 56,5% eram do sexo feminino, sendo 43,5% do sexo masculino. 37,3% estavam no 
primeiro ano do ensino médio. 69,1% relataram ter religião. 55,2% das mães tinham esco-
laridade inferior a 11 anos. 45,3% eram beneficiários do Programa Bolsa Família. 23,1% 
dos adolescentes informaram serem vítimas de bullying. 2,2% dos escolares informaram o 
porte de arma de fogo e 1,7% já carregaram arma, faca ou cassetete no ambiente escolar. 
Conclusão: Compreende-se a necessidade de políticas publicas na prevenção do bullying e 
o porte de arma, ambos presentes nos adolescentes entrevistados.

PALAVRAS-CHAVES: Adolescentes, Arma, Bullying.
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CÂNCER INFANTOJUVENIL: DO SABER AO FAZER DA 
ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Camila de Andrade Figueroa; Magaly Bushatsky.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em co-
mum o crescimento desordenado de células, que invadem tecidos e órgãos. Dentre os tipos 
de câncer, o infantojuvenil, corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum 
a proliferação descontrolada de células anormais. A atuação da Estratégia Saúde da Família 
(ESF) no câncer infantojuvenil é de fundamental importância pelo fato de propiciar o diag-
nóstico precoce, e encaminhamento qualificado para o início do tratamento oncológico ade-
quado. Objetivos: Descrever os conhecimentos e práticas dos profissionais da ESF sobre o 
diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil no Distrito Sanitário III, na cidade do Recife, 
Pernambuco. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, descritivo, com abordagem 
quantitativa desenvolvido em quatro Unidades Básicas de Saúde no Distrito Sanitário III, 
através da aplicação de um questionário elaborado pelos autores, entre os meses de agosto 
e novembro de 2019 com 27 profissionais de saúde das Unidades. Participaram do estudo, 
profissionais da saúde com atuação na ESF há pelo menos três meses. O armazenamento 
dos dados primários foi realizado através de planilhas do software Microsoft Excel 2013 
e tabulados com o auxílio do software EPI INFO versão 7.2. Resultados: Através das res-
postas dos questionários aplicados foi possível observar: perfil profissional, experiência na 
área, conhecimentos prévios sobre o assunto e prática dos participantes. 96,3% (n=26) da 
amostra não possui experiência na área, e das cinco questões do questionário referentes ao 
conhecimento na área, apenas 3,70% (n=1) acertou quatro. Considerações finais: A partir 
do estudo, foi possível identificar as dificuldades enfrentadas pelos profissionais frente a 
temática, justificadas pela escassa vivência na área e comprovadas após análise dos dados 
e configuração nas tabulações. Nota-se, ainda, a necessidade de implementação de ações 
voltadas ao propósito da educação em saúde.

PALAVRAS-CHAVES: Atenção Primária à Saúde, Neoplasias, Saúde da Criança.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS OBSERVADAS EM 
CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM COVID-19:  

UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Débora Heloísa Silva De Brito; Aronita Rosenblatt.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou que o 
surto chinês de COVID-19 era uma Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacio-
nal. Crianças infectadas pelo SARS-CoV-2 podem apresentar desde ausência de sintomas 
até o aparecimento de episódios de febre, tosse e fadiga como os sintomas mais frequentes. 
O grande espectro de características clínicas associadas à infecção pode acontecer devido 
a capacidade variável da resposta imunológica infantil. Objetivo: Investigar características 
clínicas mais comuns em crianças diagnosticadas com COVID-19. Metodologia: Revisão 
integrativa realizada de acordo com as diretrizes PRISMA para responder à questão PICO. 
Dois autores pesquisaram independentemente na PubMed, Embase, Scopus e Lilacs. Fo-
ram incluídos estudos transversais, caso-controle, coorte, séries e relatos de caso em inglês, 
espanhol, português e chinês publicado em 2020. Artigos de revisão de literatura foram ex-
cluídos. Resultados: entre os 58 artigos incluídos, 14 tiveram resultados negativos. Destes, 
nove apresentaram características clínicas semelhantes aos que tiveram resultado positivo. 
As características mais comuns foram febre e tosse, seguidas de cefaleia, fadiga e dor de 
garganta; embora alguns tenham curso assintomático da doença. Devido ao aumento do 
número da síndrome inflamatória multissistêmica e da sua semelhança com a Doença de 
Kawasaki (DK), alguns relatórios sugerem a associação do vírus com a DK. Muitos dos 
sintomas da COVID-19 são similares a outras infecções virais, o que torna difícil a diferen-
ciação clínica. As manifestações bucais não foram frequentemente relatadas devido à sua 
natureza emergente. Conclusão: Os sintomas mais prevalentes foram febre e tosse. A maio-
ria das crianças com resultado negativo apresentou sintomas semelhantes aos das crianças 
com resultado positivo. Mais estudos são necessários para aumentar a força das evidências 
científicas sobre Covid-19 em crianças.

PALAVRAS-CHAVES: Covid-19, Recém-Nascido, Criança, Adolescente.
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CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS EM  
TOPOSSEQUÊNCIAS NO INSELBERG DO PICO, 

MUNICÍPIO DE PETROLINA – PE 

Werica Karen De Souza Alcântara.; Luciana Freitas De Oliveira França.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
 CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O relevo atua regulando a velocidade do escoamento das chuvas, e também controla a 
quantidade de água que uma rocha ou saprólito recebe. Assim, o objetivo da pesquisa foi 
de caracterizar e classificar os solos formados a partir de rochas metamórficas em toposse-
quências no inselberg do Pico localizado no município de Petrolina. Como procedimentos 
metodológicos, destacam-se: revisão bibliográfica; trabalho de campo para confecção de 
cinco perfis de solos em topossequência; e análise física e química das amostras de solos 
coletadas em campo, todas as avaliações serão feitas IF Sertão (Instituto Federal Sertão Per-
nambucano) Campus Petrolina Zona Rural. No entanto, devido a paralização das atividades 
em decorrência da Pandemia da COVID-19, não foi possível realizar a confecção dos perfis 
pedolológicos e consequentemente a avaliação físico-química dos solos. O Morro do Pico, 
corresponde a um inselberg em rochas metamórficas classificadas como quartzitos, estando 
localizado a aproximadamente 26 km da sede do municipal de Petrolina, com altitude de 
560 m. O morro apresenta suas vertentes bastante íngremes, com presença significativa de 
minerais de turmalina preta (ou schorlita), quartzo e fucshita. Na avaliação mesoscópica 
da litologia do morro, a rocha apresenta coloração creme muito rica em quartzo e com fo-
liação definida por mica verde. Na análise microscópica foi observado plaquetas de mica 
envolvendo cristais de quartzo e definindo uma foliação para a rocha, essencialmente um 
quartzito. O percurso até topo do Morro é marcado pela presença de feições erosivas, mata-
cões e frações texturais de silte e argila. Dessa maneira, o relevo atua de forma significativa 
nas condições pedológicas do Morro do Pico, regulando a velocidade do escoamento das 
chuvas, através de suas vertentes íngremes quartizíticas, e se concentrado na área pedimen-
tar, o que pode desenvolver solos mais profundos, quando comparados as áreas de maiores 
cotas altimétricas.

PALAVRAS-CHAVES: Relevo, Rocha, Quartizito, Pedogenese.
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CARACTERIZAÇÃO E GÊNESE DOS SOLOS EM 
TOPOSSEQUÊNCIAS NA SERRA DA SANTA, MUNICÍPIO 

DE PETROLINA – PE

Karollaine Fernandes de Lima; Luciana Freitas de Oliveira França, Maryluce Albuquerque da Silva Campos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O relevo influência no processo de intemperismo e Pedogênese e tem íntima relação com 
o clima. Assim, este trabalho buscou caracterizar e classificar os solos formados a partir de 
rochas ígneas metamorfizadas em topossequências na Serra da Santa localizado no municí-
pio de Petrolina. Como procedimentos metodológicos, destacam-se: revisão bibliográfica; 
avaliação dos aspectos externos da paisagem e posteriormente a confecção de cinco perfis 
de solos em topossequência; e análise física e química das amostras de solos coletadas em 
campo, todas as avaliações serão feitas IF Sertão (Instituto Federal Sertão Pernambucano) 
Campus Petrolina Zona Rural. No entanto, devido a paralização das atividades em decor-
rência da Pandemia da COVID-19, não foi possível realizar as atividades de campo e la-
boratório. A Serra da Santa, corresponde a um inselberg em rochas ígneas metamorfizadas 
classificadas como metagranito, estando localizado a aproximadamente 26 km da sede do 
municipal de Petrolina, com altitude de 600m. Ao longo de todo o afloramento rochoso da 
Serra ocorrem a colonização de cactáceas e bromeliáceas, destacando a vegetação rupestre. 
Quanto aos processos intempéricos, observam-se o físico, através das fraturas das rochas; 
e o intemperismo biogeoquímico, representado pela ação dos liquens, organismos sim-
bióticos compostos por fungos e algas. Este estão presentes nas rochas, e atuam liberando 
diferentes tipos de ácidos, como o ácido úsnico, que agem na estrutura cristalina quebrando 
e decompondo os minerais, propiciando o início da Pedogênese. Quanto as feições geomor-
fológicas destacam-se os depósitos de tálus, lajedo, Pedimento, Pedimento com cobertura 
coluvial, encosta com blocos com edificações, entre outros. Assim, têm-se as feições do re-
levo e a própria litologia influenciando na classificação e distribuição dos solos. Solos mais 
rasos e bastante pedregoso nas áreas de maior declividade, e solos de maior profundidade 
no pedimento.

PALAVRAS-CHAVES: Pedogênese, Intemperismo, Relevo, Rocha, Inselberg.
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CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA AMBIENTAL EM 
ECOSSISTEMAS FLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE  

NAZARÉ DA MATA-PE 

Adelma Ribeiro De Moura; João Allyson Ribeiro De Carvalho, Helena Paula De Barros Silva

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Os ecossistemas fluviais localizados no Município de Nazaré da Mata possuem grande im-
portância para toda a bacia hidrográfica. No entanto, algumas fontes de contaminação evi-
denciam a necessidade de estudos que possam mitigar a degradação desses ecossistemas. 
Uma vez que tais ecossistemas apresentam papel fundamental na manutenção da qualidade 
de vida. Dessa forma, análises sedimentológicas permitem compreender o ambiente a partir 
da identificação dos níveis de contaminação da área. O presente estudo tem como objetivo 
a identificação das concentrações de elementos químicos poluentes com análises laborato-
riais de sedimentos, representando uma indispensável ferramenta de avaliação dos impac-
tos ambientais presentes nos ecossistemas fluviais. Paralelamente as análises laboratoriais, 
foram realizados estudos bibliográficos sobre a temática abordada, buscando melhor com-
preensão dos impactos ambientais. As visitas de campo permitiram identificar algumas es-
pecificidades no cenário atual das paisagens, com níveis de poluição evidentes. Sobretudo 
quando se considera que as duas comunidades ribeirinhas investigadas apresentam índices 
de pobreza extrema. Dessa forma, pode-se concluir a repercussão de diversas atividades 
antrópicas na produção de impactos. De acordo com os problemas encontrados, propõe-se 
a recuperação das áreas através do reflorestamento, tratamento de esgotos domésticos e 
industriais, manutenção da mata ciliar, além da sensibilização da população, para futuros 
cenários sustentáveis.

PALAVRAS-CHAVES: Poluição Hídrica, Contaminação Ambiental, Comunidades Ri-
beirinhas, Ecossistemas Fluviais.
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CATOLICISMO PLURAL: RELIGIÃO, CULTURA E POLÍTICA 
ENTRE OS MEMBROS DA RENOVAÇÃO CARISMÁTICA 

CATÓLICA NO BRASIL 2000-2015 

Ana Virginia de Andrade Lima; Carlos André Silva de Moura.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Este relatório apresenta o desenvolvimento da pesquisa entre 2019 e 2020 com uma dis-
cussão nos pontos presentes na Renovação Carismática Católica (RCC) que diferenciam 
esse movimento dos demais no cenário religioso. Também procura-se examinar como a 
Renovação Carismática busca participar da sociedade além das estruturas do sagrado, con-
seguindo assim um papel de influência na mídia, na política e se destacando nas conquistas 
do público jovem. Para isso, fez-se necessário um aprofundamento no universo da RCC, 
com a participação em eventos, entrevistas aos membros, líderes e simpatizantes que se 
identificam com a sua forma de atuação dentro da igreja. Com o uso da história cultural, 
centralizamos um movimento religioso como objeto de investigação, no estudo das suas 
práticas e formas de atuação na sociedade. Nos mostrar os meios usados para que os olha-
res que se faziam distantes desperte atenção e conquiste novas gerações. Um contexto que 
acaba levando os leitores a reflexão de como a religião busca se adaptar aos tempos atuais 
para não perderem seu espaço, seus adeptos e sua liderança que influencia grandes grupos 
com uso na política, na mídia, na sociedade.

PALAVRAS-CHAVES: Igreja Católica, Renovação Carismática, Catolicismo Plural.
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CAUSAS DOS ACIDENTES MOTOCICLÍSTICOS ENTRE 
PACIENTES ATENDIDOS EM UM HOSPITAL  

DE REFERÊNCIA 

Mariane Cardoso Carvalho; Flávia Emília Cavalcante Valença Fernandes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: Os acidentes envolvendo motocicletas representam importante parcela nos aci-
dentes de trânsito, sendo essas considerados vulneráveis. Objetivo: Identificar as causas 
dos acidentes motociclísticos entre os pacientes atendidos em um Hospital de Referên-
cia. Metodologia: estudo descritivo e inferencial com pacientes vítimas de acidente por 
motocicleta atendidos em um Hospital de Referência. A amostra foi não probabilística. 
Incluíram-se pacientes maiores de 18 anos vítimas de acidentes de motocicleta que de-
ram entrada no hospital e que estiveram internados ou em atendimento na urgência, aptos 
a fornecer as informações. Resultados: Os acidentes acometeram principalmente adultos 
jovens, homens, casados/viúvos, autodeclarados não brancos, com escolaridade até ensino 
fundamental completo, residentes de outros municípios. Observou-se que 58 (17,5%) dos 
acidentes tiveram causa relacionados ao condutor. Dentre as causas dos relacionadas às 
vítimas, 57 (17,2%) houve excesso de velocidade, 46 (13,9%) relataram sono, 85 (25,8%) 
fizeram uso de bebida alcoólica e dois (0,6%) avanço de sinal de trânsito. Analisando ou-
tros fatores descritos pelos pacientes, 124 (37,5%) foram causas relacionadas à via e sete 
(2,1%) causas mecânicas da motocicleta. No que diz respeito ao uso das motocicletas, 230 
(69,9%) utilizaram para o trabalho e 260 (79,9%) tinham como motivação o seu baixo 
custo financeiro, praticidade e agilidade no deslocamento no trânsito. Observou-se diferen-
ças nas ocorrências e comportamentos na condução das motocicletas entre as vítimas que 
relataram uso de bebida alcoólica. Conclusão: O presente estudo evidenciou aspectos rele-
vantes acerca dos acidentes de trânsito envolvendo as motocicletas em especial as causas. 
As causas que mais se destacaram foram as relacionadas à via e ao uso de bebida alcoólica. 
Os resultados direcionam para a necessidade de ações de prevenção tanto relacionadas ao 
trânsito quanto às relacionadas aos condutores.

PALAVRAS-CHAVES: Acidentes de Trânsito, Prevalência, Hospitalização, Motocicle-
tas, Fatores de Risco
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COLORIMETRIA E MATEMÁTICA: HISTÓRIA, CRIAÇÃO 
DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM E CULTURA ESCOLAR

Kaiomarcos Luciano Santos Ferreira Luciano; Profª. Dra. Iracema Campos Cusati.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O projeto aprovado com bolsa no Edital PIBIC IC CNPq UPE – 2019/2020 foi desen-
volvido no período de 1º de agosto de 2019 até 30 de setembro de 2020. Consistiu na 
elaboração de objetos de aprendizagem sobre as bases numéricas, bem como na análise 
da utilização de números decimais e hexadecimais para representar as cores. No processo 
de construção foram discutidos caminhos para elaboração e desenvolvimento da pesquisa 
bem como orientações referenciais para melhor desenvolvimento do projeto. Entre os ma-
teriais utilizados destacam-se as réguas de Cuisenaire, Cubo e Quadrado Montessoriano, as 
fichas coloridas, os blocos lógicos, as réguas de frações entre outros. Materiais concretos 
e manipuláveis são fundamentais nos processos de ensino e aprendizagem e, no caso da 
Matemática, essenciais como suporte eficaz para a compreensão dos conceitos. Objetos 
disponibilizados em muitas escolas e que têm um papel fundamental para a abordagem dos 
conceitos matemáticos, podem tanto ser uma alternativa para a prática do docente em for-
mação, quanto promover uma aprendizagem mais significativa ao aluno. Partindo dessas 
premissas, o projeto desenvolvido buscou focar em pontos que dizem respeito a história 
e a criação de objetos de aprendizagem considerando a cultura escolar que permeia tais 
processos. O objetivo principal foi explorar materiais manipuláveis, relacionando as cores 
com os conteúdos matemáticos de forma lúdica promovendo, via uso dos mesmos, uma 
efetiva aprendizagem dos conteúdos programáticos. Para que o trabalho não se limitasse 
apenas à teoria, foi realizada a experiência lúdica nas instituições escolares, bem como de 
forma remota, decorrente da pandemia da Covid-19, em eventos locais e regionais. Assim, 
os relatos descritos e as análises feitas fornecem fontes e inspiração para novos métodos de 
ensino, com a utilização de recursos manipuláveis, favorecendo uma Educação Matemática 
que busca compreender e identificar obstáculos que impedem a aprendizagem e efetivá-la.

PALAVRAS-CHAVES: Educação Matemática, Formação de Professores, Ensino de Ma-
temática, Cultura Escolar, Colorimetria.
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COMO O CLIMA INFLUENCIA NO CONHECIMENTO E 
COMPORTAMENTO HUMANO NAS RELAÇÕES COM  

O AMBIENTE?

Lucas Luandeson Brandão da Cruz; Washington Soares Ferreira Júnior.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

As recentes mudanças climáticas têm afetado diversas atividades humanas, em diferentes 
setores, tais como: economia, comércio, agricultura, saúde e cultura. Nesse contexto, apre-
sentamos uma avaliação da vulnerabilidade humana às mudanças climáticas em diferentes 
ambientes, ecossistemas e com distintos grupos humanos. O objetivo do nosso trabalho foi 
analisar, por meio de uma revisão sistemática, como o clima influencia no conhecimento e 
comportamento humano em suas relações com o ambiente para compreender melhor a ca-
pacidade de adaptação dos grupos humanos nos sistemas ambientais. Realizou-se busca na 
literatura seguindo as recomendações do protocolo PRISMA a partir da seleção de artigos 
publicados nos anos de 2010 a 2019 nos seguintes bancos de dados eletrônicos: Science-
Direct, PubMed e Scopus. Na primeira busca, combinamos as seguintes palavras-chave: 
“Local Ecological Knowledge” + “Climate” e na segunda busca combinamos “Traditional 
Knowledge” + “Seasonality”. Investigamos em conjunto as relações do ser humano com 
o clima e identificamos que a grande maioria dos artigos de pesquisa apontam as áreas que 
mais sofreram com isso foram: o setor da pecuária, moradia, saúde humana e, especialmen-
te, a agricultura. A partir dos artigos analisados, observamos que as pessoas desenvolvem 
suas estratégias de adaptação em relação à mudanças no clima através do conhecimento 
ecológico local, apoio governamental e por meio de outras atividades, tanto em nível in-
dividual como comunitário. A agricultura foi o setor mais vulnerável e resiliente, e o co-
nhecimento junto ao calendário sazonal foi a estratégia mais frequente relatada por grupos 
humanos em diversos países, como, o ajuste no manejo de culturas e recursos hídricos. No 
entanto, há uma necessidade de dados que informem especificamente qual ecossistema o 
estudo está sendo realizado porque o padrão de comportamento do ser humano na capaci-
dade adaptativa pode sofrer mudanças a depender do ecossistema.

PALAVRAS-CHAVES: Conhecimento Ecológico Local, Mudanças Climáticas, Conheci-
mento Tradicional, Sazonalidade.
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COMO O PACIENTE ADOLESCENTE PREFERE LIDAR 
COM A SITUAÇÃO ODONTOLÓGICA?

Trícia Murielly Andrade de Souza Mayer; Viviane Colares.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

A adolescência envolve sentimentos de introspecção e ansiedade, que podem comprometer 
a capacidade do adolescente de expressar sentimentos e se comunicar com outras pessoas, 
principalmente com profissionais de saúde. O objetivo deste trabalho foi conhecer os sen-
timentos, ansiedade, preferências de enfrentamento e solicitações de pacientes adolescen-
tes em uma clínica odontológica. Para tanto, foi realizado um estudo transversal com 92 
adolescentes de 10 a 19 anos, na sala de espera de uma Clínica-escola. Os dados foram 
coletados por meio de um questionário com 12 perguntas contidas em um aplicativo de 
smartphone denominado FALE. O adolescente respondeu ao FALE antes de entrar para o 
atendimento odontológico. Metade das questões era respondida por meio de uma escala de 
faces, e a outra metade através de uma escala Likert, ambas com 7 pontos. Os dados foram 
analisados por meio de estatística descritiva. Verificou-se que com relação à ansiedade 
odontológica, 7,6% dos adolescentes se sentem ansiosos quando tem que ir ao dentista, e 
6,5% avaliavam de forma negativa a última experiência odontológica. Quase ¼ dos adoles-
centes (22,8%) demonstraram desconforto com a própria saúde bucal e quase a totalidade 
(92,4%) afirmou que seria bom ter alguém com quem conversar antes da consulta. A maio-
ria dos adolescentes gostaria de receber informações por parte do dentista: 88% gostam que 
o dentista explique tudo que está fazendo, e se sentiriam bem vendo o dentista executar os 
procedimentos; 89,1% gostariam de ser informados se sentirão dor; 85,9% querem saber 
as opções para o dentista reduzir algum desconforto; 63% gostariam de tirar dúvidas com o 
dentista sobre injeções; e 92,4% querem saber sobre problemas odontológicos que podem 
vir a apresentar no futuro. Conclui-se que o paciente adolescente sente necessidade de ex-
pressar seus sentimentos, medos e preferências e gostariam de obter mais informações do 
cirurgião-dentista sobre sua saúde bucal e sobre o tratamento odontológico.

PALAVRAS-CHAVES: Adolescente, Comunicação, Ansiedade ao Tratamento 
Odontológico.
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COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE DNA 
PARA AVALIAÇÃO DA MICROBIOTA ORAL 

Isabela Silva Ribeiro; Maria Tereza Cartaxo Muniz

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

O aperfeiçoamento das técnicas de biologia molecular permitiu o sequenciamento de novos 
espécimes bacterianos, e isso melhorou a compreensão sobre a biodiversidade da microbio-
ta humana, por exemplo a microbiota oral. Contudo, para garantir uma boa análise molecu-
lar é necessário garantir uma boa coleta e extração do material biológico. Com isso surge a 
necessidade de explorar bons métodos de coleta e extração do material biológico oral para 
avaliar, de forma adequada, o perfil bacteriano oral. O objetivo deste trabalho é comparar 
diferentes métodos de coleta e extração de DNA das amostras biológicas orais para avalia-
ção da microbiota oral. Para tanto foi selecionado quatro métodos de coleta distintos: saliva 
não estimulada, swab bucal, bochecho e biofilme oral. A coleta ocorreu no Ambulatório 
do Adolescente no Centro integrado de Saúde Amaury de Medeiros/RecifePE. Coletamos 
de adolescentes de 10 a 19 anos de ambos os sexos entre o período de agosto a dezembro 
de 2019. Realizamos as extrações de DNA em 34 adolescentes, pelo método salting out, 
e analisamos suas respectivas concentrações de DNA, através de NanoDrop®. Os resulta-
dos mostraram maior concentração de DNA da saliva não estimulada. Os outros métodos 
apresentaram resultados bastante diversificados, nos quais a coleta de swab bucal e bo-
checho apresentação concentrações de DNA similares. E o biofilme oral mostrou-se com 
uma baixa concentração de DNA, se comparado aos outros métodos avaliados. Também 
foi verificado que os níveis de concentração de DNA estavam melhores a partir da décima 
sexta amostra avaliada, provavelmente devido a padronização e aperfeiçoamento da equipe 
de coleta, além de ajustes nos protocolos de extração. Esse estudo pretende apontar quais 
os métodos mais adequados de coleta de saliva e células da mucosa oral, pois ainda existe 
uma carência de estudos de caráter técnico para auxiliar outras pesquisas que visem estudar 
perfis bacterianos orais ou outras análises da cavidade oral.

PALAVRAS-CHAVES: Extração de DNA, Coleta de Saliva, Coleta por Swab Bucal, Co-
leta de Biofilme Oral, Coleta de Bochecho, Microbiota Oral.
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COMPOSTOS BIOLOGICAMENTE ATIVOS DE 
ARTHROSPIRA PLATENSIS: UMA CIANOBACTÉRIA DE 

GRANDE VALOR NUTRACÊUTICO

Maria Rafaele Oliveira Bezerra da Silva; Daniela de Araújo Viana Marques.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Atualmente a qualidade de vida vem sendo afetada por diversos elementos, como o estres-
se, a falta de sono, a má alimentação e o sedentarismo, em razão disso, é necessário que a 
população tome ciência da importância do uso de fontes alternativas, que podem ser utiliza-
das como alimento e que colaboram no processo de promoção e prevenção da saúde, além 
de atuar efetivamente no tratamento de doenças. Uma vez que Arthrospira platensis dispõe 
de uma grande variedade de nutrientes essenciais, o objetivo desse estudo foi realizar uma 
busca na literatura a respeito dos compostos biologicamente ativos que podem ser extraídos 
dessa cianobactéria. Foram realizadas buscas nas bases de dados SciELO, ScienceDirect 
e PubMed, através da combinação dos descritores “compounds” “Arthrospira platensis” 
e “therapeutic application” em um período de cinco anos, alcançando um total de 1.077 
artigos relacionados, dos quais 77 foram selecionados. Mediante a busca na literatura foi 
observado que Arthrospira platensis é um organismo de alto valor proteico, possuindo 
50% de seu peso total em aminoácidos indispensáveis a uma deita saudável. Além disso, 
possuem uma alta concentração de lipídeos (14% do peso seco), carboidratos (20% do peso 
seco), minerais, vitaminas e diversos pigmentos importantes para as indústrias de cunho 
biotecnológico. Esses pigmentos, principalmente a ficocianina, em razão de sua atividade 
antioxidante, anti-inflamatória e imunomoduladora, foram os compostos mais explorado 
dentre os estudos selecionados. Por fim, conclui-se que esta cianobactéria, possui uma alta 
concentração de nutrientes e que poderia facilmente ser utilizada como um suplemento 
natural, sendo, inclusive, um dos mais completos disponíveis na natureza. Todavia, mais 
estudos que contemplem possíveis efeitos colaterais relacionados a concentrações e doses 
devem ser realizados.

PALAVRAS-CHAVES: Compostos Nutracêuticos, Suplemento Natural, Arthrospira Pla-
tensis, Revisão.
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COMPREEMDENDO A JUDICIALIZAÇÃO DAS  
REFORMAS CONSTITUCIONAIS NO BRASIL: AJUSTE 

FISCAL (EMENDA CONSTITUCIONAL 86/2015) E 
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS NO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL

Anna Gabriella da Silva Lyra; Flávia Danielle Santiago Lima.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O Direito, enquanto limite, diretriz e instrumento das políticas públicas, acaba agindo como 
conformador e limitador da própria Política; tensionando os limites entre essas duas áreas. 
Nessa esteira, é necessário delimitar o espaço de atuação dos Tribunais e compreender 
como as cortes influenciam a atividade dos Poderes Executivo e Legislativo no desempe-
nho de suas funções. A pesquisa, direcionada a atuação do Supremo Tribunal Federal e a 
judicialização das reformas constitucionais, visou analisar as decisões proferidas pela corte 
no curso a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.595 e sua efetiva interferência 
sobre a atividade do poder de reforma, questionando se ocorre o exercício de ativismo ou 
autocontenção. Elegeu-se por método o estudo de caso a partir de uma abordagem explo-
ratória-descritiva, adotando se como metodologia a Teoria Positiva e Normativa. A ADI 
5.595 questiona os arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional (EC) 86/2015, que representam 
uma revisão das opções legislativas para financiamento das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde (ASPS) por parte da União. O projeto focou na análise da atividade financeira do 
Estado. Incorporando à discussão os elementos da escassez, limite na disponibilidade de 
recursos, necessidade, escolha e ressignificação dos compromissos políticos, apresentado 
modestos apontamentos sobre a relação entre tais conceitos e o sistema de proteção dos 
direitos fundamentais. Da análise da decisão que deferiu a tutela de urgência, verificou-se a 
tentativa de autocontenção a partir da limitação do objeto da lide e a manutenção da lógica 
nuclear das políticas públicas garantística, contudo pouco inovadora. Todavia, tendo em 
vista a ampla margem argumentativa que pode ser explorada pelo STF, o dissenso expres-
so sobre o tema e novos fatores históricos e políticos, como a Pandemia do COVID-19, a 
delimitação dos limites do Direito e Política na construção da política fiscal pelo Supremo 
Tribunal continuam em construção.

PALAVRAS-CHAVES: Política Fiscal, Núcleo Essencial, Autocontenção, Atividade Fi-
nanceira, Saúde.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 335

CONDUTA DE ESTUDANTES DA GRADUAÇÃO EM 
ODONTOLOGIA FRENTE A RETRAÇÕES GENGIVAIS E/

OU LESÕES CERVICAIS NÃO-CARIOSAS

Maria Eduarda Arruda de Lucena; Renato de Vasconcelos Alves.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: A recessão gengival tem sido descrita como a exposição à cavidade oral da 
superfície da raiz como resultado do deslocamento da margem gengival apical à junção 
cemento-esmalte, com ou sem perda de tecido mole e duro interdentário. A causa mais 
frequente consiste na inflamação induzida por placa e irritação mecânica na gengiva, estas 
irritações também podem ser consequência de mal posicionamento dentário ou iatrogenias 
em restaurações. Dentre os tratamentos propostos, procedimentos restauradores, como a 
restauração da região cervical com o objetivo de reduzir a sensibilidade dentinária, são 
frequentemente selecionados como a terapia única para tratar essa condição, no entanto, 
ótimos resultados estéticos e funcionais podem exigir o uso combinado de periodontal e 
procedimentos restaurativos. Objetivo: Avaliar entre os estudantes da graduação de odon-
tologia regularmente matriculados na FOP a partir do 5° período, a conduta de tratamento 
frente a retrações gengivais associadas ou não a lesões cervicais não-cariosas, no período 
de agosto de 2019 a julho de 2020. Metodologia: A pesquisa é quantitativa, descritiva, 
prospectiva e transversal. Os dados foram coletados através de um questionário aplicado 
a estudantes da graduação da FOP a partir do 5° período, através da elaboração de um 
questionário para coleta dos dados. Resultados: Foram respondidos 62 questionários (33% 
da amostra). No primeiro caso clínico do questionário, 5 (8%) responderam que fariam 
somente a restauração, 3 (5%) proservação, 51 (82%) recobrimento radicular e 3 (5%) 
recobrimento e restauração. No 2 caso clínico do questionário, 3 (5%) faria somente o 
recobrimento radicular, 10 (16%) restauração e 48 (77%) recobrimento e restauração e 1 
(2%) proservação. Conclusão: Observou-se que a terapia periodontal juntamente com a 
restauração foi aplicada nos casos em que há uma necessidade de multidisciplinaridade na 
resolução de casos como este pelos estudantes entrevistados durante a pesquisa.

PALAVRAS-CHAVES: Retração Gengival, Cárie Radicular, Periodontia.
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CONFIABILIDADE E VALIDADE DA DISTÂNCIA 
VÉRTEX-SOLO PARA MENSURAÇÃO INDIRETA DA 

FLEXIBILIDADE DA CADEIA POSTERIOR EM INDIVÍDUOS 
COM DOR LOMBAR CRÔNICA 

Vitória Thays Gomes de Moura; Tarcísio Fulgêncio Alves da Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: A flexibilidade musculoesquelética pode ser definida como a extensibilidade 
dos tecidos periarticulares para permitir um movimento normal ou fisiológico das articu-
lações ou membros. Alguns métodos são empregados para inferir a flexibilidade da cadeia 
muscular posterior. Dentre esses o Teste Sentar e Alcançar (TSA) é comumente utilizado 
para mensurar a flexibilidade da coluna lombar e dos músculos isquiotibiais, todavia devi-
do a algumas limitações que o teste apresenta, há necessidade ampliar o arcabouço de testes 
que possam avaliar esse importante componente em populações específicas. Objetivo: Tes-
tar a confiabilidade e validade da Distância Vértex-Solo (DVS) para inferir indiretamente a 
flexibilidade dos músculos isquiotibiais de voluntários com Dor Lombar Crônica Inespecí-
fica (DLCI). Metodologia: O estudo foi desenvolvido com 22 indivíduos com DLCI e rea-
lizada a análise inter-avaliador e intra-avaliador das medidas DVS e TSA. A reprodutibili-
dade e repetibilidade da DVS foram verificadas pelos coeficientes de correlação intraclasse 
ICC2,3 e ICC3,3. A validade foi verificada pelo r de Pearson e calculou-se o erro padrão da 
medida. Resultados: A repetitividade da DVS foi 0,921 (p <0,001) e a reprodutibilidade foi 
0,906 (p <0,001). O erro padrão de medida entre o teste da DVS e TSA foi de 0,96 cm. A 
validade da DVS em relação ao TSA foi de r = -0,73 (p <0,001). Conclusão: A DVS é um 
método confiável, válido, barato, rápido e de fácil aplicação para inferir a flexibilidade da 
cadeia posterior dos músculos isquiotibiais de indivíduos com DLCI.

PALAVRAS-CHAVES: Lombalgia, Isquiotibiais, Extensibilidade.
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CONSTRUINDO SIGNIFICADOS EXPERIENCIAIS EM 
RESENHÁS FÍLMICAS SOB A ÓTICA DA LINGUÍSTICA 

SISTÊMICO-FUNCIONAL

Pedro Felipe da Silva Santos; Maria do Rosário da Silva A. Barbosa.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

A linguagem da Linguística Sistêmico-Funcional contempla os significados – ideacional, 
interpessoal e textual - concretizados em contextos sociais distintos. Todos esses significa-
dos se manifestam no sistema linguístico, fundamentando três usos da linguagem: repre-
sentação, interação e mensagem. Tal abordagem percebe que os textos podem ser produ-
zidos com significados pertencentes a um dado gênero. Para isso, esta pesquisa aborda a 
transitividade pelo olhar sistêmico-funcional que observa a oração e toda sua complexidade 
gramatical durante a produção de um gênero de texto. Nessa perspectiva, esta pesquisa ob-
jetiva analisar o uso dos elementos da transitividade – os participantes, processos e as cir-
cunstâncias – que garantem a representação das experiências do escritor/falante em resenha 
fílmicas. Dessa forma, busca-se entender como os significados construídos em Resenhas 
fílmicas léxicogramaticalmente possibilitam a compreensão da temática e pode contribuir 
para a formação leitora crítica. A base teórica que fundamenta esta pesquisa centra-se na 
Linguística Sistêmico-Funcional no âmbito do Sistema de Transitividade, considerando 
a metafunção experiencial da linguagem. O corpus da pesquisa constitui-se de oito re-
senhas fílmicas retiradas no portal da internet Adoro Cinema com a temática identidade 
e adolescência. A escolha do gênero de texto Resenha fílmica se dá devido a seu caráter 
narrativo e avaliativo. Suas temáticas são contempladas em projetos de leitura sugeridos 
pela proposta curricular do Ensino Fundamental. Os resultados mostram que o contexto de 
cultura e do contexto de situação garantem a compressão da temática e da narrativa fílmica. 
E as escolhas léxico-gramaticais de transitividade são capazes de expressar as principais 
experiências da narrativa e possibilita, pela materialidade linguística, o entendimento dos 
significados construídos pelo escritor/falante.

PALAVRAS-CHAVES: Linguística Sistêmico-funcional, Metafunção Experiencial, Tran-
sitividade, Resenha Fílmica.
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CONTRIBUIÇÕES DE PAULO FREIRE PARA A FORMAÇÃO 
INICIAL DE PROFESSORES DE MOÇAMBIQUE

Lázaro Félix Manuel; Maria de Fátima Gomes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

A presente pesquisa foi realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação 
da Universidade de Pernambuco-Mestrado Profissional em Educação e se inseriu na linha 
de pesquisa em Formação de Professores. Teve como objetivo geral examinar o atual esta-
do da formação inicial de professores de Moçambique, com vista a sugerir reformulações 
baseadas na proposta freiriana de educação. O seu embasamento teórico está orientado 
pelas ideias de Freire (2018, 2018a); Giroux (1997). Quanto aos procedimentos metodo-
lógicos fez-se opção pela abordagem qualitativa com ênfase na investigação temática de 
Paulo Freire. No que concerne à coleta de dados, optou-se pelo Círculo de Cultura. A aná-
lise dos dados foi feita pela técnica de análise de conteúdo temático-categorial. A amostra 
desta pesquisa foram sete alunos e cinco alunas respectivamente, do Instituto de Formação 
de Professores de Inhamizua- no Município da Beira. A aplicação da investigação incidiu 
na criação de um núcleo de pesquisa que será orientada pela pedagogia de Paulo Freire na 
Universidade Licungo, Moçambique, e na elaboração de um projeto de extensão com base 
nos resultados da pesquisa, orientado pelos princípios da pedagogia freiriana. Os resulta-
dos possibilitaram concluir que ações sociais que deveriam se colocar à luz da educação 
dialógica e transformadora na formação inicial de professores de Moçambique não foram 
manifesta de forma latente. Constatamos também que é urgente a tomada medidas para a 
minimização dos problemas colocadas pelos estudantes da formação inicial de professores 
de Moçambique como agentes passivos. Por fim, é importante que se estabeleça a reflexão 
crítica sobre a realidade concreta dos estudantes possibilitando a inclusão de todos interve-
nientes numa ação dialógica.

PALAVRAS-CHAVES: Formação Inicial de Professor, Ação-Reflexão-Ação, Diálogo
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CONTRIBUIÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 
DA LUDICIDADE DURANTE O TRATAMENTO DAS 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM CÂNCER 

Larissa da Silva Souza; Marcelo Soares Tavares de Melo

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Nesta pesquisa estudamos a Ludicidade para as crianças com câncer durante o processo de 
hospitalização no Centro de Oncohematologia Pediátrica localizado no Hospital Univer-
sitário Oswaldo Cruz. Tendo como objetivo analisar as contribuições teórico-metodológi-
cas da Ludicidade para as crianças com câncer durante o processo hospitalização. Sendo 
assim, independentemente do tipo de tratamento durante a sua hospitalização, a criança 
será afetada em seu estado físico, psicológico ou emocional. Além disso, este processo de 
hospitalização envolve experiências estressantes, mas podem ser amenizadas pela presença 
da família, da afetividade da equipe multiprofissional e como também por meio de ativi-
dades recreativas. Dentre estas atividades recreativas, destacamos o jogo que se origina 
da palavra latina “ludus” que significa Ludicidade, como um princípio de adaptação para 
o paciente, levando-o assim ao fortalecimento e a capacidade de reação durante o trata-
mento. Metodologicamente, esta pesquisa foi desenvolvida em uma abordagem qualitativa 
com base na hermenêutica-dialética, além disso, a comunicação foi tratada através dos da-
dos recolhidos em fontes bibliográficas (artigos, dissertações, teses e livros), observações 
das crianças e adolescentes através dos diários de campo, como também em entrevistas 
semiestruturadas com os acompanhantes das crianças/adolescentes e as brinquedistas do 
CEONHPE. Com isso, constatou-se através das entrevistas semiestruturadas que as vi-
vências dos jogos, com base na Ludicidade, permitiram as crianças uma minimização dos 
efeitos colaterais provocados pela medicação no tratamento do câncer, além do estímulo as 
capacidades cognitivas, melhora no humor, na autoestima, no relacionamento social (co-
municação e confiança no outro), na disposição e no bem-estar. Concluindo assim, que as 
atividades lúdicas são recursos terapêuticos enriquecedores, considerando terapêutico tudo 
o que promova bem-estar.

PALAVRAS-CHAVES: Ludicidade; Crianças com Câncer; Hospitalização.
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CONTROLE DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR: 
EFEITO DAS ANTOCIANINAS SOBRE PARÂMETROS 

METABÓLICOS E CONSUMO DE DIETA HIPERLIPÍDICA 
NA VIDA ADULTA 

Elton Gabriel Fernandes de Brito; Amanda Alves Marcelino da Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: o comportamento alimentar é regulado por mecanismos homeostáticos que 
integram os sinais de fome e saciedade, e mecanismos nãohomeostáticos que dependem 
das propriedades organolépticas do alimento. A obesidade é causada por um desequilíbrio 
entre a ingestão e o gasto de energia, e a nutrição é um dos principais fatores determinantes. 
As antocianinas, maior grupo de pigmentos do reino vegetal, apresentam efeito anti-obe-
sogênico baseado na regulação de neurotransmissores envolvidos no controle alimentar, 
mas esse mecanismo não foi totalmente elucidado. Objetivo: investigar se as antocianinas 
oriundas do suco de uva integral são capazes de agir sobre o controle do comportamento 
alimentar e/ou melhorar parâmetros metabólicos relacionados às comorbidades da síndro-
me metabólica. Metodologia: foram formados grupos experimentais com ratos Wistar para 
avaliar parâmetros antropométricos (ganho de peso corporal (PC), e percentual de gordura 
abdominal e epididimal), comportamentais (consumo alimentar de 24 h, Sequência Com-
portamental de Saciedade (SCS) e consumo de dieta hiperlipídica após período de ingestão 
de suco integral de uva) e metabólicos (teste de tolerância à glicose e perfil bioquímico). 
Resultados: entre os grupos, não foram observadas diferenças significativas no peso corpo-
ral e consumo alimentar de dieta padrão; o consumo de dieta hiperlipídica retardou o ponto 
de saciedade do grupo teste; não houve diferenças no período de ingestão de suco de uva 
integral; o percentual de ganho de peso foi maior no grupo teste; o grupo teste apresentou 
níveis de glicose, trigligecerídeos e colesterol elevados; foi observada maior quantidade de 
tecido adiposo no grupo teste. Conclusão: as antocianinas apresentam fator protetor limi-
tante frente à dieta hiperlipídica.

PALAVRAS-CHAVES: Comportamento Alimentar, Obesidade, Antocianinas, Ratos, Die-
ta Hiperlipídica.
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CONVERSÃO DO METANOL EM UM REATOR 
TERMOQUÍMICO SOLAR DE MEMBRANA PARA 

PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO COM APLICAÇÃO EM 
CÉLULA COMBUSTÍVEL 

Sabrina Rayane Silva Lucena; Jornandes Dias da Silva

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Com o crescente crescimento da população mundial, dos padrões de vida e da economia, a 
demanda de energia também está aumentando significativamente, não apenas resultando no 
acentuado esgotamento dos combustíveis fósseis, mas também induzindo sérios problemas 
ambientais, como o aquecimento global e a poluição do ar. As questões de esgotamento de 
combustíveis fósseis e mudanças climáticas resultaram no desenvolvimento de soluções de 
processos industriais solares. O processo de reforma a vapor do metanol mostra-se como 
uma excelente rota para produção de hidrogênio por ser um combustível líquido e de fácil 
armazenamento, sendo caracterizado como uma fonte emergente e alternativa. Desta for-
ma, o presente projeto simulou, com o auxílio do software de linguagem de programação 
FORTRAN 95, a produção de hidrogênio via reforma a vapor do metanol a partir de um 
reator termoquímico de membrana. As taxas das reações da reforma foram obtidas pelo 
método de Langmuir-Hinshelwood. Posteriormente, para conhecer as concentrações dos 
componentes das reações foi desenvolvido as equações do balanço de massa. E por se tratar 
de um reformador térmico, o balanço de energia foi essencial para conhecer a variação de 
temperatura e analisar o desempenho do processo. Com base na fenomenologia do pro-
cesso foi desenvolvido um modelo matemático não isotérmico bidimensional, o qual foi 
formado por equações diferenciais parciais e ordinárias, resolvidas por meio da formulação 
conhecida como Técnica das Equações Integrais Acopladas (TEIA). Como resultado, foi 
possível verificar que a melhor conversão de metanol é observada para a temperatura ope-
racional de 285 ºC devido à maior taxa de reação química na reação de reforma de CH3OH, 
com o valor de 94,178% alcançado no tempo de 100 min. Além disso, as distribuições de 
reagentes diminuem e as distribuições de produtos aumentam em função do tempo. Sendo 
possível também a aplicação do hidrogênio na célula combustível.

PALAVRAS-CHAVES: Modelagem Matemática, Célula Combustível, Metanol, Reator 
Solar.
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COTIDIANO E CONDIÇÃO FEMININA NO CONTEXTO 
DA PRIMEIRA REPÚBLICA NA LITERATURA DE LIMA 

BARRETO (1881-1922) 

Jacqueline Ferreira Dias; Joachin de Melo Azevedo.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A História das mulheres evidencia o protagonismo histórico das mulheres em diferentes 
sociedades. Sendo assim, utilizaremos esse aporte para analisar a condição feminina na 
belle époque: período caracterizado por uma larga influência da cultura francesa entre as 
elites brasileiras. Enquanto fonte de pesquisa, utilizaremos amostras da obra ficcional do 
autor carioca Lima Barreto. Pois, além de ter vivido a transição do século XIX para o XX, 
o escritor foi testemunha literária das grandes contradições sociais e culturais do perío-
do. Com isso, podemos considerar seus escritos como fontes sobre costumes e valores da 
Primeira República. Buscamos assim, analisar o papel social das mulheres republicanas, 
evidenciando personagens de várias situações sociais, seja elas pobres ou de elite, a fim 
de caracterizar os padrões de comportamento imposto para as mulheres nesse contexto. 
Para isso, usufruiremos dos aparatos conceituais e metodológicos da sociologia literária 
por possibilitar a compreensão das práticas culturais, comportamentais e visões de mundo 
a partir de produções literárias. E por meio do estudo da condição e cotidiano da mulher 
na literatura barretiana, compreendemos melhor as diretrizes do poder senhorial firmado 
no Brasil. Sendo assim, o diálogo entre História e Literatura é fundamental para ampliar a 
compreensão das hierarquias de gênero legitimadas pelas instituições durante a moderni-
zação do país.

PALAVRAS-CHAVES: História das Mulheres, Literatura e História, Lima Barreto, Pri-
meira República.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 343

CRESCIMENTO URBANO E OS DESASTRES NATURAIS 
PLUVIOMÉTRICOS NA CIDADE DE PETROLINA 

PERNAMBUCO

Robinson Guaniere de Lima Barros; Antonio Marcos dos Santos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Estudos desenvolvidos no âmbito global mostram que nos últimos 20 anos, os desastres 
naturais pluviométricos cresceram consideravelmente. Um dos fatores citados na literatura, 
é de que as transformações socioeconômicas que refletem nas mudanças de uso das terras, 
têm potencializado os desastres. Apesar de estar localizada sobre clima semiárido, a cidade 
de Petrolina não difere da lógica global no que se refere ao crescimento urbano e aos de-
sastres naturais pluviométricos, os quais aumentam com o passar dos anos. Nesse contexto, 
este trabalho tem como objetivo mapear os principais fatores que impulsionam aumento no 
número de desastres naturais pluviométricos na cidade de Petrolina, nos últimos anos. Para 
tanto, foram necessárias duas etapas de trabalho. A primeira direcionada à organização das 
informações empregadas na base cartográfica do mapeamento, incluindo processamento de 
imagens de satélites e radar, dados geológicos, coletas de campo, informações históricas 
sobre os incidentes pluviométricos na cidade e consulta a cartas topográficas. A segunda 
etapa, desenvolvida com suporte das ferramentas geotecnológicas, foi destinada aos ma-
peamentos: geológico; estrutura do relevo; estrutura dos canais de drenagem, malha de 
crescimento urbano entre os anos de 1970 a 2020; usos e ocupações das terras. O arranjo 
espacial urbano cresceu de aproximadamente 3,5 km² para 70 km² nos últimos 50 anos. 
Frente a isso, foi observado que a área construída expandiu em direção aos canais de drena-
gens naturais e sobre áreas de riscos aos desastres naturais pluviométricos, principalmente 
os locais em que a combinação dos elementos físico-naturais apontam para áreas de riscos, 
a exemplos dos terrenos rebaixados e áreas ocupadas pelo adensamento urbano. A compro-
vação da relação expansão urbana sobre áreas de riscos aos desastres pluviométricos são os 
constantes registros de alagamentos, enchentes e inundações que dobram a cada período de 
chuvas intensas nos últimos 50 anos.

PALAVRAS-CHAVES: Expansão Urbana, Desastres Naturais, Geoprocessamento.
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CRIAÇÃO DE UM SIMULADOR PARA PRODUÇÃO 
DE HIDROGÊNIO EM CÉLULAS COMBUSTÍVEIS PELA 

REFORMA A VAPOR DO ETANOL 

Paulo César Batista Gomes Júnior; Jornandes Dias da Silva

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Nos últimos anos, devido ao crescimento da população mundial, o aumento da demanda 
de recursos energéticos, bem como os problemas ambientais associados a tal fenômeno, 
muito tem se falado em fontes alternativas de energia limpa e provenientes de recursos 
renováveis. Diante disso, o hidrogênio tem recebido bastante atenção dos pesquisadores, 
por seu grande potencial de substituir a utilização de combustíveis fosseis na produção de 
energia, através principalmente de equipamentos como a célula combustível, que por sua 
vez transforma de forma contínua a energia química de tal combustível em energia elétrica. 
Assim, uma das formas de se obter o hidrogênio para tal finalidade é a partir da reforma de 
álcoois, dentre elas, uma que vem ganhando destaque é a Reforma a Vapor do Etanol (RVE) 
que chama atenção quando falamos em sustentabilidade pois o etanol pode ser obtido atra-
vés de um processo simples e barato a partir de resíduos agrícolas. Aqui será realizado um 
estudo teórico da RVE sobre catalizador a base de Co/?Al?_2 O_3 em um reator de leito 
fixo para produção de hidrogênio destinado a células combustíveis. Um simulador com-
putacional será desenvolvido baseado em um modelo matemático avançado, montado e 
simplificado a partir de um código em linguagem FORTRAN para análise do desempenho 
cinético do processo de reforma a vapor do etanol em um reator termoquímico. Os resulta-
dos a serem apresentados por esse estudo revelarão o desempenho de tal configuração do 
reator no decorrer da RVE através de estudos teóricos, que devem levar o equilíbrio das 
reações envolvidas nesse processo em direção a produção de hidrogênio.

PALAVRAS-CHAVES: Hidrogênio, Etanol, Reforma a Vapor, Célula Combustível, Rea-
tor de Leito Fixo.
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CRIPTOGRAFIA RSA MODIFICADA NO DOMÍNIO DOS 
INTEIROS GAUSSIANOS 

Manoela D’lourdes Alves Barbosa Pessoa; Emerson Alexandre de Oliveira Lima.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

No âmbito das comunicações em rede, os riscos de fraudes e falsificações devem ser con-
trolados, em função disso a criptografia vem desempenhando um papel crucial no desen-
volvimento das tecnologias eletrônicas. Este trabalho mostra uma abordagem alternativa 
do clássico sistema de criptografia, RSA, utilizando inteiros de Gauss, Z[i]. A proposta 
principal é analisar se as devidas mudanças oferecem vantagens significativas quando com-
paradas ao RSA no domínio dos inteiros, Z. O sistema em questãoa presentou dois aspectos 
importantes: O tempo de fatoração de semiprimos, n = pq, nos diferentes domínios de inte-
gridade foram praticamente iguais e a modificação empregando os Z[i] melhorou a forçada 
chave sem comprometer o tempo de execução do código.

PALAVRAS-CHAVES: Fatoração, Criptografia, Segurança.
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CULTIVO DE ABSIDIA COERULEA EM MEIOS DE BAIXO 
CUSTO PARA PRODUÇÃO DE QUITOSANA 

Ákylla Fernanda Souza Silva; Irapuan Oliveira Pinheiro.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: A quitosana comumente obtida de fontes marinhas é considerada inconsistente 
em suas propriedades físico-químicas, dada à variabilidade da matéria prima, os efeitos 
corrosivos dos produtos químicos usados nos processos de isolamento, a variabilidade dos 
níveis de desacetilação e a contaminação por proteínas. Objetivo: Cultivar a espécie Ab-
sidia coerulea em meios de baixo custo para produção de quitosana. Metodologia: Um 
pré-inóculo será preparado a partir de A. coerulea crescido em meio BDA seguido de sua 
inoculação em Frascos de Erlenmeyers com 100mL dos meios de baixo custo (milhocina e 
manipueira), empregados conforme um Planejamento Fatorial 23. A extração de quitosana 
será feita partindo da biomassa obtida, e sua caracterização realizada por espectroscopia ao 
raio infravermelho e análise do grau de acetilação. Resultados: A biotecnologia de fungos 
oferece vantagens na produção simultânea de quitina e quitosana fúngica sobre processos 
clássicos, pois estes biomateriais podem ser produzidos em ambiente com espaço determi-
nado, sem interferências de sazonalidade e o processo de extração é simples, econômico e 
atrativo. Em decorrência da pandemia da COVID-19, o fornecimento da espécie fúngica 
foi retardado, de modo que, os resultados obtidos até o presente momento dizem respeito 
apenas a fundamentação teórica produzida a partir da literatura revisada. Conclusão: O 
presente estudo mostra sua grande relevância na medida em que propõe o uso de meios 
de cultura de baixo custo para obtenção de quitina e quitosana a partir da biomassa de A. 
coerulea, utilizando resíduos agroindustrais (milhocina e manipueira) como fontes alter-
nativas e renováveis de carbono, nitrogênio e outros nutrientes essenciais, possibilitando 
a produção dos copolímeros (quitina-quitosana) em larga escala, além de contribuir com a 
minimização dos problemas ambientais associados ao manejo inadequado no descarte de 
resíduos no meio ambiente.

PALAVRAS-CHAVES: Fungo, Quitosana, Biopolímero, Resíduos Agroindustriais e 
Biotecnologia.
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CURRÍCULOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO: DA BASE 
NACIONAL COMUM CURRICULAR AOS ELEMENTOS DE 

DIVERSIFICAÇÃO REGIONAL

Amanda Gomes Rego; Doriele Silva De Andrade Costa Duvernoy

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Este estudo investiga a Base Nacional Comum Curricular, especialmente como os currí-
culos formulados em âmbito estadual de Pernambuco inserem as diversidades regionais e 
locais nos currículos, a partir dos conteúdos relacionados a essa parte diversificada. Como 
previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional art. 26, faz-se necessário dentro 
dos currículos uma parte diversificada que atenda demandas específicas da cultura local e 
regional. A pesquisa seguiu uma abordagem qualitativa de viés descritivo-explicativo, o 
material é explorado através das etapas propostas por Bardin (2010). Desta forma, primei-
ramente os elementos que expressam as diversidades são identificados a fim de serem des-
critos e por último analisados. Na busca por elementos que expressassem as diversidades 
locais e regionais, as multifaces da cultura emergiram, constatamos ao todo no currículo 
da Educação Infantil, 63 menções foram feitas, já no currículo do Ensino Fundamental 
foram 313 menções. Após analisados, classificamos em cinco blocos categóricos: Cultura 
como caráter da subjetividade identitária; Cultura mediadora do conhecimento e promo-
tora de respeito e valoração; Cultura com características locais e regionais; Cultura em 
seu sentido generalista; Cultura na perspectiva de tradição cultural e patrimônio histórico. 
Mais precisamente, constatamos que as indicações da diversidade cultural regional indicam 
menos de 20% de toda referência à cultura no corpo do texto e que mesmo ocupando uma 
pequena parte, esta ainda é feita de forma superficial. O estudo é finalizado apontando a 
multi/inteculturalidade curricular como mecanismo de viabilização de representatividade 
das identidades culturais.

PALAVRAS-CHAVES: Currículo; Diversidade Cultural; Cultura Regional.
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DA SATISFAÇÃO GERADA POR SERVIÇOS INOVADORES 
A FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES: UM ESTUDO 

INTERSETORIAL NO ESTADO DE PERNAMBUCO

 Vinicius Barbosa da Silva; Djalma Silva Guimarães Júnior

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Com a noção de que os consumidores são muito importantes para o sucesso da empresa e 
que os mesmos são os responsáveis por sua lucratividade e por mantê-la competitiva no 
mercado, é fundamental que a satisfação das necessidades dos consumidores seja priori-
dade para a organização. A perspectiva da inovação pelo consumidor, na ocasião de sua 
experiência com o serviço, pode e deve ser medida. O estudo levou em consideração os as-
pectos tangíveis e intangíveis do serviço e demonstrou que os consumidores foram capazes 
de diferenciar as seguintes dimensões da inovação para os serviços: instalações interiores, 
instalações exteriores, administração, tecnologia, funcionalidades, responsividade e núcleo 
do serviço. O principal objetivo do presente artigo é investigar, através de uma abordagem 
multisetorial, como se dá a percepção dos consumidores do estado de Pernambuco em 
relação à inovação nos serviços e qual o impacto dessa na satisfação e fidelização dos mes-
mos. Dessa forma, o presente artigo é muito importante pois contribui para o crescimento 
do setor no estado de Pernambuco e enriquece a literatura sobre a temática. Para a coleta 
dos dados foram utilizados como instrumentos a pesquisa bibliográfica, com a revisão e 
apresentação dos conceitos relacionados ao tema; além do levantamento de dados, através 
da aplicação de questionários. O principal resultado esperado é examinar a relação entre a 
percepção da inovação em serviços e a fidelização de clientes no Estado de Pernambuco, 
com o intuito de fornecer às empresas orientações que estimulem a inovação no setor a 
partir da perspectiva do consumidor.

PALAVRAS-CHAVES: Inovação em Serviços, Percepção da Inovação, Mensuração da 
Inovação.
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DE NABOKOV A LYNE: UMA ANÁLISE SOBRE A  
IMAGEM DE LOLITA 

Maria Alice de Freitas Melo; Prof. Dr. Igor Lapsky da Costa Francisco.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O projeto ‘De Nabokov a Lyne: Uma análise sobre a imagem de Lolita’ desenvolvido 
através do edital PIBIC CNPq UPE 2019-2020 tem como principal finalidade esclare-
cer as problemáticas que envolvem a criação e o enaltecimento de Lolita, obra literária 
e cinematográfica que encantou a década de 50 na mesma proporção que a escandalizou. 
Como principal objetivo buscamos analisar o impacto que o lançamento da obra Lolita 
(1955) causou e como suas adaptações fílmicas moldaram o imaginário das gerações que 
as recepcionaram. Além disso pretendemos contextualizar os períodos nos quais as obras 
foram lançadas e analisar a influência da Industria Cinematográfica na criação e difusão 
da imagem de Lolita. A primeira parte desta análise tem como objetivo dissecar a obra 
literária, reforçando a motivação inicial de Nabokov ao produzi-la, buscando reforçar as 
problemáticas levantadas na narrativa. Lolita teve sua primeira adaptação cinematográfica 
produzida poucos anos após seu lançamento; o filme, dirigido por Stanley Kubrick, foi 
lançado em 1962 e popularizou a obra já consolidada. A segunda adaptação para as telas 
ocorreu no ano de 1997 e teve em sua direção Adrian Lyne, o filme foi lançado não só no 
cinema, mas amplamente difundido na televisão a cabo, ganhando espaço nas mídias e, 
graças ao crescente desenvolvimento da internet, consolidando-se e espalhando-se para o 
mundo. Nabokov, enquanto criador, constrói a ficção em seus pequenos detalhes; Lolita é 
fruto de uma vida de fugas e reinvenções, a história trata sua heroína cruelmente, sem lhe 
dar a possibilidade de expressar seus pensamentos, opiniões e sentimentos, presa pelo olhar 
do monstro que a perseguia; é, precisamente, um livro sobre sofrimento e obsessão, onde 
não cabe enxergar amor.

PALAVRAS-CHAVES: Lolita, Cinema, Literatura, Pedofilia.
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DERIVADOS DE ACRIDINA: AVALIAÇÃO DA  
INFLUÊNCIA DO ANEL NA INTERAÇÃO IN VITRO  

COM DNA E ALBUMINA

Jessica Celerino dos Santos; Sinara Mônica Vitalinon de Almeida.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Os compostos heterocíclicos destacam-se no planejamento de moléculas capazes de inte-
ragir com biomoléculas e interromper a progressão do câncer. As atividades biológicas, 
inclusive atividade antitumoral, dos derivados de acridina são relacionadas às propriedades 
intercaladoras ao DNA das células alvo. Nesse contexto, esse trabalho tem como objetivo 
avaliar a influência das modificações do anel acridina nos seguintes mecanismos de ação: 
interação in vitro com DNA e HSA por meio de espectroscopia de absorção UV-Vis. Para a 
análise da interação com o ssDNA, foram testados 11 compostos, com núcleos acridínicos 
(ACMD, ACIP, CAAC), quinolínicos (QAMD,CAQA), indólicos (ICMD, ICIP, CAIC) e 
piridínicos (PAMD, PAIP, CAPA), ambos em um concentração de 5 ?M por meio da expo-
sição a solução de ssDNA em concentrações crescentes de 10, 20, 40, 60, 80 e 100 ?M. Na 
interação com a HSA, foram testados 6 derivados (ACMD, CAAC,CAQA,QAMD, ICMD, 
PAMD), fixou-se a HSA em 20 ?M, variando as concentração dos compostos de 2, 4, 8, 10 
e 20 ?M , submetidas a análise absortiva em UV-vis em placa de 96 poços. Na análise da 
interação com o ssDNA foram constatados efeitos hipercrômico, hipocrômico, e as cons-
tantes de afinidade (Kb) calculadas com os dados da absorção UV-vis variaram entre 5.26 x 
103 e 1.06 x 106 M-1. Na interação com a HSA, foram encontrados efeitos hipercrômicos 
com percentual que variaram de 87,16 a 418,81% e hipsocrômicos. Os resultados obtidos 
nos estudos de interação indicam que a presença do núcleo acridina contribui no processo 
de interação dos derivados com as biomacromoléculas estudadas, uma vez que os valores 
dos cálculos de Kb para os compostos com o anel acridínico apresentaram maiores afinida-
des pelo DNA em comparação com os derivados possuidores dos outros núcleos estudados. 
Resultado similar ocorreu na interação dos derivados com a biomolécula HSA, onde dos 6 
compostos testados até o momento, destacou-se o derivado de acridina CAAC.

PALAVRAS-CHAVES: DNA, Acridina, Antitumoral, Quimioterápicos, Câncer.
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DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMOS PARA 
CLASSIFICAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO 

DE PACIENTES PEDIÁTRICOS COM LINFOMA DE BURKITT 
BASEADO NA ABORDAGEM DE DATA MINING

Jonathan Wagner de Medeiros; Maria Tereza Cartaxo Muniz

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Os linfomas são neoplasias malignas que a nível mundial, representam o terceiro câncer 
mais frequente na infância, sendo os linfomas não-Hodgkin responsáveis por cerca de 7% 
das neoplasias malignas em indivíduos com idades inferiores a 20 anos. Desta maneira, é 
clara a necessidade de descobrir fatores associados ao ambiente, ao tumor ou ao “back-
ground” genético dos indivíduos que possam auxiliar numa classificação de risco destes 
tumores. A mineração de dados (Data Mining) surgiu como meio de ajudar os pesquisado-
res na obtenção de novos e profundos insights e também para facilitar a compreensão de 
grandes conjuntos de dados. Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo, através 
da mineração de dados identificar grupos de elementos com características relevantes nos 
grupos de pacientes com Linfoma de Burkitt de acordo com o estadiamento clínico e criar 
uma ferramenta que, ao adicionar um novo paciente, possa ser capaz de auxiliar na deter-
minação do prognóstico e na escolha do melhor esquema terapêutico de acordo com suas 
características. O presente trabalho conta com 55 pacientes e 150 indivíduos sem doença 
de 0 a 18 anos dos quais utilizando as técnicas de aprendizagem supervisionada obtivemos 
uma média de taxa de acerto de 72% com um desvio padrão de 0,05, ou seja, a cada vez 
que a maquina seguia o fluxograma criado, em 72% das vezes ela conseguiu acertar se o 
indivíduo tinha ou não a doença. Já nas técnicas não supevisionadas foi possível observar 
que o número de clusters (grupos) ideal para nosso dados é 4 (quatro grupos), ou seja, ao di-
vidir de forma não supervisionada os indivíduos deste estudo, a formação de quatro grupos 
foi a que apresentou um maior grau de similaridade entre os indivíduos do mesmo grupo, 
entretanto, até o momento não é possível afirmar quais são esses grupo. Com isso podemos 
concluir que a técnica de mineração de dados se mostra bastante promissora como ferra-
menta no auxilio na tomada de decisão e na classificação de pacientes.

PALAVRAS-CHAVES: Linfoma de Burkitt, Mineração de Dados, Data Mining.
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DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE UM SISTEMA DE 
BAIXO CUSTO PARA DETERMINAÇÃO DA ACIDOSE 

GASOSA POR MEIO DE PHMETRIA

Lucas Mattos de Lima Sobral; Manoel da Cunha Costa.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: Limiares ventilatórios são importantes para a prescrição de exercício, conside-
rados preditores da aptidão de um indivíduo tolerar intensidades submáximas ou máximas. 
Tanto o limiar ventilatório aeróbio (LV1) quanto o limiar ventilatório anaeróbio (LV2) po-
dem ser obtidos baseando-se em parâmetros como a razão de troca respiratória, adquirida 
pela relação de VCO2/V02. A ergoespirometria é um exame que alia o teste ergométrico 
com a análise dos gases expirados durante o exercício físico, obtendo variáveis como: con-
sumo direto de oxigênio, produção de dióxido de carbono, dentre outras. Porém os custos 
para tais procedimentos ainda se tornam elevados tanto em recursos financeiros como hu-
manos, havendo a carência de uma alternativa mais pratica e com menos custos. Objetivos: 
desenvolver um sistema de baixo custo para avaliação dos limiares ventilatórios por meio 
de pHmetria. Materiais e Métodos: A presente pesquisa dividiu-se em 2 investigações. Es-
tudo 1: Desenvolvimento teórico de um sistema de baixo custo para avaliação dos limiares 
ventilatórios por meio de pHmetria. Estudo 2: Foi realizada uma revisão sistemática, a qual 
foram selecionados 18 estudos com características de validação de métodos para avaliação 
da capacidade anaeróbica. Resultados: Resultados do estudo 1: O modelo teórico do siste-
ma foi realizado, juntamente com o levantamento dos materiais necessários para montagem 
e calibração. Resultados do estudo 2: Os estudos demonstram que instrumentos utilizados 
em campo tem sua validade, e podem ser aplicáveis em diversas modalidades esportivas e 
em diferentes populações. Conclusões: No estudo 1 O modelo teórico do sistema foi reali-
zado, juntamente com o levantamento dos materiais necessários para montagem e calibra-
ção. E no estudo 2 os achados demonstram a possibilidade de instrumentos mais práticos 
e aplicáveis, principalmente através de testes de corridas, para avaliação da capacidade 
anaeróbica.

PALAVRAS-CHAVES: Consumo Máximo de Oxigênio, Dióxido de Carbono, Limiares 
Ventilatórios, Capacidade Anaeróbica.
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DESVELANDO A PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES DO 
ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA 

FRENTE AO SSA/UPE

Geani Pedrosa de Santana; Mirtes Ribeiro Lira

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O presente trabalho é um recorte da pesquisa realizada pelo PIBIC/CNPQ e tem como 
objetivo identificar as possíveis causas que levam os estudantes a não realizarem uma das 
etapas do Sistema Seriado de Avaliação. O Sistema Seriado de Avaliação (SSA) foi implan-
tado na Universidade de Pernambuco em 2008, na perspectiva de uma metodologia de ava-
liação seriada, contínua e sistemática. Tem como finalidade conjugar os sistemas de acesso 
à Educação Superior e à Educação Básica, reconhecendo o principal objetivo do Ensino 
Médio: desenvolver competências e habilidades que qualifiquem o aluno a tomar decisões. 
A Pesquisa é caracterizada como quanti-quali onde dados quantitativos são utilizados para 
explicar resultados qualitativos. Participaram desta pesquisa 260 estudantes do 2º ano e 
183 estudantes do 3º ano do Ensino Médio, no total de 22 turmas de 04 escolas da rede 
pública do município de Nazaré da Mata –PE. Conforme o resultado obtido por aplicação 
de questionário, os dados coletados sobre as possíveis causas que levam os estudantes a 
não realizarem uma das etapas do Sistema Seriado de Avaliação, observou-se que do total 
de estudantes do 2º ano, 48% não realizaram a Fase I e desse total duas escolas tiveram um 
percentual acima de 50% de estudantes que não realizaram esta Fase. Já os estudantes do 
3º ano que não realizaram alguma das fases, encontramos o seguinte resultado: (1) do total 
de 145 estudantes que deixaram de realizar uma das fases do SSA, 70% dos estudantes não 
realizaram nenhuma das Fases I e II enquanto 30% não realizaram a Fase I; duas escolas 
tiveram mais de 50% dos estudantes não realizarem alguma ou todas as fases do SSA. O 
motivo mais destacado foi ter perdido a data da inscrição por falta de informação. É impor-
tante ressaltar que o veiculo de divulgação sobre o SSA, tanto em nível de mídia como no 
contexto local através das escolas não ocorre de forma efetiva e com isso muitos estudantes 
de escolas públicas deixam de realizar o SSA em todas as fases.

PALAVRAS-CHAVES: Sistema Seriado de Avaliação, Ensino Superior, Universidade de 
Pernambuco.
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DETECÇÃO DA SÍFILIS EM PACIENTES OBSTÉTRICAS 
ATENDIDAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA/PE 

Sabrinna Emanuelle Soares Costa; Marcela Silvestre Outtes Wanderley.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A sífilis é uma doença infectocontagiosa causada pelo Treponema pallidum, uma espi-
roqueta adquirida na maioria das vezes durante relações sexuais ou ainda por passagem 
transplacentária. Nos últimos anos, vem se observado um aumento constante das taxas de 
detecção de sífilis gestacional no território nacional e, por estar relacionada a complicações 
mais sérias, incluindo um amplo espectro de lesões natais, parto prematuro e até feto na-
timorto, a sua detecção precoce é essencial. Por esse motivo, a investigação é primordial, 
em especial no período pré-natal, pois facilitaria o acesso ao diagnóstico e intervenções 
congênitas, impedindo, assim, consequências mais devastadoras. Deste modo, o presente 
estudo teve como objetivo a investigação da sífilis durante o pré-natal e parto da popula-
ção do sertão pernambucano por meio do uso do teste rápido treponêmico (TR) e da con-
firmação com o teste não treponêmico, Venereal Disease Research Laboratory (VDRL). 
Para isso, foram avaliadas e testadas 427 amostras (inclusas parturientes, recém-nascidos e 
cônjuges) obtidas pelo SUS no CTA do Centro de Referência em DST/AIDS (CTA/COAS) 
e na maternidade do Hospital Regional Agamenon Magalhães (HOSPAM), no município 
de Serra Talhada/PE. Entre os resultados obtidos pelo método DPP® Sífilis, observou-se 
3,9% (21/427) de positividade, dos quais 85,7% (18/21) eram gestantes. Enquanto que pelo 
VDRL, cujo seguimento das testagens foi impossibilitado devido à pandemia pelo novo 
coronavírus, a positividade esteve presente em 7,8% (12/154), sendo 91,6% (11/12) de 
mulheres grávidas. Percebe-se, portanto, a importância da testagem e diagnóstico, visando 
evitar o aumento progressivo e permitir o seguimento adequado da doença. Por fim, há de 
se destacar que o presente trabalho é uma extensão de um projeto em andamento há 2 anos 
do município de Serra Talhada, em que já foi concluída a classificação do perfil epidemio-
lógico e demográfico, dando-se início gradual ao diagnóstico comparativo de Sífilis.

PALAVRAS-CHAVES: Sífilis, Vdrl, Teste Rápido, Pré-Natal.
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DETECÇÃO DE DEFEITOS EM DUTOS DE PETRÓLEO 
ATRAVÉS DE MEDIÇÃO DE CAMPOS MAGNÉTICOS  

DE FUGA

Eduarda Mendes Freire de Moura Tavares; Gilvânia Lúcia da Silva Vilela.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O petróleo é um dos recursos naturais mais utilizados na sociedade moderna. De acordo 
com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a produção 
total de petróleo no Brasil em 2019 foi de 1,018 bilhão de barris, um aumento de 7,78% 
em relação ao volume produzido em 2018, quando foram produzidos 944,117 milhões 
de barris. Desde o setor de transportes até o de eletrônicos, passando pelo farmacêutico e 
têxtil, ele é a matéria-prima de diversos produtos como a parafina, gasolina, óleo diesel, 
cosméticos e plásticos. Em contrapartida, apesar de sua vasta utilização pela sociedade, o 
petróleo é uma substância altamente tóxica e, portanto, é necessário cautela ao manusear 
este composto, pois acidentes com petróleo são bastante prejudiciais e difíceis de serem 
contornados. Recentemente, em agosto de 2019, o litoral do nordeste e sudeste do Brasil foi 
atingido por um vazamento de petróleo cru numa extensão de 2000 km, causando prejuí-
zos para a vida marinha e para atividades econômicas dependentes da pesca e do turismo. 
Diante disso, a detecção precoce de falhas nas malhas dutoviárias é de extrema importância 
para a integridade do meio ambiente e para a redução de perdas econômicas. Este trabalho 
tem como objetivo detectar falhas em dutos por meio de medições de campos magnéticos 
de fuga, técnica não-destrutiva que permite o monitoramento do material sem que o mesmo 
seja alterado ou danificado. Para tal, utilizamos o método de elementos finitos magnéticos 
(FEMM) para relacionarmos a morfologia e localização das falhas com o fluxo de campo 
magnético medido nas suas proximidades. Os resultados preliminares mostraram que a 
técnica é eficaz e sensível a pequenas mudanças na composição e geometria das falhas.

PALAVRAS-CHAVES: Detecção de Defeitos, Dutos de Petróleo, Campos Magnéticos de 
Fuga, Método de Elementos Finitos Magnéticos.
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DIAGNÓSTICO DE HIPERPLASIA CONDILAR EM 
PACIENTE SUBMETIDOS À CIRURGIA ORTOGNÁTICA 

Sthephany Ellen Mendes de Melo; Carlos Augusto Pereira do Lago.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

INTRODUÇÃO: A hiperplasia condilar (HC) representa uma má formação óssea, que 
acarreta em deformidades dentoesqueléticas. Este distúrbio geralmente resulta em assime-
trias, sendo tratado através da cirurgia ortognática. OBJETIVO: Avaliar, através do estudo 
de tomografias computadorizadas, a morfologia condilar de pacientes portadores de perfil 
facial classe III, que apresentam assimetria facial, e que foram submetidos à cirurgia ortog-
nática, visando verificar se essa assimetria pode ser justificada pela presença de hiperplasia 
condilar. METODOLOGIA: O estudo foi realizado mediante avaliação de 24 tomogra-
fias computadorizadas, utilizando o software E-vol DX. As mensurações das dimensões 
condilares no sentido médio-lateral, anterior-posterior e superior-inferior foram realizadas 
bilateralmente, totalizando 104 mensurações realizadas, além disso, foi feita a análise de 
assimetria facial realizada através do índice preconizado por Habets et al. (1987). Os dados 
extraídos foram submetidos à análise estatística, através do teste t-Student, teste Qui-qua-
drado de Pearson, t-Student com variâncias iguais, t-Student para variâncias desiguais, tes-
te de Mann-Whitney, teste de Shapiro-Wilk e teste F de Levene, com intervalo de confiança 
95%. RESULTADOS: Os resultados da presente pesquisa sugerem que das 104 mensu-
rações, 40,6% mostraram-se hiperplásicas (p<0,001). 54,2% dos pacientes se mostraram 
assimétricos. CONCLUSÃO: A hiperplasia condilar pode justificar as assimetrias faciais 
em pacientes portadores classe III, entretanto esses resultados devem ser interpretados com 
cautela, visto que são necessários mais estudos com uma maior amostragem e com estudos 
padronizados metodologicamente.

PALAVRAS-CHAVES: Assimetria Facial, Hiperplasia, Côndilo Mandibular, Cirurgia 
Ortognática.
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DIAGNÓSTICO PRECOCE DO TRANSTORNO  
DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE NO 
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM NO ENSINO 

SUPERIOR 

Arley Ribeiro de Castro; Paulo Adriano Schwingel.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Este trabalho aborda o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), com 
foco na utilização do questionário SNAP-IV como ferramenta auxiliar ao diagnóstico pre-
liminar desse transtorno por parte dos professores do ensino superior. A fim de que o aluno 
com TDAH seja contemplado com os serviços de educação, mediante estratégias para o 
desenvolvimento de sua aprendizagem, em articulação com todos os envolvidos, e permitir 
que os professores consigam coordenar melhor sua sala de aula, proporcionando uma in-
tervenção pedagógica mais eficiente. Tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre o 
TDAH e cujo eixo metodológico tem foco na intervenção pedagógica voltada ao diagnós-
tico precoce dos problemas de aprendizagem relacionados aos sintomas do TDAH, atra-
vés da utilização do questionário SNAP-IV por professores de uma instituição de ensino 
superior. Será um estudo observacional de caráter descritivo e corte transversal com uma 
abordagem qualiquantitativa. A população-alvo desta pesquisa será formada por professo-
res e alunos que atuem e estejam matriculados no curso de fisioterapia, na Faculdade São 
Francisco de Juazeiro, no município de Juazeiro-BA. Para a análise dos resultados será 
feito uma planilha com todas as respostas dos questionários no programa Excel. O teste de 
concordância de Kappa será utilizado para avaliar o grau de concordância entre as respos-
tas de natureza qualitativa, enquanto os testes de correlação de Pearson ou de Spearman se-
rão utilizados para avaliar a concordância entre os valores numéricos obtidos. Para avaliar 
a medida de confiabilidade, será utilizada a consistência interna, por meio do coeficiente 
de Cronbach padronizado. Espera-se que com o uso do questionário SNAP-IV no âmbito 
universitário como ferramenta coadjuvante no diagnóstico do TDAH, especialmente por 
parte dos professores, auxilie na tomada do diagnóstico dos sintomas desse transtorno o 
mais precoce possível, resultando numa intervenção pedagógica mais efetiva.

PALAVRAS-CHAVES: TDAH, Diagnóstico Precoce, Aprendizagem, Ensino Superior.
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DIDÁTICA NA FORMAÇÃO CONTINUADA  
PARA DOCENTES 

Isabela Barreiros Pinheiro Lima; Iracema Campos Cusati.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

A didática é responsável pela fundamentação teórica e prática sobre a relação de profes-
sores e alunos nas situações de ensinar e aprender. Ela une o ensinar e o fazer pedagógico. 
Nesta relação, o professor é responsável em conduzir esse processo entre a didática e a 
base de conhecimento. Por conseguinte, a didática contribui para o processo de ensino-
-aprendizagem, que envolve o trabalho dos professores, alunos e o conhecimento. Ao focar 
o ensino como seu objeto de estudo, a didática precisou arquitetar formas de abranger e 
dialogar com as conjunturas que foram e estão se configurando a cada instante. A relação 
entre formação em serviço ou continuada e desempenho de professores têm sido analisadas 
de acordo com as dificuldades de mudança nas concepções e práticas educacionais desses 
profissionais em seu cotidiano escolar. O estudo teve como objetivo compilar artigos que 
relacionam à didática e a formação continuada para docentes a partir de uma revisão de lite-
ratura. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, realizada em artigos publicados na Bibliote-
ca Virtual, no período de 1991 a 2018, utilizando como descritores: “formação”, “didática” 
e “docentes”, empregando-se o operador booleano AND. Ao total foram encontrados 30 
artigos, após leitura prévia foram selecionados 18 artigos. Os dados subjetivos foram dis-
cutidos em categorias analíticas, que foram: Didática, Formação Continuada e Docentes. 
Concluiu-se que a formação continuada deve ir a uma direção que supere a compreensão 
de ser reparadora e supletiva e que necessita ser desenvolvida em um cenário que ainda está 
por ser construído. Nessa direção, a formação dos docentes como uma necessidade urgente, 
deve buscar na Didática uma base para a transformação no processo formativo, seja inicial, 
seja continuado. Sendo assim, como ressignificar a prática da formação docente a partir 
da didática em um mundo globalizado em constantes transformações sociais, políticas, 
ambientais e sanitárias?

PALAVRAS-CHAVES: Didática, Formação Continuada, Docência.
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DIMENSÕES ARGUMENTATIVAS NO GÊNERO RESENHA 
DE FILME PERNAMBUCANO: UMA PROPOSTA 
INTERVENTIVA PARA O 7º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL

Jéssica Azevedo Rozendo; Débora Amorim Gomes da Costa-Maciel.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Neste estudo elencamos como objetivo geral refletir em um contexto de pesquisa com 
intervenção sobre a argumentação na produção escrita de resenha fílmica. De modo espe-
cífico, delineamos os seguintes objetivos: a) promover discussões sobre o gênero de texto 
resenha de filme; b) favorecer o estudo das dimensões argumentativas que o envolvem, 
mais especificamente os operadores argumentativos e os recursos multimodais. Para fun-
damentar teoricamente a proposta, traçamos um breve panorama que compreende estudos 
de Ducrot (1989) – principalmente ancorados nas leituras de Cabral (2011) –, passando 
pela Nova Retórica e chegando ao nosso principal referencial teórico nesta área, que são 
os estudos de Koch (2011) e Koch e Elias (2017). Bakhtin (2011), Bronckart (1999), Ma-
chado, Lousada e Abreu-Tardelli (2004), Dionísio (2011) e Dionísio e Vasconcelos (2013) 
também compõem os teóricos cujas teorias embasam este trabalho. Com vistas a alcançar 
os objetivos da pesquisa, procedemos a aplicação de uma Sequência Didática (SD), aos 
moldes da proposta metodológica de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2009), com alunos(as) 
do 7º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública localizada no município de Jaboa-
tão dos Guararapes. Quanto aos resultados, observamos que, na produção inicial, os estu-
dantes demonstraram utilizar os operadores argumentativos de maneira que contribuísse 
com a orientação argumentativa do texto, porém o repertório era restrito e, em relação aos 
recursos multimodais, os alunos demonstraram não explorá-los de maneira mais elaborada, 
com vistas a colaborar com a argumentação. Já na produção final, os estudantes utilizaram 
uma variedade mais expressiva de operadores argumentativos, assim como exploraram 
de maneira mais significativa recursos multissemióticos como cores e tamanhos de fonte 
diferenciados e desenhos, o que contribuiu com a argumentação pretendida por eles nas 
resenhas fílmicas.

PALAVRAS-CHAVES: Gênero de Texto, Argumentação, Sequência Didática.
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DIVERSIDADE DE ESPÉCIES CACTÓFILAS DO GÊNERO 
DROSOPHILA EM AMBIENTES DA CAATINGA COM E SEM 

RADIOATIVIDADE NATURAL

Danubia Guimarães Silva; Claudia Rohde.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro e abrange todos os estados da região 
Nordeste, e o norte de Minas Gerais, na região Sudeste, cobrindo 11% do território nacio-
nal. É rico em diversidade, além de possuir uma fauna e flora com fascinantes adaptações 
para os longos períodos de seca. Além da Caatinga, o semiárido nordestino também abriga 
um dos principais reservatórios geológicos de Urânio do mundo. Dentro da ampla diversi-
dade de fauna, podemos destacar os insetos da família Drosophilidae, com mais de 4.400 
espécies descritas, e que apresentam ampla distribuição geográfica e participam de varia-
dos processos biológicos. Espécies denominadas cactófilas dentro do grupo repleta de Dro-
sophila são capazes de explorar o interior dos cactos, onde leveduras e tecidos vegetais em 
decomposição constituem uma importante fonte de alimento, garantindo sua sobrevivência 
nos ambientes mais restritos de vegetação. Um dos grupos de drosofilídeos cactófilos com 
ocorrência na Caatinga é o complexo buzzatii (grupo repleta de Drosophila) composto por 
sete espécies. Neste trabalho foi analisada a ocorrência e diversidade das espécies do com-
plexo buzzatii em ambientes com predominância das cactáceas Pilosocereus spp. e Cereus 
spp, de cinco locais com níveis baixos e elevados de radiação natural. Armadilhas contendo 
isca de banana e fermento biológico foram mantidas por dois dias para atração dos adultos 
em Bezerros/PE, Buíque/PE, Campina Grande/PB e Lajes Pintadas/RN, sendo em seguida 
levados ao laboratório para identificação taxonômica. Cerca de 20 dias após as coletas, os 
machos descendentes dos cultivos isofêmea foram dissecados para análise microscópica 
das porções finais de sua genitália (aedeago e hipândrio) e para classificação taxonômica 
final das espécies crípticas. Das sete espécies do complexo buzzatii, quatro ocorrem nos 
locais coletados (Drosophila serido, D. seriema, D. buzzatii e D. borborema) e estão em 
cultivo para as futuras análises genéticas.

PALAVRAS-CHAVES: Drosophilidae, Complexo Buzzatii, Espécies Cactófilas; 
Radiação.
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DIVERSIDADES REGIONAIS NA FORMULAÇÃO DE 
CURRÍCULOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS A PARTIR DA 

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: ESTUDO DOS 
CURRÍCULOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO E DOS 

MUNICÍPIOS DA ZONA DA MATA

Steffano Mateus Torres do Nascimento; Doriele Silva de Andrade Costa Duvernoy.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Através da análise dos currículos do estado de Pernambuco e dos currículos das redes 
de ensino municipais da mesorregião da Mata Norte, buscamos identificar elementos que 
expressem a diversidade cultural presentes nesses documentos oficiais. A Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), que norteia os currículos das redes de ensino estaduais e mu-
nicipais sejam elas públicas ou privadas, a inclusão de especificidades regionais e locais 
empelo menos 3% dos curriculos. Dito isto, a presente pesquisa propõe analisar os espaços 
ocupados por elementos da diversidade regional e local nos referidos currículos, identificar 
os elementos que expressam as diversidades regionais nos currículos do estado de Pernam-
buco e zona da Mata Norte, assim como descrever os conteúdos, objetivos de aprendiza-
gens, competências e habilidades que envolvam as diversidades regionais e locais. Tratou- 
se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, de cunho descritivo-explicativa, seguimos 
as etapas metodológicas na Análise de Conteúdo: organização, codificação, categorização, 
tratamento dos resultados e inferência. Deste modo, buscamos a palavra cultura no Currí-
culo do estado de Pernambuco (2018), e verificamos que este termo aparece 112 vezes em 
todo o documento, entretanto na maioria das vezes a aparição do significado de cultura não 
condiz com a definição de cultura como manifestação popular representada por um povo, 
onde se caracteriza elementos da região. Concluímos que o currículo do estado de Pernam-
buco não classifica quais culturas são essas que existem no estado. Quando citada a palavra 
cultura, é dita de forma ampla (sem especificar de qual cultura ou localidade). Além disso, 
não foi possível obter os currículos dos municípios da Mesorregião da Mata Norte, tendo 
como resposta na maioria das vezes, que o município utilizava o currículo estadual como 
parâmetro de ensino, o que reflete a falta de adaptações que permitem priorizar a cultura 
local.

PALAVRAS-CHAVES: Currículo, Cultura, BNCC.
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EDIÇÃO DE VÍDEOS: O APLICATIVO INSHOT COMO 
PROPOSTA PARA A CONSTRUÇÃO DE VIDEOAULAS

Layara Karuenny Oliveira Silva Lima; Ernani Martins dos Santos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICS) se apresentam como re-
curso de grande potencial na sociedade atual. No cenário educacional evidenciado pela Co-
vid-19, muitos professores buscaram alternativas diversas para manter o contato com seus 
discentes, dentre elas, a disponibilização de material em formato de vídeo (videoaulas). 
Com isso, o presente trabalho discorre sobre o uso do aplicativo de edição de vídeos Inshot 
para a edição de vídeos de caráter educacional. O trabalho foi desenvolvido por meio de 
uma oficina realizada no Google Meet e contou com a participação de cem professores, 
incluindo a Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais da rede 
municipal de ensino na cidade de Afrânio-PE. O aplicativo foi escolhido devido a neces-
sidade de criação de videoaulas pelos professores durante a pandemia. A pesquisa possui 
natureza descritiva e abordagem qualitativa. Autores como Moran (2015), Levy (1990) 
estruturam a base teórica da pesquisa. Por meio da oficina realizada foi possível apresentar 
aos professores como o aplicativo em análise funciona, quais são suas potencialidades e os 
recursos que estão disponíveis de maneira gratuita para a edição de vídeos. Dessa maneira, 
foi possível verificar como os docentes analisam o aplicativo e os possíveis usos em sala de 
aula, destacando-se também, as possibilidade de usos com os discentes, fazendo com que 
eles possam também criar e editar seus vídeos de maneira prática e criativa. Nota-se que a 
criação de videoaulas é uma ferramenta pertinente para o trabalho dos educadores, permite 
manter o contato com os discentes e contribuir para o processo de ensino e aprendizagem, 
relacionando-o com as novas perspectivas da tecnologia na educação, por isso, estudos que 
tenham como foco a utilização das TDICS são indispensáveis, visto que abordam ques-
tões discutidas amplamente e que ganharam destaque ainda maior por conta no cenário 
pandêmico.

PALAVRAS-CHAVES: Educação, Tecnologias Digitais Da Informação, Edição, Aplica-
tivo, Lnshot.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DE 
ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DO MUNICÍPIO 

DE PETROLINA-PE 

Jéssica Ailany de Oliveira; Ricardo Kenji Shiosaki.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO IENTÍFICA

A Educação Ambiental pode possibilitar uma melhor distribuição entre benefícios e pre-
juízos da apropriação e do uso da natureza. O desenvolvimento da Educação Ambiental 
constitui um dever do poder público, estabelecido pela Constituição Federal de 1988, que 
assegura o direito de todos, inclusive das futuras gerações, ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado. Nesse sentido, a formação escolar básica converge para uma educação 
que supere a visão hegemônica, em vista da justiça ambiental pela garantia dos direitos de 
cidadania, nos quais está o direito de todos a um ambiente sadio. Assim, a motivação para 
a realização do presente estudo foi pela possibilidade de aprofundar o entendimento sobre 
como a Educação Ambiental está sendo evidenciada nos processos educacionais desenvol-
vidos em escolas públicas do ensino fundamental. Uma pesquisa descritiva, com caráter 
exploratório e uso de métodos mistos de investigação, com uma abordagem quali-quantita-
tiva com técnicas bibliográficas e documentais. Os sujeitos da pesquisa documental foram 
quinze escolas localizadas na zona urbana do município de Petrolina, Pernambuco. Os 
resultados da análise documental apontam que das 15 escolas estudadas, apenas uma men-
ciona o termo “Educação Ambiental”, entretanto não foram evidenciados ações e projetos 
voltados para essa escola. Nessa direção, não se encontram em consonância com os docu-
mentos legais, que estabelecem a importância da Educação Ambiental nos diversos níveis 
e modalidades, perpassando o currículo escolar, numa perspectiva de garantir a formação 
do cidadão corresponsável com o meio ambiente.

PALAVRAS-CHAVES: Práticas Educativas; Componente Curricular; Interdisciplinaridade.
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NO PIBID: 
FORMANDO SUJEITOS DE DIREITOS 

Sara Estérfane Amorim Oliveira de Souza; Janaína Guimarães da Fonseca Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Diante do avanço progressivo de visões de mundo e opiniões que convergem para a infra-
ção dos direitos inerentes à pessoa humana, torna-se urgente a premissa da educação como 
instrumento de transformação social, considerando sua dimensão formativa. No entanto, 
para que questões acerca dos direitos humanos, suas garantias e violações, convertam-se 
em pautas substanciais é necessário a criação de uma cultura de direitos. Pensando nisso, 
o subprojeto do PIBID História desenvolveu um projeto baseado no crescente campo da 
Educação em Direitos Humanos (EDH) como forma de promover a formação de cidadãos 
críticos e conscientes de sua participação na sociedade. Ressalta-se que a EDH é aqui en-
tendida como um processo sistemático e multidimensional orientado para o fortalecimento 
da democracia e da cultura de paz. O objetivo do presente trabalho, portanto, é apontar as 
colaborações da EDH aliada ao PIBID para o enriquecimento da relação entre educação e 
cidadania, bem como sua contribuição para o empoderamento de sujeitos e grupos. O pro-
jeto pautou-se na elaboração de oficinas e atividades a serem aplicadas no 8º ano de uma 
escola do município de Carpina e que tocassem em assuntos urgentes e necessários para o 
âmbito das salas de aula, como o conceito e os fundamentos básicos de direitos humanos 
e as relações de gênero que permeiam o ambiente educativo. Como resultado, percebeu-se 
o desenvolvimento da criticidade nos alunos e alunas, que puderam perceber situações de 
violação dos direitos fundamentais, além de relacioná-los com suas próprias vivências. 
Também houve a percepção e o questionamento dos papéis de gênero através da análise de 
pontos como a exclusão da mulher da história e, consequentemente, dos livros didáticos. 
Dessa forma, concluiu-se que as práticas educativas envolvidas pelos valores da EDH são 
capazes de despertar uma cidadania crítica e participativa, orientada para a transformação 
da realidade.

PALAVRAS-CHAVES: Educação em Direitos Humanos, PIBID, Ensino de História.
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EDUCAÇÃO FÍSICA E HUMANIZAÇÃO NO AMBIENTE 
HOSPITALAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Talita Grazielle Pires de Carvalho; Clara Maria Silvestre Monteiro de Freitas.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Este relato apresenta algumas experiências vivenciadas durante asatividades da primeira 
etapa do Projeto HumanizAÇÃO, trazendo reflexões acerca da humanização hospitalar a 
partir da perspectiva da Educação Física. O Projeto aconteceu entre maio e junho de 2015, 
onde ocorreram sessões de jogos de videogame ativo com 20 pacientes com idade entre 
07 e 19 anos internados na enfermaria de oncohematologia pediátrica do Hospital Univer-
sitário Oswaldo Cruz, Recife-PE. Pensar a Educação Física como um agente promotor de 
saúde dentro do hospital a princípio se configurou como um desafio. Ao romper com a ideia 
de um modelo “hospitalocêntrico”, passamos a enxergar o hospital como um locus possí-
vel para vivências lúdicas através de práticas com movimentos corporais que trouxessem 
novos significados ao ambiente e situação vivida. O projeto foi desenvolvido no sentido 
de ofertar atendimento humanizado, envolvendo os avanços tecnológicos ao acolhimento 
e melhoria dos cuidados sob aperspectiva da Política Nacional de Humanização e consi-
derando a resolução nº046, de 18 de fevereiro de 2002do Conselho Federal de Educação 
Física, que define o hospital como campo de atuação do profissional de Educação Física. 
Durante o período do projeto foi observado que a estratégia de utilização de jogos do vi-
deogame ativo, como recurso para estimular o brincar envolvendo o movimento corporal 
e a realidade virtual para proporcionar experiência de práticas realizadas fora do ambiente 
hospitalar, contribuiu para a vivência de sentimentos e emoções positivas como alegria e 
felicidade, para o aumento da interação social, fortalecimento e criação de vínculos de ami-
zade. Colaborando para a humanização e enfrentamento da situação de doença/tratamento, 
foi observado a modificação das percepções sobre o ambiente hospitalar, tornando-o favo-
rável ao desenvolvimento emocional do paciente além de ressignificar o tempo, o espaço 
e a situação vivida.

PALAVRAS-CHAVES: Educação Física, Hospital, Humanização, Movimento Corporal, 
Jogos.
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EFEITO AGUDO DE UMA SESSÃO DE TREINAMENTO 
INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE SOBRE A 

DINÂMICA LINEAR E NÃO LINEAR DA FREQUÊNCIA 
CARDÍACA DE HIPERTENSOS 

Pamela Beatriz Pereira da Silva; Prof. Dr. Paulo Adriano Schwingel.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

INTRODUÇÃO. O tratamento da hipertensão arterial é feito por meio de medicamentos e 
atividade física, dentre elas está o treinamento intervalado de alta intensidade (TIAI) que 
tem sido descrito como um método alternativo ao treinamento físico convencional eficaz 
no controle das condições associadas a essa patologia. OBJETIVOS. Avaliar o efeito agudo 
de uma sessão de treinamento intervalado de alta intensidade (TIAI) versus treinamento 
contínuo de moderada intensidade (TCMI) sobre a dinâmica linear e não linear do controle 
autonômico da frequência cardíaca de hipertensos. METODOLOGIA. Foram avaliados 23 
pacientes diagnosticados com pré-hipertensão ou hipertensão I, ambos os sexos com idade 
entre 18 e 60 anos, em uso de terapia medicamentosa e seguimento clínico há pelo menos 
12 meses. Foram encaminhados ao médico para realizarem avaliação cardiológica, teste 
ergométrico e ecocardiograma, além dos exames bioquímicos. Em seguida, submetidos ao 
teste cardiopulmonar para identificar o consumo máximo de oxigênio e a potência máxima 
(Pmax). Após isso, foi feita a aleatorização dos pacientes em 2 grupos: Grupo I (n=15) 
TIAI e Grupo II (n=19) TCMI. A gravação dos intervalos RR da VFC é realizada pré e pós 
a 1ª sessão de treinamento na posição supina e ortostase. A análise linear da VFC é realiza-
da pelo Domínio da Frequência, e a não-linear pela Entropia de Shannon, Análise Simbó-
lica e Entropia Condicional. RESULTADOS. O presente estudo observou que uma sessão 
do TIAI não promoveu resultados significativos dos índices espectrais (AF, BF e a relação 
BF/AF) da análise linear e dos índices da análise simbólica (0V%,1V%,2LV% e 2ULV%) 
e entropia (ES, ICN, IC) no método não linear da VFC quando comparado com o TCMI. 
CONCLUSÃO. Diante desses resultados não foram observadas diferenças significativas 
no aumento da modulação vagal. Sugere-se novos estudos com número maior de paciente 
para um melhor desfecho, de modo a favorecer a interpretação clínica e prescrição do TIAI.

PALAVRAS-CHAVES: Exercício Físico, Hipertensão Arterial, Variabilidade da Frequên-
cia Cardíaca, Tiai.
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EFEITO DA ANALGESIA PREEMPTIVA E 
DESSENSIBILIZAÇÃO COM FLUORETO DE POTÁSSIO 

NO CONTROLE DA SENSIBILIDADE DOLOROSA 
APÓS CLAREAMENTO DENTAL: UM ENSAIO CLÍNICO, 

CONTROLADO, RANDOMIZADO E DUPLO CEGO 

Nathália Larissa Bezerra Lima; Raniel Fernandes Peixoto

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS ARCOVERDE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A sensibilidade dental é a principal complicação após procedimento de clareamento den-
tal. Ainda não há um protocolo padrão para redução da sensibilidade, apenas alternativas 
utilizadas pelos cirurgiões dentistas com objetivo de reduzir esse evento. Este trabalho 
tem como objetivo avaliar a sensibilidade dolorosa em pacientes submetidos ao clarea-
mento dental com peróxido de hidrogênio 35%, utilizando AINEs de forma preemptiva e/
ou dessensibilizantes tópicos. Tratar-se de um estudo experimental do tipo ensaio clínico, 
controlado, randomizado e duplo-cego. No primeiro momento da randomização, dois gru-
pos foram formados, de acordo com o AINE/placebo preemptivo a ser administrado na 1ª 
e 2ª sessão: ibuprofeno 400 mg (G1) ou paracetamol 500 mg (G2). No segundo momento, 
a randomização determinou os hemiarcos (direito ou esquerdo) em que o dessensibilizante 
(KF 2%) e seu placebo, usando o modelo Split-mouth. A sensibilidade dolorosa foi mensu-
rada a partir da Escala Visual Analógica (EVA) medindo 100 mm ancorada pelas palavras 
“Leve (0mm)” e “Intensa (100mm)”. A mensuração de dor foi obtida em diferentes tempos: 
antes da 1ª sessão de clareamento, imediatamente após o clareamento (Baseline), e 6 horas, 
30 horas e 54 horas após o clareamento. A associação de Ibuprofeno+KF2% reduziu esta-
tisticamente a sensibilidade dentária imediatamente após o clareamento quando comparado 
ao seu placebo (p<0,05) ou aplicação tópica de KF2% (p<0,05). Adicionalmente, Ibupro-
feno demonstrou ser mais efetivo do que paracetamol (p<0,05). Nos tempos subsequências 
nenhuma diferença estatisticamente significante foi observada (p=0,041). Assim, dentro 
das limitações deste estudo, a associação de Ibuprofeno administrado de forma preemptiva 
e KF2% tópico parece ser eficaz no controle da hipersensibilidade pós-clareamento.

PALAVRAS-CHAVES: Analgesia, Clareamento Dental, Peróxido de Hidrogênio, Sensi-
bilidade Dental.
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EFEITO DA COBERTURA VEGETAL NO TEOR DE CERA 
E PIGMENTOS FOTOSSINTETIZANTES EM ESPÉCIES 

VEGETAIS NUMA FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL

Bianca Larissa Justo da Silva Leite; Hiram Marinho Falcão.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS GARANHUNS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A avaliação de atributos funcionais foliares relacionados a fotossíntese tem se mostrado im-
portante no entendimento das respostas ecofisiológicos à variação ambiental. Sendo assim, 
o objetivo desse trabalho é analisar o teor de ceras epicuticulares em espécies vegetais, de 
diferentes hábitos de crescimento, ao longo de um gradiente de luminosidade; determinar 
as relações que existem entre o nível de cobertura da área e o investimento em estruturas 
relacionadas a proteção dos fotossistemas das plantas, e modelar possíveis respostas ecofi-
siológicas das plantas à perda de cobertura vegetal em um cenário de mudanças climáticas. 
Para isso, realizamos coleta de material vegetal numa área de floresta estacional decidual, 
norte da Reserva Biológica da Pedra Talhada, em locais expostos a 5 níveis de radiação 
solar (50, 200, 800, 1400 e 2000µmol.m-2). As plantas localizadas no menor estrato de luz 
apresentaram baixa assimilação de CO2 e transpiração foliar. As plantas que apresentaram 
maiores taxas de fotossíntese foram as localizadas nos extratos de 800 e 2000µmol.m-2. 
Apesar disso, essas plantas apresentaram menor eficiência no uso da água. Dentre todos, 
as plantas submetidas a 800µmol.m-2 apresentaram melhor performance fotossintética, 
com assimilação de CO2 e eficiência no uso da água 400% maior que o do menor extrato, 
evidenciando a importância de condições intermediárias para melhor performance. Foi ob-
servada relação significativa e forte entre a luz e a assimilação de CO2 e transpiração (R2 
= 0,68 e R2 = 0,83, respectivamente). Essas relações geraram um modelo equacional de 
covariação entre a quantidade de luz e esses parâmetros fotossintéticos. Quanto à análise 
de cera, as plantas de extrato 50 apresentaram maior teor em comparação com as outras. 
Portanto, sob condições de alta captação de luz, as plantas podem apresentar um baixo teor 
de cera o que promove uma menor eficiência no uso da água pelas plantas.

PALAVRAS-CHAVES: Atributos Funcionais Foliares, Fotossíntese, Espectro de Econo-
mia Foliar, Luminosidade, Ecofisiologia Vegetal, Plasticidade Fenotípica.
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EFEITO DA PRESSÃO SELETIVA DE ANTIBIÓTICOS 
QUE ATUAM NO ENVOLTÓRIO CELULAR SOBRE A 
ESTABILIDIDADE DE PLASMÍDEOS CONTENDO OS 
GENES BLAKPC-2 E MCR-1 EM ESCHERICHIA COLI 

Ana Caroline Oliveira Alves Ribeiro; Márcia Maria Camargo De Morais

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

A detecção de microrganismos multirresistentes e hipervirulentos tem se tornado um pro-
blema recorrente. Na maioria dos casos, essa resistência impõe custos de adaptação ao 
hospedeiro, uma vez que sua ocorrência se dá através da aquisição de elementos genéticos 
móveis. O objetivo deste trabalho foi investigar o efeito do estresse da ação de agentes 
antimicrobianos sobre a estabilidade plasmidial em linhagens sensíveis de Escherichia 
coli DH5? com vetor sem inserto (DH5?_pGEMø) e portando os genes blaKPC-2 (DH5?_
pGEMKPC2) e mcr-1 (DH5?_pGEMmcr1) isoladamente. A transformação bacteriana foi 
realizada pelo Kit pGEM®-T Easy Vector Systems e a produção de carbapenemase na 
cepa contendo o gene blaKPC-2 foi investigada através do Teste de Hodge Modificado. 
No isolado portando o gene mcr-1, a concentração inibitória mínima para polimixina B foi 
determinada através do Kit POLICIMBAC® e os resultados foram interpretados segundo 
o BrCAST 2019. A estabilidade dos plasmídeos foi analisada por meio de repiques suces-
sivos das linhagens em placas contendo meio de cultura sólido com e sem antimicrobiano 
(Ampicilina -100?g/mL). O DNA genômico das linhagens foi obtido a partir de suspensão 
bacteriana e a amplificação dos genes foi realizada através da técnica de PCR utilizando 
primers específicos. O isolado DH5?_pGEMKPC2 foi produtor de carbapenemase e man-
teve o plasmídeo após três sucessivos repiques, sendo testado por PCR após cada ensaio. 
Já o transformante DH5?_pGEMmcr1, apresentou sensibilidade à polimixina B e não man-
teve o plasmídeo na ausência de antimicrobianos. Diante disso, podemos observar que a 
ausência de pressão seletiva resultou na instabilidade da permanência do plasmídeo na cepa 
transformante DH5?_pGEMmcr1 e que, nessas condições, a presença isolada do gene mcr-
1 não conferiu resistência à polimixina nesta linhagem.

PALAVRAS-CHAVES: Escherichia Coli, Estabilidade Plasmidial, Blakpc-2, Mcr-1.
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EFEITO DE MEDICAMENTOS COM EFEITO ANALGÉSICO 
SOBRE A SENSIBILIDADE DENTÁRIA INDUZIDA PELO 
CLAREAMENTO DENTÁRIO EM CONSULTÓRIO: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE 

Rayanna Thayse Florêncio Costa; Sandra Lúcia Dantas de Moraes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: O clareamento dentário é um procedimento amplamente utilizado, contudo tem 
como principal efeito adverso a sensibilidade dentária. Objetivo: Avaliar o efeito da anal-
gesia preemptiva na sensibilidade dentária induzida pelo clareamento dentário em consul-
tório. Métodos: Esta revisão sistemática foi estruturada com base no Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-analyses (PRISMA) checklist e os métodos foram 
registrados no PROSPERO (CRD42018095440). Ensaios clínicos randomizados, estudos 
publicados em inglês e estudos que avaliavam a eficácia da analgesia preemptiva, com 
analgésicos e antiinflamatórios, em comparação com um grupo controle negativo (place-
bo), antes do clareamento dentário de consultório foram incluídos. Resultados: As bases 
de dados PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science e Cochrane Library foram usadas 
e sete artigos foram selecionados. Imediatamente após o clareamento houve uma redução 
significativa da sensibilidade (p=0,02; DM: 0,90; IC: 1,63 a 0,16). Enquanto não houve 
diferença significativa 1 hora (p=0,22; DM: 0,42; IC: 1,09 a 0,25), 1-24 horas (p=0,88; 
DM: 0,05; IC: 0,61 a 0,72) e 24-48 horas após o procedimento (p = 0,69; DM: 0,05; IC: 
0,21 a 0,32). A incidência de sensibilidade durante o procedimento não foi estatisticamente 
diferente entre os grupos (p=0,64; DM: 0,91; IC: 0,92 a 1,15). O grupo de antiinflamató-
rios não-esteroidais mostrou redução estatisticamente significativa (p = 0,04; DM: 0,69; 
IC: 1,36 a 0,03) na sensibilidade dentária. Conclusões: Os medicamentos analisados não 
interferiram na incidência da sensibilidade. Em relação à intensidade, nenhuma diferença 
foi observada entre os grupos droga e placebo em até 1 hora, 1-24 horas ou 24-48 horas, 
contudo foi observada uma diferença estatisticamente significativa imediatamente após, a 
favor do grupo droga. No entanto, este resultado deve ser considerado com prudência por-
que uma pequena diferença foi observada.

PALAVRAS-CHAVES: Clareamento Dentário, Analgesia, Sensibilidade Dentária, Peró-
xido de Hidrogênio.
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EFEITO DE SEIS SEMANAS DE TREINAMENTO 
INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE SOBRE A 

DINÂMICA NÃO LINEAR DA FREQUÊNCIA CARDÍACA 
DE HIPERTENSOS 

Herculano Ribeiro da Silva Neto; Prof. Dr. Paulo Adriano Schwingel.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

INTRODUÇÃO: Dentre os diversos exercícios que são utilizados para melhora do condi-
cionamento cardiorrespiratório de hipertensos, o treinamento intervalado de alta intensida-
de (TIAI) mostra-se eficaz no controle das condições associadas a essa patologia. OBJETI-
VOS: Avaliar e comparar o efeito de seis semanas de TIAI versus treinamento contínuo de 
moderada intensidade (TCMI) sobre a dinâmica não linear da variabilidade da frequência 
cardíaca de pacientes hipertensos. METODOLOGIA: Foram avaliados 6 pacientes diag-
nosticados com pré-hipertensão. Inicialmente foram encaminhados ao médico para rea-
lização da avaliação cardiológica, teste ergométrico e ecocardiograma, além dos exames 
bioquímicos. Em seguida, submetidos ao teste cardiopulmonar para identificar o consumo 
máximo de oxigênio e a potência máxima (Pmax). Após, foi realizada aleatorização dos 
pacientes: Grupo I (GI; n=2) TIAI e Grupo II (GII; n=4) TCMI. Os voluntários GI foram 
encaminhados para TIAI por 6 semanas consecutivas com frequência de 2 vezes por sema-
na, tendo 30 minutos de duração por sessão. Os voluntários do GII foram encaminhados 
para o TCMI por 6 semanas consecutivas também com frequência de 2 vezes por semana. 
RESULTADOS: O presente estudo observou que doze sessões de TCMI promoveu uma 
melhora na redução da atividade simpática (30,85±20,20 vs. 24,52±12,79) representada 
pelo componente 0V% em pacientes hipertensos comparado ao TIAI, que por sua vez, 
apresentou um aumento na atividade simpática (21,96±18,30 vs. 33,92±9,15) e redução da 
atividade parassimpática (27,63±15,23 vs. 12,92±0,55) representadas pelos índices 0V% e 
2ULV%, respectivamente. Em relação aos resultados da Entropia, não foram identificadas 
alterações significativas entre os dois grupos. CONCLUSÃO: Apesar da reduzida amostra, 
o TCMI apresentou melhor resposta na adaptação entre o sistema cardiovascular e o siste-
ma nervoso autonômico de pacientes hipertensos.

PALAVRAS-CHAVES: Exercício Físico, Hipertensão Arterial, Variabilidade da Frequên-
cia Cardíaca, Análise não-Linear.
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EFEITO DE SEIS SEMANAS DE TREINAMENTO 
INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE SOBRE A 
VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 

HIPERTENSOS 

Thadyla Caroline Almeida Lima; Victor Ribeiro Neves.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

INTRODUÇÃO: Os distúrbios do sistema nervoso autônomo têm um papel fisiopatológico 
na hipertensão arterial e o treinamento intervalado de alta intensidade (TIAI) vem apresen-
tando resultados significativos sobre o controle autonômico em doenças cardiovasculares. 
OBJETIVO: Avaliar o efeito do TIAI versus treinamento contínuo de moderada intensi-
dade (TCMI) após seis semanas sobre o controle autonômico da frequência cardíaca em 
pacientes hipertensos avaliado pelos métodos lineares e não lineares. METODOLOGIA: 
Trata-se de um ensaio clinico randomizado onde foram incluídos 2 indivíduos classificados 
com hipertensão limítrofe ou grau I, com idade entre 18 e 60 anos e uso de medicação a 
pelo menos 3 meses. Foram submetidos a uma avaliação clínica através dos exames eco-
cardiograma e teste ergométrico, e realizaram teste ergoespirométrico para obter a carga 
máxima de peso utilizada no treinamento. A variabilidade da frequência cardíaca foi cole-
tada por 10 minutos na posição supina no início do estudo e após a sexta semana de trei-
namento. Os indivíduos foram aleatorizados para o grupo de TIAI (n=0) que consiste em 
treino intervalado em 1 min com 85% da carga e em 2 minutos com 40% da carga máxima 
com duração de 30 minutos, e TCMI (n=2) com esforço mantido em 50% da carga máxima 
durante 32 minutos. Os treinamentos foram realizados em bicicleta ergométrica. Para aná-
lise da sequência dos intervalos RR foi utilizada a análise no domínio da frequência com os 
componentes espectrais de baixa e alta frequência. RESULTADOS: Ainda não foi possível 
comparar os grupos devido a interrupção das coletas em decorrência da pandemia, mas po-
demos observar o expressivo efeito crônico induzido pelo exercício após as 6 semanas de 
treinamento contínuo de moderada intensidade. CONCLUSÃO: A maioria dos voluntários 
estavam em processo de treinamento para finalizar as 6 semanas e houve o surgimento da 
pandemia havendo um prejuízo no meio desse processo.

PALAVRAS-CHAVES: Hipertensos, Variabilidade da Frequência Cardíaca, Controle 
Autonômico.
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EFEITO DO MÉTODO PILATES NA QUALIDADE DE 
VIDA EM PACIENTES COM DOR LOMBAR CRÔNICA 
INESPECÍFICA CLASSIFICADOS PELO START BACK 

SCREENING TOOL- BRASIL: ENSAIO CLÍNICO 
RANDOMIZADO CONTROLADO 

Bruna Angela Antonelli; Paulo Adriano Schwingel.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: A Dor Lombar Crônica Inespecífica (DLCI) é um sintoma comum na região 
inferior da coluna por um período superior a doze semanas, podendo ser acompanhada de 
sintomas neurológicos em membros inferiores. Mundialmente, é a síndrome dolorosa que 
causa mais incapacidade funcional do que qualquer outra condição, suscitando em grande 
impacto socioeconômico interferindo na qualidade de vida desta população. O questionário 
validado denominado STarT Back Screening Tool – SBST, visa classificar o risco de mau 
prognóstico em indivíduos com dor lombar de acordo com a presença de fatores físicos 
e psicossociais, em três subgrupos: baixo, médio e alto risco. Objetivo: Avaliar a eficácia 
de um protocolo de exercícios do Método Pilates na qualidade de vida em adultos jovens 
com dor lombar crônica inespecífica, divididos em subgrupos STarT Back Screening Tool 
- SBST- Brasil. Método: Ensaio clínico randomizado controlado com 59 pacientes diagnos-
ticados clinicamente com DLCI, divididos em dois grupos: Controle (GC) e Pilates (GP). 
Durante 12 semanas o GC recebeu intervenção medicamentosa enquanto o GP foi subme-
tido a um protocolo de exercícios do método Pilates duas vezes na semana. Resultados: 
Foi verificado que os indivíduos com SBST médio obtiveram melhora significativa após 
os exercícios do método Pilates nas dimensões capacidade funcional (P = 0.005), limitação 
por aspectos físicos (P = 0.012), vitalidade (P = 0.002) e aspectos sociais (P = 0.002). O GC 
apresentou melhora somente na dimensão aspectos sociais (P = 0.032). O estado Geral de 
saúde não obteve diferença estatística antes e após a intervenção tanto no GC e GP. Conclu-
são: A qualidade de vida em indivíduos com DLCI tem respostas positivas aos exercícios 
com método Pilates classificados com SBST médio.

PALAVRAS-CHAVES: Dor Lombar, Dor Crônica, Qualidade de Vida, Terapia por 
Exercício.
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EFEITO DO PROBIÓTICO VSL#3 SOBRE A SENSIBILIDADE 
À INSULINA E TOLERÂNCIA À GLICOSE EM 

CAMUNDONGOS OBESOS

Yasmim Alline de Araújo Castro; Bruno de Melo Carvalho.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

A obesidade, definida como o acúmulo anormal ou excessivo de gordura que apresenta 
risco à saúde, está associada ao desenvolvimento de diversas comorbidades, tais como 
dislipidemias, diabetes mellitus tipo 2, resistência à insulina e inflamação crônica. O uso 
de probióticos na modulação da microbiota intestinal para prevenção e tratamento da obe-
sidade tem sido proposto, mas os mecanismos de ação destas substâncias permanecem em 
grande parte desconhecidos. O objetivo da pesquisa foi avaliar o efeito da administração do 
probiótico VSL#3 sobre a sensibilidade à insulina e tolerância à glicose em camundongos 
obesos, através dos testes de tolerância à insulina e glicose, respectivamente. Camundon-
gos Swiss machos foram divididos em quatro grupos, que foram alimentados com ração 
padrão para roedores e dieta hiperlipídica (60 % da energia proveniente de gordura) por 
oito semanas (n=10 por grupo para indução de obesidade). Em seguida, parte dos grupos 
controle e obesos recebeu probiótico VSL#3 por gavagem (5mg/kg) e outra parte recebeu 
solução salina (veículo) diariamente por quatro semanas. Peso corporal, glicemia de jejum, 
sensibilidade à insulina e tolerância à glicose foram avaliados. O estudo foi aprovado pela 
Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal de Pernambuco 
(nº 23076.023960/2016-35). Camundongos obesos que receberam o probiótico VSL#3 ti-
veram diminuição do ganho ponderal em comparação aos animais que não receberam. A 
glicemia de jejum foi menor nos animais alimentados com dieta hiperlipídica que recebe-
ram o VSL#3 em comparação àqueles nos quais o probiótico não foi administrado. Houve 
melhora da sensibilidade à insulina e tolerância à glicose no grupo de camundongos obesos 
que receberam probiótico em comparação aos animais que não foram tratados com VSL#3. 
Os resultados sugerem que o probiótico VSL#3 contribui para a melhora da sensibilida-
de à insulina e tolerância à glicose, atenuando os efeitos deletérios desencadeados pela 
obesidade.

PALAVRAS-CHAVES: Probiótico Vsl#3, Obesidade, Resistência à Insulina, Inflamação 
Crônica.
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EFEITO DO TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DA ZIRCÔNIA 
NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE CIMENTOS RESINOSOS 

Polyana Matos Alcântara; Rodivan Braz.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

A zircônia estabilizada por ítrio (Y-TZP) é uma cerâmica amplamente utilizada na con-
fecção de restaurações, devido às suas excelentes propriedades mecânicas; entretanto, o 
estabelecimento de uma adesão química e mecânica satisfatória entre o cimento resinoso e 
cerâmicas ácidoresistentes, como as zircônias, é um desafio para o sucesso clínico, reque-
rendo o uso de métodos que elevem a resistência de união. Apesar do amplo uso da sili-
catização por jateamento; de agentes de união silano; e monômeros funcionais fosfatados 
(MDP) no tratamento da superfície, o efeito desses métodos permanecem controversos. 
Assim, o objetivo do estudo foi avaliar a resistência de união à zircônia Y-TZP com dois 
cimentos resinosos - Panavia F 2.0 e RelyX U200 -, em função de tratamentos químicos 
com dois primers - Clearfil Ceramic Primer (CCP) e Alloy Primer (AP) -, tratamentos 
mecânicos com dois jateamentos - jateamento de 30 micrômeros (µm) e 110 µm - e a asso-
ciação dos tratamentos químicos e mecânicos. Sessenta cilindros em Y-TPZ foram confec-
cionados e padronizados para ensaio de resistência ao cisalhamento em máquina de ensaio 
universal. Foram testadas 06 condições de tratamentos de superfície: 1 – sem jateamento e 
sem primer; 2 – primer (CCP ou AP), 3 – jateamento de 30 µm (micrômeros); 4 – jateamen-
to de 30 µm + primer (CCP ou AP); 5 – jateamento de 110 µm e 6 – jateamento de 110 µm 
+ primer (CCP ou AP). Para cada uma destas condições foram utilizados os dois cimentos 
resinosos. Foram encontradas diferenças significativas na resistência de união da zircônia 
aos cimentos resinosos quando submetida a diferentes tratamentos de superfície. O jatea-
mento elevou os valores de resistência de união à zircônia para ambos os cimentos e, para 
o cimento Rely-x U200, a associação jateamento ao CCP apresentou o melhor resultado. 
Conclui-se que o tratamento mecânico-químico melhorou o comportamento de resistência 
de união ao cisalhamento dos cimentos resinosos à zircônia Y-TZP.

PALAVRAS-CHAVES: Zircônia, Adesão, Jateamento, Primers, Silicatização.
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EFEITOS DA PRESSÃO ANTRÓPICA NA ECOLOGIA E 
DIVERSIDADE GENÉTICA DE ABELHAS SILVESTRES EM 

ÁREAS DE CAATINGA DO AGRESTE PERNAMBUCANO

Michele Temóteo do Nascimento; Vladimir da Mota Silveira Filho.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS GARANHUNS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A Caatinga apesar de ser um bioma exclusivamente brasileiro e muito rico em sua diversi-
dade de fauna e flora, ainda é pouco estudado. Sabe-se que a manutenção da variabilidade 
genética é importante para garantir a conservação e o potencial evolutivo das espécies natu-
rais. No entanto, em ambientes impactados por fatores antrópicos, é comum encontrar bai-
xa diversidade genética, devido ao isolamento populacional, assim como pela alta taxa de 
endogamia. Inicialmente, este projeto era voltado à ecologia molecular de abelhas silves-
tres. Porém, por uma série de dificuldades metodológicas na coleta e identificação dos ani-
mais, houve a necessidade de mudar o objeto de estudo para escorpiões (Jaguajir rochae), 
animais que já tinham sido coletados e identificados, pertencentes a Coleção Didática de 
Zoologia da UPE Campus Garanhuns (CDZ), mantendo o mesmo enfoque de ecologia 
molecular e genética de populações. Desse modo, esse projeto visou analisar a diversidade 
genética e estrutura populacional do escorpião Jaguajir rochae em áreas de Caatinga do 
Agreste e Sertão Pernambucano, no intuito de mensurar o impacto que atividades antró-
picas promovem na estrutura de populações remanescentes. Um total de 66 espécimes, 
21 do Agreste e 45 do Sertão, foram submetidas à extração de DNA e quantificação em 
espectrofotômetro. Em seguida, as amostras foram submetidas à amplificação do gene mi-
tocondrial COI (citocromo oxidase I) por meio da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). 
Os produtos desses ensaios estavam sendo purificados e enviados para sequenciamento de 
DNA no Laboratório de Genética Humana da UFPE, Recife. Entretanto, com a suspensão 
das atividades devido a pandemia da COVID-19, não foi possível obter os resultados, nem 
concluir a pesquisa. Sendo assim, a pesquisa representa uma possibilidade de proporcionar 
um maior conhecimento da fauna local, além de observar sua adaptação perante os impac-
tos antrópicos em duas áreas de Caatinga diferentes.

PALAVRAS-CHAVES: Caatinga, Impactos Antrópicos, Variabilidade Genética, 
Escorpiões.
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EFEITOS DAS INTERVENÇÕES NO LOCAL DE TRABALHO 
PARA DOR NO OMBRO: UMA REVISÃO SISTEMATICA 

COM METANÁLISE 

Sol Patricia Beltran; Rodrigo Cappato de Araújo.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: Os Distúrbios Osteomusculares Relacionados com o Trabalho (DORT) são 
considerados como um dos problemas de saúde mais comuns no mundo, além de repercutir 
na qualidade de vida dos trabalhadores, e nos gastos dos sistemas públicos de saúde. Gran-
de parte dos DORTs estão relacionados ao ombro, dessa forma, diversas intervenções têm 
sido realizadas para sua prevenção e o tratamento. A mais recente revisão sistemática sobre 
o tema, conclui que as intervenções com exercício físico podem contribuir para redução 
da intensidade da dor e as intervenções ergonômicas na prevenção destes desconfortos. 
Contudo, os autores incluíram trabalhadores sintomáticos e assintomáticos na análise dos 
resultados, o que pode afetar os resultados. Objetivo: Atualizar a evidência relacionada 
com a efetividade das intervenções realizadas com exercicios e ergonomia na percepção 
da intensidade da dor no ombro em trabalhadores, considerando a intensidade da dor mas 
também a Mínima Mudança Clinicamente Importante (MMCI). Métodos: Foi realizada 
uma busca em sete bases de dados (Cochrane, EMBASE, SciELO, PubMed, PEDro, Web 
of Science e Scopus). Foram incluídos os Ensaios Controlados e Randomizados (ECR), 
com amostra de trabalhadores com dor no ombro, Para os analises, os dados foram dividi-
dos em dois grupos (<3 e ?3 na escala de 0-10 pontos), considerando a intensidade da dor 
no ombro. Resultados: Foram incluídos 27 ECRs na síntese qualitativa considerando os 
resultados das escalas da percepção da dor no ombro. Porém, somente sete ECRs apresen-
tavam dados para síntese quantitativa. A metanálise verificou apenas diferença significative 
e MMCI para as intervenções com exercício físico com trabalhadores com dor no ombro 
?3. Conclusões: As intervenções com exercício em trabalhadores com dor no ombro ?3 
apresentaram uma MMCI, podendo ser uma estratégia para redução da dor. Contudo, não 
houve diferença significativa para os trabalhadores com dor <3.

PALAVRAS-CHAVES: Dor de Ombro, Exercício Físico, Ergonomia, Saúde do 
Trabalhador.
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EFEITOS DO TREINAMENTO RESISTIDO ASSOCIADO 
A INSTABILIDADE SOBRE O CONTROLE POSTURAL, 

PREOCUPAÇÃO COM QUEDAS E SINTOMAS 
DEPRESSIVOS EM IDOSOS COM COMPROMETIMENTO 

COGNITIVO SUBJETIVO: UM ENSAIO CLÍNICO 
CONTROLADO E ALEATORIZADO

Vinicius Yan Santos Nascimento; Rodrigo Cappato de Araújo.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Alterações no controle postural, humor e problemas relacionados a quedas têm sido asso-
ciados a déficits de cognição em idosos com comprometimento cognitivo. Nesse cenário, 
o treinamento resistido associado a instabilidade (TRI) vem ganhando destaque como um 
importante elemento para treino desses componentes. O objetivo desse estudo foi avaliar 
os efeitos de 12 semanas de TRI em comparação com o treinamento resistido tradicional 
(TR) ou controle (CON) sobre os desfechos de controle postural estático, preocupação com 
quedas e sintomas depressivos em idosos com comprometimento cognitivo subjetivo. Um 
total de 67 participantes foram randomizados prospectivamente (1:1:1) para 12 semanas de 
TRI três vezes por semana (n = 22) ou TR (n = 23) ou um grupo semanal CON com ativi-
dades de educação em saúde (n = 22). Em cada sessão de treinamento, os participantes da 
TR e da TRI realizaram sete exercícios diferentes para três séries de 10 a 15 repetições. Os 
participantes do TRI executaram cada exercício utilizando dispositivos de instabilidade. Os 
desfechos avaliados foram mudanças no controle postural estático utilizando uma platafor-
ma de força, sintomas depressivos através da versão curta da Escala de Depressão Geriá-
trica (GDS-15) e preocupação com quedas utilizando a Falls Efficacy Scale-International 
(FESI). Os resultados demonstraram diferenças não significativas entre os grupos para o 
controle postural estático e sintomas depressivos após TR tradicional e TRI comparados 
ao grupo CON. Além disso, apenas os participantes do TRI apresentaram redução da preo-
cupação com quedas (TRI-CON: -3,19, IC 95%: [-6,33; -0,05]; TR- CON: -0,89, IC 95%: 
[-3,99; 2,21]). Portanto, concluímos que 12 semanas de TRI foram eficazes para reduzir 
a preocupação com quedas em idosos com comprometimento cognitivo. Por outro lado, 
ambas as estratégias de exercício não foram capazes de promover benefícios adicionais em 
termos de controle postural estático e sintomas depressivos.

PALAVRAS-CHAVES: Disfunção Cognitiva, Envelhecimento, Equilíbrio Postural, Sin-
tomas Depressivos, Ensaio Clínico.
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EFEITOS DO TREINAMENTO RESISTIDO 
SUPERVISIONADO NA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA 

CARDÍACA EM MULHERES DIABÉTICAS TIPO 2 NO 
PERÍODO DE PÓS MENOPAUSA 

Isabella Ferezini Oliveira de Sá; Francisco Alfredo Bandeira e Farias.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Uma das complicações crônicas do diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é a neuropatia autonô-
mica, que se inicia comprometendo pequenas fibras nervosas simpáticas e parassimpáticas. 
Estudos mostram que a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) é um importante mé-
todo para verificar a neuropatia autonômica cardiovascular nos pacientes com diabetes. As 
atividades físicas e seus potenciais efeitos positivos no DM2 são demostrados em muitos 
estudos, nos quais revelam-se benéficas no controle do curso da doença por melhora em 
diversos parâmetros. Este estudo objetivou avaliar os efeitos do treinamento físico resistido 
para o aumento da variabilidade da frequência cardíaca no domínio do tempo através da 
ferramenta Holter-24h em pacientes diabéticas no período pós menopausa. Para esse estu-
do foi elaborado um protocolo de avaliação clínica, laboratorial e pelo Holter-24h pré in-
tervenção, seguido por um programa de 2 meses de treinamento físico resistido e posterior 
avaliação dos mesmos parâmetros iniciais para avaliação dos resultados. Foram analisadas 
dez mulheres diabéticas no período pós menopausa do ponto de vista clínico e quanto a va-
riabilidade da frequência cardíaca pré e pós intervenção. Quanto as variáveis metabólicas, 
houve uma melhora estatisticamente significativa no colesterol total dessas pacientes. Os 
demais parâmetros clínicos, metabólicos e antropométricos não variaram de maneira esta-
tisticamente significativa. Na análise da VFC foi possível perceber melhora na modulação 
autonômica cardíaca das pacientes, uma vez que 66,7% das pacientes antes do treinamento 
físico apresentavam VFC alterada (SDNN<100) e após a intervenção 88,9% das pacien-
tes apresentavam-se na faixa normal da VFC (SDNN> 100). Conclui-se que foi possível 
apresentar melhora do colesterol total e ajustes autonômicos cardíacos nas pacientes após 
o treinamento físico resistido de curta duração, despertando questionamentos importantes 
a serem mais investigados nessa área.

PALAVRAS-CHAVES: Variabilidade da Frequência Cardíaca, Pós Menopausa, Diabetes, 
Holter.
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EFICÁCIA CLÍNICA DE ADESIVOS 
AUTOCONDICIONANTES DE UM PASSO E DOIS PASSOS 
EM LCNC: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE

Claudio Paulo Pereira de Assis; Rodivan Braz.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Trata-se de uma revisão sistemática e meta-análise para avaliar se os sistemas adesivos 
autocondicionantes em um passo (1SSE) são tão eficazes quanto os adesivos autocondi-
cionantes de dois passos (2SSE) em restaurações de lesão cervical não cariosa (LCNC). 
Esta revisão sistemática foi conduzida de acordo com as diretrizes do PRISMA e registrada 
no PROSPERO (CRD42018096747). Buscas eletrônicas sistemáticas foram realizadas nas 
seguintes bases de dados: PubMed/MEDLINE, Web of Science, Scopus e Cochrane Li-
brary. Foram selecionados apenas ensaios clínicos randomizados (ECRs) que compararam 
sistemas adesivos autocondicionantes de um passo (1SSE) com sistemas adesivos autocon-
dicionantes de dois passos (2SSE). A busca resultou em 476 estudos, após aplicação dos 
critérios de elegibilidade 7 ECRs foram selecionados. 918 restaurações em LCNC’s foram 
distribuídas em 300 pacientes. Os resultados mostraram que não houve diferença estatística 
entre 1SSE e 2SSE em relação à Retenção (p=0.23, RR: 1.55, 95% CI: 0.76, 3.19), Sen-
sibilidade pós-operatória (p=0.50; RR:3.00 ; 95% CI:0.13, 70.64), Cárie secundária (p = 
0.63, RR: 0.68, 95% CI: 0.14, 3.31), Manutenção de cor (p=0.41; RR:0.64; 95% CI:0.23, 
1.83), Descoloração marginal (p=0.93; RR:1.02 ; 95% CI:0.65, 1.61) e Forma anatômica 
(p=0.56; RR: 1.38; 95% CI: 0.46, 4.13). No entanto, houve diferença estatística em relação 
à adaptação marginal (p=0.01; RR:1.95 ; 95% CI: 1.14, 3.34). Esta revisão sistemática com 
meta-análise revelou que ambos os sistemas adesivos autocondicionantes de um ou dois 
passos possuem eficácia clínica comparável em um período de acompanhamento de 12 a 
24 meses, exceto em relação a adaptação marginal.

PALAVRAS-CHAVES: Adesão, Ensaio Clínico Randomizado, Revisão Sistemática.
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EFICÁCIA DA SINVASTATINA DE 20MG NA 
REGENERAÇÃO PERIODONTAL DE SEGUNDOS 

MOLARES APÓS EXODONTIA DE TERCEIROS MOLARES 
INFERIORES 

Girlane Iris da Silva; José Rodrigues Laureano Filho.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A exodontia de terceiros molares pode resultar em defeitos periodontais no segundo molar 
adjacente ao trauma cirúrgico. A face distal do segundo molar pode apresentar maior inci-
dência de placa, gengivite e bolsas em relação as outras. Pesquisas atuais apoiam o uso da 
sinvastatina como regenerador ósseo em defeitos alveolares, devido a seu potencial osteoin-
dutor. O objetivo desse estudo foi avaliar a eficácia da sinvastatina de 20mg na diminuição 
dos defeitos periodontais na região distal dos segundos molares inferiores, após exodontia 
dos terceiros molares inferiores. O estudo consiste em um ensaio clínico randomizado, 
duplo cego, de boca dividida com pacientes entre 18 e 35 anos que apresentem terceiros 
molares inferiores bilaterais, hígidos com indicação para exodontia. Foram submetidos a 
um exodontia em cada hemiarco inferior, um lado experimental, onde foi administrada 
sinvastatina de 20mg e esponja hemostática e outro com apenas o coágulo, lado controle. 
Foram feitas duas avaliações periodontais, uma pré-operatória e uma pós-operatória de 3 
meses, realizada com sonda PC15. O BV e o BV/TV foram os únicos parâmetros de neo-
formação óssea significativamente maiores (p < 0,05) no grupo A (9,18 ± 5,88) e (0,15 ± 
0,09), comparados ao grupo B (4,95 ± 4,14) e (0,08 ± 0,06). Na avaliação periodontal as 
únicas diferenças significativas ocorreram na face distal do grupo experimental, com valor 
mais elevado na avaliação pré-operatória (3,07 x 2,36), e na face lingual da região distal 
do grupo controle, com valor mais elevado na avaliação pré-operatória (2,86 x 2,21). Em 
conclusão, as diferenças sugerem que a utilização de esponjas de colágeno com sinvasta-
tina de 20mg em cavidades ósseas pós-exodontia podem induzir a maior formação óssea. 
No entanto, considerando 3 meses de avaliação dos grupos, não foi observada diferença 
significativa na reparação de defeitos periodontais dos segundos molares inferiores.

PALAVRAS-CHAVES: Sinvastatina, Periodonto, Terceiro Molar, Regeneração Óssea.
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EFICÁCIA E SEGURANÇA DE CLAREAMENTO DENTAL 
EM ADOLESCENTES: REVISÃO SISTEMÁTICA E 

METANÁLISE

Sirley Raiane Mamede Veloso; Gabriela Queiroz de Melo Monteiro

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

O objetivo desta revisão sistemática foi comparar a eficácia (mudança de cor) e segurança 
(sensibilidade dental e injurias ao tecido mole) do clareamento dental caseiro em adoles-
centes com peróxido de carbamida a 10% com moldeiras comparado a outras técnicas. 
Esta revisão seguiu as recomendações do Cochrane Handbook e encontra-se registrada no 
PROSPERO (CRC42018110955). Dois avaliadores independentes realizaram as buscas 
nas bases de dados: MEDLINE (PubMed), Scopus, Web of Science, LILACS, BBO, EM-
BASE e Cochrane Library. Buscas adicionais foram feitas no Open Grey, Clinical Trials 
e REBEC. O risco de viés foi avaliado com o ROB 2.0 e a qualidade da evidência com o 
GRADE. De 4338 estudos, foram selecionados 3 ensaios clínicos. Os estudos incluídos 
compararam a eficácia do clareamento caseiro com moldeiras à fitas clareadoras. Os estu-
dos foram classificados como alto risco de viés. Não houve diferença quanto a alteração 
de cor (MD= - 0.17; 95%CI = [- 0.61; 0.27]; I2= 96%), porém uma meta-regressão reali-
zada mostrou que a eficácia pode ser influenciada pela concentração do gel clareador (Q = 
47.9178; P < 0.0001). Não foi observado diferenças quanto a incidência de sensibilidade 
dental e injurias ao tecido mole (RR= 1.07; 95%CI = [0.72; 1.59]). A qualidade da evidên-
cia foi classificada como baixa. Não existe diferença entre o clareamento caseiro realizado 
com moldeiras ou com tiras quanto à eficácia e segurança em adolescentes. Contudo esses 
resultados devem ser avaliados com cautela, devido ao baixo número de estudos incluídos 
e a baixa certeza da evidência.

PALAVRAS-CHAVES: Clareamento Dental, Peróxido de Carbamida, Adolescente, Sen-
sibilidade da Dentina.
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EMPODERAMENTO DOS PARTICIPANTES DE GRUPO DE 
APOIO AO AUTOCUIDADO EM HANSENÍASE 

Maria Louize Marques Calixto; Danielle Christine Moura Dos Santos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A hanseníase é uma doença negligenciada, infectocontagiosa, de alto poder incapacitante, 
representa um grave problema de saúde pública no Brasil, apresenta a 2° maior taxa de 
incidência do mundo. Combater o estigma através do fortalecimento da luta pelos direitos 
civis e empoderamento das pessoas atingidas pela hanseníase é uma das metas da OMS. 
Objetivo: Analisar o empoderamento dos participantes de grupos de apoio ao autocuidado 
em Hanseníase (GAC). Metodologia: Tratou-se de um estudo descritivo e transversal, com 
abordagem quantitativa realizado em 4 unidades de referência em hanseníase no município 
do Recife e RMR. A coleta de dados foi realizada através da aplicação de dois instrumentos 
aos participantes de Gac´s, sendo um questionário sociodemográfico e a Empowerment 
Scale. Resultados: Em sua maioria a amostra foi do sexo masculino de pardos e pretos, 
com baixo nível escolar e com baixa renda. Em relação a escala de empoderamento ela 
está organizada em 25 itens e utiliza o modelo de Likert para pontuar suas cinco dimensões 
tendo cada fator da escala sua somatória subtotal sendo a somatória total de 114 pontos. A 
amostra do estudo apresentou os seguintes mínimos e máximos, no fator Autoestima e au-
toeficácia a amostra apresentou (9;24), Poder e impotência (11;18,) Ativismo comunitário 
(6;15), Otimismo e controle do futuro (3;9) e Ira ou raiva justa (3;11). Apresentando um 
total de 79 pontos. Das cinco dimensões que a escala apresenta os fatores autoestima e au-
toeficácia obtiveram as maiores pontuações e no fator otimismo e controle do futuro foram 
encontrados os menores valores. Conclusão: Os resultados dos fatores são um norte para 
auxiliar o trabalho dos coordenadores de Gac`s mostrando a importância de trabalhar mais 
atentamente as dimensões de menores pontuações. Os Gac`s são um importante veículo de 
informação e empoderamento de seus participantes.

PALAVRAS-CHAVES: Hanseniase, Autocuidado, Estigma, Empoderamento.
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ENDOMARKETING COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA 
NAS ORGANIZAÇÕES 

Lorena Graziela de Menezes Silva; Paula Gonçalves da Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
CAMPUS CARUARU - PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

A constante mudança dos cenários econômico, cultural, político e social têm cobrado das 
organizações mais que um novo comportamento, uma nova visão de como funcionam as 
pessoas, como elas reagem a estímulos do mercado e como tornar o ambiente favorável 
para o crescimento e permanência competitiva da organização em meio a estas mudanças. 
Desta forma, esse estudo buscou responder à pergunta: como a gestão de pessoas pode uti-
lizar práticas de endomarketing como ferramenta estratégica nas organizações? Para tal foi 
desenvolvida uma pesquisa bibliográfica, de caráter exploratório, com abordagem qualita-
tiva. O critério para seleção de artigos estudados que possuíssem o termo “endomarketing” 
ou “marketing interno”, publicado dentro do quadriênio Qualis 2013-2016, em revistas 
de administração, gestão ou contabilidade, com classificação Qualis A1 até B2, sendo en-
contrados apenas seis artigos. Durante análise dos periódicos elencamos as semelhanças e 
opostos observados em relação a aplicação e dificuldades encontradas no ambiente empre-
sarial, bem como os resultados obtidos. Com a análise dos dados, foi possível notar que 
o uso da ferramenta endomarketing na estratégia organizacional é algo novo e que ainda 
causa nos gestores certa insegurança sobre sua aplicação e em como ela pode afetar o re-
sultado operacional. O pouco conhecimento dos gestores sobre o potencial da ferramenta 
endomarketing, além de dificultar o processo de implantação e avaliação dos processos, re-
sulta em um receio de liberar informações, prejudicando o planejamento de ações de endo-
marketing. Sob a ótica dos pesquisadores dos artigos analisados é reafirmada a necessidade 
do estudo prévio do ambiente, bem como a integração de todos os colaboradores para que o 
processo de implantação da ferramenta endomarketing seja possível com fins estratégicos.

PALAVRAS-CHAVES: Endomarketing, Gestão de Pessoas, Gestão Estratégica.
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ENERGIA EÓLICA: MAPEAMENTO E ESTUDO DO ATUAL 
CENÁRIO ENERGÉTICO PERNAMBUCANO 

Vitor Gabriel Matias; Helena Paula de Barros Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A questão energética é um dos assuntos mais debatidos nas últimas décadas, mesmo que 
poucos líderes governamentais coloquem essa questão como prioridade. O século XXI, 
trouxe novas problemáticas que órgãos internacionais, como a ONU, colocaram em suas 
pautas, principalmente no que diz respeito aos impactos ambientais que a produção de 
energia não renovável traz para o meio ambiente. Muitos países desenvolvidos já estão se 
adaptando a energia eólica. No Brasil, por exemplo, a energia eólica é a segunda fonte de 
produção de energia mais utilizada. Embora a produção de energia a partir dos ventos ainda 
seja pouco representativa no território brasileiro, é perceptível a evolução do setor no país 
ao longo dos últimos anos. Diante disso, essa pesquisa teve como objetivo principal co-
nhecer as áreas onde esse tipo de energia poderia ser implantada no estado de Pernambuco, 
elaborando mapas de parques eólicos nessa região. Usando como metodologia o embasa-
mento teórico referente ao uso de recursos energéticos renováveis e não renováveis; análise 
do cenário energético eólico nacional e do Estado de Pernambuco e pesquisa sobre o po-
tencial energético eólico desse estado, é apresentado como essa região pode obter, a partir 
da utilização desse meio, benefícios econômicos, ambientais e sociais. Uma das principais 
fontes primárias na geração de energia são as fontes fósseis que, além de ser um recurso 
não renovável na natureza, a sua queima libera gases de efeito estufa contribuindo para o 
aquecimento global. A preocupação em diminuir a liberação de gases de efeito estufa na 
atmosfera, em decorrência do aquecimento global, tem acelerado a busca por novas fontes 
renováveis de energia.

PALAVRAS-CHAVES: Energia Eólica, Mapeamento, Pernambuco.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 386

ENRIQUECIMENTO NUTRICIONAL DE COOKIES 
COM RESÍDUOS PROVENIENTES DO TAMARINDO 

(TAMARINDUS INDICA L.) 

Joelma Barbosa da Silva; Cristhiane Maria Bazílio de Omena Messias.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: Além da riqueza da polpa do Tamarindo (Tamarindus indica L.), sua semente 
é uma fonte de diversos compostos químicos importantes para a indústria de alimentos. A 
casca é descartada, e não há relatos de sua composição química, tampouco de sua utiliza-
ção na alimentação humana. Objetivo: Este estudo objetivou verificar a aceitabilidade de 
formulações (cookies) enriquecidos nutricionalmente com resíduos provenientes do tama-
rindo. Metodologia: Procedeu-se a elaboração da farinha da casca e semente torrada por 
meio de secagem convencional. Logo após, foi realizado a caracterização físico-química e 
a elaboração dos cookies: padrão casca sem acréscimo de farinha da casca; padrão semente 
torrada sem acréscimo de farinha da semente torrada; cookie 15% com substituição da fari-
nha do trigo por 15% da farinha da casca; cookie 15% com substituição da farinha do trigo 
por 15% da farinha da semente torrada; cookie 30% com substituição da farinha de trigo 
por 30% da farinha da casca; cookie 30% com substituição da farinha de trigo por 30% da 
farinha da semente torrada. Posteriormente, o percurso sensorial por meio de testes afetivos 
(escala hedônica, de atitude e ordenação) e teste de intenção de compra. Resultados: O teor 
de fibra foi maior nas formulações incorporadas em relação aos padrões. Sensorialmente, 
para os cookies de casca as maiores medianas de aceitação foram para o padrão e com 
15%, equivalente estatisticamente. Enquanto o cookie com 30% teve menores medianas 
em comparação aos demais. Demais testes, também revelaram melhores notas para for-
mulações padrão e com 15%. Para os cookies com semente torrada, não houve diferença 
nas medianas pelos testes hedônicos, atitude e intenção de compra, com notas acima de 7, 
indicando alto apreço sensorial. Conclusão: Conclui-se que é possível incorporar farinha 
da casca e semente torrada do tamarindo em cookies e agregar valor nutricional, especial-
mente na concentração de 15%.

PALAVRAS-CHAVES: Alimentação Humana, Farinhas, Aproveitamento Integral.
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ENVOLVIMENTO DE PROFESSORES NA CONSTRUÇÃO 
DE UM PROGRAMA ANTIBULLYING NO CONTEXTO 

ESCOLAR 

Rayssa Cavalcanti Umbelino de Albergaria; Jael Maria de Aquino. Waldemar Brandão Neto

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: Bullying é considerado um subtipo de violência escolar e encontra-se cada 
vez mais prevalente nas escolas. É imperativo expandir os papéis da escola, aliando enfer-
meiros e professores. Assim, justifica-se a construção de um programa antibullying nesse 
contexto. Objetivo: Desenvolver uma estratégia participativa de educação em saúde com 
professores do ensino fundamental II para Prevenção do bullying escolar. Metodologia: 
Estudo qualitativo que utilizou a abordagem de investigação participativa fundamentada 
na Community-Based Participatory Research (CBPR) e no método Paulo Freire. Foi de-
senvolvido em uma Escola Estadual do Município de Camaragibe-PE. A a população com-
preende alunos do ensino fundamental II e professores do quadro de docentes da escola. 
Resultados: Foram desenvolvidos dois Círculos de Cultura com os professores. O primeiro, 
cumpriu com a perspectiva de um processo educativo e foi fundamental para a construção 
do conhecimento coletivo entre os professores. O desenvolvimento do segundo Círculo 
permitiu estabelecer a ligação entre promoção de saúde e o pensamento crítico social de 
Freire. Os professores destacaram a participação da rede e do Estado na prevenção do 
bullying. Conclusão: O estudo evidenciou que a temática bullying constitui um desafio 
tanto para professores como estudantes. A utilização do Círculo de Cultura como metodo-
logia trazida pelo enfermeiro, além de ser uma escolha inovadora, possibilitou a reflexão 
crítica da realidade e capacidade de instrumentalizar os professores, fomentando, assim, as 
políticas antibullying. 

PALAVRAS-CHAVES: Bullying, Serviços de Saúde Escolar, Professores Escolares.
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ESCORE FISIOLÓGICO AGUDO SIMPLIFICADO (SAPS) 
III COMO PREDITOR DE MORTALIDADE EM UTI: UM 

ESTUDO RETROSPECTIVO

Elisson Bezerra de Lima; Michel Pompeu Barros de Oliveira Sá.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - 

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

A UTI é um setor fechado, complexo, com pacientes graves, altos custos e recursos limita-
dos, objetiva a recuperação dos pacientes viáveis e oferece dignidade de assistência àqueles 
que já não têm possibilidades terapêuticas. Além da avaliação clínica, a esses setores é 
cobrada a mensuração do seu desempenho e qualidade, avaliação de custo e efetividade 
e que seja realizado benchmarking. Com esses objetivos foram criados os primeiros es-
cores de prognóstico e, em seguida, suas atualizações. Atualmente o mais utilizado nas 
UTI’s do mundo é o Escore Fisiológico Agudo Simplificado (SAPS) III, que avalia os 
dados coletados na primeira hora de admissão na UTI. Apesar dos bons resultados para a 
razão de mortalidade padronizada, os achados de calibração e discriminação do SAPS III 
ainda fomentam discussões acadêmicas quanto ao seu poder preditivo para determinadas 
populações, mesmo sendo evidente sua superioridade quanto aos demais escores. Essa pes-
quisa tem como objetivo avaliar o desempenho do SAPS III para predição de mortalidade 
em UTI. As fases do estudo incluíram tratamento do banco de dados, análise de medidas 
de tendência central, univariada e análises estatísticas. Participaram da pesquisa 941 pa-
cientes, onde 280 evoluíram para óbito, representando uma mortalidade total de 29,1%, 
enquanto a média dos valores de SAPS3 pela equação customizada para a América Latina 
foi 57,68%, a Taxa de Mortalidade Padronizada foi de 0,52, demonstrando que o score 
superestimou a quantidade de óbitos observados. Na regressão logística a variável SAPS 
III apresentou um p-valor inferior a 0,0000000000000002 para o teste t, demostrando ser 
significativa para explicar a variável dependente (desfecho), a Área abaixo da curva foi de 
0.8137 (0.7855-0.8419), o teste de Hosmer e Lemeshow obteve o p-valor de 0.077. Con-
clui-se com os dados apresentados que o SAPS III possui bom potencial para descrever a 
mortalidade observada, sendo um bom preditor de mortalidade.

PALAVRAS-CHAVES: UTI, Cuidado Crítico, Predição.
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ESPAÇOS INTERGERACIONAIS EM CIDADES MÉDIAS: 
REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS INTERGERACIONAIS EM 

TEMPOS PANDÊMICOS 

Gislaine Xavier da Silva Assis; Adriana Tenório Cordeiro

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CARUARU - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O número de pessoas acima de 60 anos no Brasil deve chegar a 25,5% da população até 
2060, representando uma população de 58,2 milhões, em uma tendência de envelhecimento 
que deve se ampliar. As mudanças sobre a composição e distribuição populacional carre-
gam oportunidades e desafios, sobretudo em um cenário de crise marcado pela pandemia do 
novo Coronavírus. Destaca-se também uma problemática ligada à distância social, cultural 
e espacial que separa membros de gerações mais idosas dos de gerações mais jovens. Com 
base nisto, esta pesquisa tem por objetivo identificar os principais aspectos que moldam 
representações e práticas intergeracionais no contexto de cidades médias, além das caracte-
rísticas associadas a práticas intergeracionais no espaço urbano em tempos pandêmicos. No 
eixo teórico, será conduzida uma pesquisa bibliográfica e no eixo empírico, uma pesquisa 
de campo com a aplicação de formulário semiestruturado junto a indivíduos que residam 
em Caruaru – PE ou em outras cidades médias. Haverá nesses formulários perguntas para 
traçar perfil dos participantes e perguntas ligadas às suas percepções quanto a espaços e 
atividades intergeracionais na cidade. A seleção dos sujeitos de pesquisa será feita por meio 
da amostragem bola de neve. A Análise Temática será usada para os dados qualitativos para 
identificar os principais temas nas motivações, experiências e sentidos que os participantes 
atribuem a interações e práticas intergeracionais. Por se tratar de uma pesquisa que ainda 
está em sua fase inicial não é possível apresentar os seus resultados. Contudo, este projeto 
visa contribuir a partir da identificação de aspectos que moldam representações e práticas 
intergeracionais no contexto de cidades médias em tempos pandêmicos, provendo conheci-
mentos ligados a espaços intergeracionais que possam ser proveitosos à formulação de po-
líticas e ações mais eficazes voltadas às diversas gerações no contexto de cidades médias.

PALAVRAS-CHAVES: Espaços Intergeracionais, Cidades, Gerações, Pandemia.
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ESPAÇOS INTERGERACIONAIS LÚDICOS: UM ESTUDO 
QUALITATIVO ACERCA DO JOGO INTERGERACIONAL 

EM TEMPOS PANDÊMICOS 

Breno Henrique Coelho Breno Azevedo; Adriana Tenório Cordeiro.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CARUARU - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Podemos observar que a formulação e a eficácia de programas e iniciativas intergeracionais 
demandam uma melhor compreensão das motivações, experiências e sentidos associados 
a práticas intergeracionais. À medida que as tecnologias de informação e comunicação 
(TICs) se tornam mais acessíveis, seu uso repercute na relação entre jovens, adultos e 
idosos, sobretudo em um cenário de pandemia.Um aspecto da tecnologia que pode ser rele-
vante são os espaços intergeracionais virtuais lúdicos, entendidos como os espaços virtuais 
onde diferentes gerações interagem de forma lúdica, a exemplo dos videogames.Os jogos, à 
medida que se inserem de forma crescente nas práticas sociais cotidianas, demandam maior 
atenção.Estetrabalho envolve um esforço mais amplo de pesquisa, em fase inicial, que tem 
como objetivo identificar os principais sentidos atribuídos a interações e relacionamentos 
intergeracionais em espaços virtuais lúdicos, bem como as principais características asso-
ciadas a práticas intergeracionais nesses espaços em tempos pandêmicos. Será realizada 
pesquisa bibliográfica, em uma primeira fase, e uma pesquisa de campo, numa segunda 
fase, que inclui a aplicação de instrumento de coleta semiestruturado. A técnica de seleção 
dos sujeitos de pesquisa é de snowballsampling (amostragem bola de neve). Para análise de 
dados, será usada a técnica de Análise Temática (AT) para dados qualitativos com o intuito 
de identificar os principais temas nas motivações, experiências e sentidos que os partici-
pantes atribuem a interações e práticas intergeracionais. No que diz respeito a resultados da 
pesquisa, por se tratar de uma pesquisa em fase inicial, não é possível apresentar resultados. 
Mas destacamos que a identificação de aspectos que moldam representações e práticas 
intergeracionais em espaços virtuais pode contribuir para apontar elementos facilitadores e 
limitantes em torno de práticas que requerem o uso de tecnologias digitais.

PALAVRAS-CHAVES: Games, Espaços Intergeracionais Lúdicos, Gerações, Pandemia.
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ESPÍRITOS APAGADOS: A ESCASSA PRESENÇA DE NOMES 
ÉTNICOS ORIGINÁRIOS NOS DOCUMENTOS DO 

SÉCULO XVII DO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRA MARINO 

João Victor Rocha de Lima; Kalina Vanderlei Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O presente trabalho vem demonstrar o avançar do projeto de pesquisa do PIBIC “Protago-
nismo Indígena, Guerra, Cultura e Sociedade – Etnogêneses, Estruturas Militares e a So-
ciedade Colonial na Capitania de Pernambuco (séc. XVI-XVII)”, no qual foram analisados 
25 documentos do AHU no período colonial do Sec.XVII na América Portuguesa. O foco 
da documentação analisada foi dado aos eventos denominados por “Guerra dos Bárbaros”. 
Através do lócus da Análise do Discurso pôde-se compreender a homogeneização a qual 
povos indígenas envolvidos na trama colonial foram submetidos nos escritos dessas cor-
respondências administrativas, que dentre as documentações trabalhadas das 25 apenas 
uma cita nomes étnicos, enquanto que são abundantes termos pejorativos como “bárbaros”, 
“gentios”, “selvagens”, “índios” e “tapuias”, esse último seria um termo utilizado pelos co-
lonizadores para definir todos os povos originários inimigos de seu projeto expansionista, 
e ou habitantes dos sertões. Entende-se que a importância de observar esses dados está em 
compreender os rastros profundos da colonização que existe nos discursos atuais onde se 
tratam povos diversos com o termo generalizante de “índios”.

PALAVRAS-CHAVES: Pesquisa, Indígena, Guerra, Bárbaros, Colonização, Discurso.
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ESTADO NOVO, DISCURSO POLÍTICO E 
ANTISSEMITISMO: UMA ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO  

DO OUTRO EM PERNAMBUCO (1939-1945)

Júlio César Ribeiro Souza da Silva; Dra Susan Lewis.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A pesquisa em questão pretende entender como essa propaganda de ataque aos judeus 
influenciou socialmente a sociedade da época e engendrou ações antissemitas por parte do 
governo de Agamenon Magalhães. Nesse sentido, podemos pensar, por exemplo, a obra 
Repensando o Estado Novo (PANDOLFI, 1999) que que consiste em um compilado de 
artigos, apresentando facetas variadas do poder político em questão. Além disso, o livro 
Indesejáveis e Perigoso de autoria da historiadora Susan Lewis (2014) é o pilar central da 
investigação em curso, isso porque o livro tem relatos de pessoas que viveram no calor 
do regime estadonovista, além de publicações do jornal Folha da Manhã, considerado o 
principal órgão de difusão da ideologia antissemita que é objeto de estudo deste projeto. 
Diante dessas afirmações, é importante apontar para o recorte temporal que, por sua vez 
é delimitado entre os anos 1937 – 1945. Dentro desse período, está contemplado o início 
do governo de Agamenon, a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP)), a 
criação do Jornal Folha da Manhã, periódico que surge como principal meio de comunica-
ção do interventor, além desses acontecimentos, a abordagem tenta relatar como se deu a 
proposta de perseguição aos judeus no declínio do Estado Novo.

PALAVRAS-CHAVES: Estado Novo, Propaganda, Antissemitismo.
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ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE AVES EM UM 
FRAGMENTO DE CAATINGA, PETROLINA - PE 

Maria Madalena da Silva Soares; Flávia de Campos Martins.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Os estudos focados na estrutura da comunidade são essenciais para compreender o funcio-
namento dos ecossistemas, evidenciando a ocorrência, riqueza e diversidade de espécies, 
e suas interações ecológicas. As aves constituem um grupo com diferentes hábitos alimen-
tares e adaptações, presentes tanto em ambientes aquáticos como terrestres, desempenham 
serviços ecossistêmicos como polinização, dispersão de sementes e controle de pragas, 
além de serem de fácil observação e sua capacidade de voo lhes possibilitam transitarem 
entre diferentes habitats. Essas características favorecem a utilização das aves como indica-
dores ecológicos de alteração ambiental. Nesse contexto, objetivou-se analisar a estrutura 
da comunidade de aves da reserva legal da Embrapa Semiárido, através da análise de ri-
queza de espécies, uso do hábitat, capacidade adaptativa e guildas tróficas. Foram realiza-
dos levantamentos qualitativos em transectos ao redor da reserva desde fevereiro de 2020. 
Obteve-se riqueza de 56 espécies de aves, agrupadas em 11 ordens e 24 famílias. A família 
mais representativa foi Thraupidae (6 espécies). A guilda alimentar mais representativa foi 
a insetívora com 44,64% das espécies registradas. Em relação ao uso do habitat, 44,6% das 
espécies são generalistas. Foram registradas 38 espécies com alta capacidade adaptativa 
a mudanças ou perturbações sofridas no ambiente, 10 espécies com capacidade média, 
e 8 espécies (Picumnus pygmaeus, Piculus chrysochloros, Campylorhamphus trochiliros-
tris, Casiornis fuscus, Myiodynastes maculatus, Hylophilus amaurocephalus, Cantorchilus 
longirostris, Tachyphonus rufus) com baixa capacidade adaptativa e que são encontradas 
apenas em ecossistemas intactos ou quase intactos. Apesar da riqueza de espécies não ser 
alta, provavelmente em função do esforço amostral (seis meses), o registro de espécies 
sensíveis e que desempenham importantes serviços ecossistêmicos reforça a importância 
do fragmento para a conservação de espécies.

PALAVRAS-CHAVES: Riqueza De Espécies, Habitat, Sensitividade, Fragmentação, 
Conservação.
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ESTUDO DA DINÂMICA NÃO LINEAR DA FREQUÊNCIA 
CARDÍACA APÓS UMA SESSÃO DE TREINAMENTO 

INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE EM HIPERTENSOS

Joice De Souza Batista; Victor Ribeiro Neves

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

INTRODUÇÃO. O treinamento intervalado de alta intensidade (TIAI) tem sido utilizado 
a fim de melhorar o condicionamento cardiorrespiratório nos pacientes com hipertensão 
arterial sistêmica (HAS). OBJETIVOS. Avaliar o efeito de uma sessão de TIAI versus 
treinamento contínuo de moderada intensidade (TCMI) sobre o controle autonômico da 
frequência cardíaca em pacientes hipertensos avaliado pelos métodos lineares e não li-
neares. METODOLOGIA. Foram avaliados 8 indivíduos, classificados com hipertensão 
arterial limítrofe ou estágio I em uso de medicação otimizada por 3 meses. Após avaliação 
cardiológica e fisioterapêutica, os pacientes foram submetidos a Análise da Variabilidade 
da Frequência Cardíaca (VFC). A seguir foram submetidos ao teste cardiopulmonar (TCP) 
em cicloergômetro, com carga inicial de 30 Watts e a 60 rpm por 2 min, após esse período 
foi incrementada uma carga de 15 Watts a cada 2 min até atingir a exaustão máxima ou 
potência máxima (Pmax). A ventilação pulmonar, o consumo de oxigênio e a FC e a PA 
foram monitorados e registrados continuamente durante todo o teste. Depois de executar o 
TCP, todos realizaram o TIAI e TCMI, ambos, em cicloergômetro. A sessão do TIAI teve 
duração de 30min, sendo 1min com 85% da Pmax e 2min com 40% Pmax à 60rpm. O 
TCMI, teve duração de 32min, com 50% da Pmax, a 60rpm.RESULTADOS. O presente 
estudo observou que uma sessão do TIAI não promoveu resultados estatisticamente signi-
ficativos dos índices espectrais (AF, BF e a relação BF/AF) da análise linear e dos índices 
da análise simbólica (0V%,1V%,2LV% e 2ULV%) e entropia (ES, ICN, IC) no método não 
linear da VFC quando comparado com o TCMI e o Baseline. CONCLUSÃO. Diante dos 
resultados não houve diferença significativa no aumento da modulação vagal. Sugere-se 
futuras investigações sobre a VFC com número maior de pacientes de modo a favorecer a 
interpretação clínica e prescrição do TIAI ou mesmo possibilitando a descoberta de diag-
nósticos cardiovasculares de esforço.

PALAVRAS-CHAVES: Hipertensão, Variabilidade da Frequência Cardíaca, Exercício, 
Controle Autonômico
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ESTUDO DA REFERÊNCIA NA ESCOLA: RECURSO 
COESIVO PARA A PRODUÇÃO DE SIGNIFICADOS EM 

RELATOS HISTÓRICOS DO FRIVOLITÉ 

Aneline de Albuquerque Azevedo Barbosa; Maria do Rosário da Silva A. Barbosa.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

O presente trabalho objetiva analisar, com base nos estudos da Linguística Sistêmico-Fun-
cional, o uso dos referentes textuais mais recorrentes na organização dos estágios - etapas e 
fases - do gênero Relato Histórico. Defendendo a ideia de como uma abordagem funcional 
dos itens de referência na escola, na perspectiva da LSF, pode auxiliar no aprimoramento 
da leitura e da escrita em turmas de 9º ano, mais precisamente das estratégias de identifica-
ção e de periodicidade para a construção do gênero relato histórico, enquanto mecanismo 
de resgate e valorização da cultura artesanal frivolité da cidade de Orobó- PE. Vale salientar 
que a relevância do estudo da referência no gênero relato histórico inserido em tal temática 
cultural se justifica pelo fato dos estudantes de 9º ano, conforme projeto piloto aplicado 
previamente, apresentarem dificuldades em identificar e produzir significados por meio 
de itens de referência, apesar de a coesão textual ser destaque nos anos finais do ensino 
fundamental por conta do trabalho com os descritores de avaliações externas como SAEB 
e SAEPE. Daí, uma pesquisa acerca de como a referência opera em textos torna-se válida, 
diante disso este estudo traz os relatos históricos do frivolité de Orobó como corpus da 
pesquisa. Assim, esta pesquisa traz uma proposta pedagógica por meio de Ciclo de Ensi-
no e Aprendizagem, com base nos estudos da Pedagogia de Gênero da Escola de Sidney. 
Corroborando, então, com a proposta do PROFLETRAS e contribuindo com a prática pe-
dagógica de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental, dado à importância dos estudos 
da linguagem acerca da referência/referenciação para a produção de sentidos no texto. Os 
resultados demonstram que os referentes num texto possibilitam a leitura crítica e contex-
tual de relatos no âmbito da família das histórias.

PALAVRAS-CHAVES: Linguística Sistêmico Funcional. Referência. Relato Histórico. 
Ciclo de Ensino e Aprendizagem.
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ESTUDO DA VIABILIDADE DE USO DE SCANNER 
3D COMO FERRAMENTA DE APOIO A PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA 

Murilo Campanhol Stodolni; Byron Leite Dantas Bezerra.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Assinaturas manuscritas, comumente, são utilizadas para autenticar e validar diversos tipos 
de documentos. Por esse motivo, peritos grafotécnicos precisam analisar e investigar a au-
tenticidade da grafia ali exposta, a fim de evitar possíveis fraudes que possam envolver alto 
valor monetário. A assinatura manuscrita apresenta diversas características em sua grafia 
que apontam a autoria do signatário. O projeto de pesquisa teve como objetivo inicial o 
estudo da viabilidade de scanner 3D na captura de características intrínsecas à grafia e a 
utilização desses dados, para ajustar um modelo computacional como ferramenta de apoio 
aos peritos grafotécnicos. Como metodologia para viabilizar o uso do scanner 3D, foi utili-
zada a ferramenta 3D SENSE, no entanto, o uso do scanner 3D não se mostrou eficaz para o 
objetivo alvo. Em função disso, a pesquisa foi direcionada para criação de uma base de da-
dos através de uma aplicação web que permitia obter as características utilizadas na análise 
de peritos grafotécnicos em atuação no território nacional. Através dessa ferramenta, foi 
possível extrair dados que indicam as características grafotécnicas mais utilizadas por estes 
peritos. Essas características se referem a grafia do escritor, tais como pressão, evolução, 
espessura do traço, ponto de apoio do traço, entre outras que totalizaram 27 características 
utilizadas neste projeto. Ademais, foi possível coletar dados pertinentes aos profissionais 
peritos, além de um total de 151 perícias realizadas em bases de imagens devidamente pre-
parada para este experimento. Um dos resultados obtidos foi a possibilidade de mensurar 
as características de análises mais utilizadas pelos peritos, bem como a taxa de erro desses 
profissionais, que ficou em 36% do total de análises feitas por eles. Esses dados serão utili-
zados como referência para elaboração e ajustes de um modelo de classificação, no intuito 
de apoiar as análises e diminuir a taxa de erro.

PALAVRAS-CHAVES: Digitalização de Imagens 3d, Verificação de Assinaturas, Perícia 
Grafotécnica.
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ESTUDO DE EXPOSIÇÃO MATERNA A PESTICIDAS 
CONTENDO GLIFOSATO SOBRE A FUNÇÃO VASCULAR 

DE ARTÉRIAS DE RATOS ADULTOS

Rebeca Gonçalves Leite; Diego Barbosa de Queiroz.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

INTRODUÇÃO: O Brasil se encontra como o maior consumidor mundial de agrotóxicos 
pelo sétimo ano consecutivo, sendo também o maior importador no mundo desde 2012, 
tendo o pesticida glifosato-Roundup®? (AGX) como o mais utilizado nas culturas agríco-
las. Evidencias recentes, demonstram que a exposição ao AGX está relacionada a distúr-
bios fisiológicos e comportamentais no ser humano, entretanto, não há estudos que avaliem 
os efeitos em longo prazo no sistema vascular. OBJETIVO: Analisar possíveis alterações 
da função vascular em artéria aorta torácica de ratos adultos expostos ao glifosato-Roun-
dup® durante a fase intrauterina e perinatal. METODOLOGIA: Neste estudo foram utili-
zados apenas ratos machos de 6 meses de idade divididos em dois grupos: O grupo (CON) 
provenientes de ratas tratadas com água e o grupo (AGX) tratadas com 1.3 g/l de glifosato 
oralmente durante o período gestacional. Os experimentos in vitro de reatividade vascular 
foram utilizadas a artéria aorta superior isolada e divididas em anéis de 3 mm de compri-
mento, montadas num sistema de banho de órgãos. foram realizadas curvas de relaxamento 
e contração concentração-dependente (10-9M – 10-5M) e também sobre o efeito do L-NA-
ME (10-3M) (inibidor da NO sintase). RESULTADOS E DISCUSSAO: foi detectado que 
a aorta dos ratos (AGX) em curvas concentrações-resposta à acetilcolina apresentaram 
relaxamento dependente do endotélio reduzido e as respostas contrateis induzidas por feni-
lefrina aumentadas quando comparados ao grupo controle (CON) (p>0,05). O mecanismo 
envolvido nessas alterações parece se relacionar com uma redução na biodisponibilidade 
do NO (óxido nítrico), fato verificado em artérias de AGX pré-incubadas com L-NAME. 
CONCLUSÃO: Foi demonstrado que a exposição ao glifosatoRoundup®? na fase intraute-
rina e perinatal em modelos murinos “programa” alterações em longo prazo causando tam-
bém distúrbios vasculares que podem contribuir para o aparecimento de doenças crônicas 
como hipertensão na fase adulta.

PALAVRAS-CHAVES: Glifosato, Disfunção Vascular, Programação Fetal.
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ESTUDO E MONITORAMENTO DOS EVENTOS DE 
BRANQUEAMENTO EM COLÔNIAS DO CORAL 

CONSTRUTOR SIDERASTREA STELLATA (VERRIL,1868) 
(CNIDARIA, SCLERACTINIA) NOS RECIFES COSTEIROS 
SOB IMPACTO ANTRÓPICO DA PRAIA DE PIEDADE PE

Mattheus Noroes Pereira de Almeida; Betty Rose de Araújo Luz.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O branqueamento é caracterizado pela despigmentação do coral em consequência da de-
sestabilização da relação existente entre coral e alga, resultando na perda de zooxantelas 
e/ou dos seus pigmentos fotossintetizantes. Os distúrbios ambientais podem interromper 
a delicada simbiose, causando dissociação entre as algas e os corais, ocasionando a perda 
de coloração, por expulsão das zooxantelas, exibindo o esqueleto calcário branco, o que 
deu nome ao fenômeno de branqueamento, o que pode acarretar na morte desses organis-
mos de suma importância para os ambientes recifais, visto que eles são um dos principais 
construtores do recife, sendo assim surgiu a necessidade de estudar o fenômeno do bran-
queamento do coral Siderastrea stellata no recife costeiro localizado na praia de Piedade, 
Jaboatão, PE e estabelecer correlações com a análise dos parâmetros físico-químicos e a 
interferência antrópica no ambiente. durante a maré baixa foram realizadas dez coletas, 
de set/19 a set/20. Os parâmetros foram medidos durante o momento de coletas e também 
obtidos no INMET. Os parâmetros que apresentaram uma maior diferença significativa 
foram os índices pluviometria e temperatura da água. Juntamente com os maiores índices 
de temperatura também foram encontradas as maiores taxas de branqueamento entre as 
colônias estudadas, evidenciando assim uma relação entre a temperatura e o aparecimento 
dos eventos de branqueamento.

PALAVRAS-CHAVES: Branqueamento, Siderastrea Stellata, Temperatura.
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EVOLUÇÃO DA RESISTÊNCIA A ANTIMICROBIANOS 
EM ACINETOBACTER BAUMANNII E PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA ISOLADOS EM UM HOSPITAL PÚBLICO 

TERCIÁRIO DE RECIFE, PE 

Paula Mariana Salgueiro de Souza; Anna Carolina Soares Almeida

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: Os Bacilos Gram-negativos não fermentadores P. aeruginosa e A. baumannii 
destacam-se pela sua alta ocorrência como causadores de infecções hospitalares e por apre-
sentarem a capacidade de adquirir um extenso aparato de mecanismos de resistência. Ob-
jetivo: Analisar o perfil de resistência a antimicrobianos em P. aeruginosa e A. baumannii 
isolados e identificados em um Hospital público do Recife. Metodologia: Estudo realizado 
a partir de uma análise retrospectiva dos dados do Laboratório de Bacteriologia do ICB-
-UPE, de amostras coletadas entre julho de 2014 e junho de 2019, nas quais os patógenos 
isolados foram A. baumannii e P. aeruginosa (resistentes ao menos a um antibiótico). Os 
dados foram analisados no Microsoft Excel. Resultados: Foram recuperadas 569 culturas 
positivas, das quais, 57,64% (n=328) corresponderam a A. baumannii e 42,36% (n=241) a 
P. aeruginosa. Os sítios mais prevalentes foram sangue (26,36%, n=150) e trato respiratório 
inferior (25,48%, n=145). Quanto ao perfil de susceptibilidade, destacou-se a acentuada 
evolução da resistência às Penicilinas em A. baumannii (15,91%-2013 para 72,36%-2019) 
e os elevados percentuais de resistência às cefalosporinas e carbapenêmicos, sobretudo 
em 2013 (92,53% e 91,30%, respectivamente). P. aeruginosa apresentou, no ano de 2017, 
aumento da resistência a todas as classes de antibióticos testados, exceto à colistina (com-
paração ao ano anterior). Já em 2018, observou-se um aumento da resistência às polimixi-
nas (0,0% para 13,33%) e diminuição às demais classes, o que pode indicar que a colistina 
tenha sido usada como último recurso para o tratamento de infecções por P. aeruginosa, 
resultando no surgimento de resistência a essa droga. Conclusão: Estes resultados revelam 
a importância da vigilância para esses patógenos, dada sua alta ocorrência e o elevado per-
centual de resistência, o que limita as opções terapêuticas e pode resultar no aumento dos 
custos de internação e taxas de morbimortalidade.

PALAVRAS-CHAVES: Bacilos Gram-Negativos não Fermentadores, Susceptibilidade, 
Morbimortalidade.
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EXCLUSÃO SOCIAL NO BRASIL: UMA ANÁLISE 
ARENDTIANA A PARTIR DE ASPECTOS 
ANTIDEMOCRÁTICOS BRASILEIROS

Maria Gessica Martins De Queiroz; Rita De Cássia Souza Tabosa Freitas

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS ARCOVERDE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O presente projeto de iniciação científica voluntário aprovado no edital IC UPE PFA 2019 
da Universidade de Pernambuco, tem como objetivo geral analisar a exclusão social e os 
aspectos antidemocráticos no contexto brasileiro. Para isso, será preciso discutir as men-
tiras políticas modernas e a construção da imagem como fatores subversivos da realidade 
no contexto atual brasileiro e a narrativa, memória e obra de arte como maneira de resistir 
a isso, sendo esses os objetivos específicos. A problemática se concentra em analisar se as 
relações político-sociais no Brasil atualmente possuem traços autoritários que remetem ao 
contexto político-social no século XX, contexto descrito por Hannah Arendt, autora que 
será base para o embasamento teórico do relatório junto com outros autores, fazendo essa 
análise a partir da perspectiva de vozes não ouvidas ao longo da história. A metodologia 
utilizada será indutiva, qualitativa e bibliográfica. Como resultados e discussões, será ana-
lisada a diferença entre autoritarismo, totalitarismo e democracia como forma de fazer o 
leitor compreender como funciona esses regimes e compara-los com nosso atual contexto 
brasileiro. Além disso, será analisado o atual contexto pandêmico juntamente com as men-
tiras na política com o objetivo de entender as atuais relações sociais-políticas no Brasil. 
Por último, serão observadas obras de artistas e suas possíveis formas de resistências às 
injustiças sociais que são provocadas por uma sociedade que possui fortes traços autoritá-
rios. Por fim, pretende-se proporcionar uma iluminação de lacunas históricas ocasionadas, 
muitas vezes, por tempos sombrios, alvos de mentiras na política, como forma de resistir às 
desigualdades e promover um ato de resistência através da escrita do texto e uma provável 
reflexão por parte do leitor.

PALAVRAS-CHAVES: Exclusão Social. Desigualdade. Autoritarismo. Aspectos Antide-
mocráticos. Mentira na Política.
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EXPERIÊNCIA DE CÁRIE EM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES COM SÍNDROME DE DOWN: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA

Mabel Cristina Paiva Machado da Silva; Aronita Rosenblatt.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Objetivo: Este estudo teve como objetivo realizar uma revisão sistemática comparando a 
prevalência de cárie dentária em crianças e adolescentes com síndrome de Down (SD) com 
indivíduos não sindrômicos. Métodos: A estratégia incluiu a busca de artigos em bases de 
dados eletrônicas (MEDLINE via PubMed, Cochrane Library, LILACS e SciELO) e in-
cluiu os dados não publicados do estudo transversal de Silva et al. (2018), que foi realizado 
na cidade de Recife / PE. Os critérios PICO foram usados para selecionar os estudos por 
título e resumo. Uma avaliação da qualidade metodológica do estudo foi realizada de acor-
do com a escala modificada de Newcastle-Ottawa, que avalia a qualidade metodológica de 
estudos transversais. Resultados: Doze estudos transversais preencheram os critérios de 
elegibilidade. Os resultados indicaram que crianças e adolescentes com SD tiveram menor 
experiência de cárie quando comparados aos não sindrômicos (IC95%: 0,22?0,84). O risco 
de viés permaneceu alto, visto que a maioria dos estudos eram relatórios transversais. Con-
clusão: evidências científicas sugerem que crianças e adolescentes com Síndrome de Down 
apresentam menos cárie do que o grupo não sindrômico.

PALAVRAS-CHAVES: Síndrome de Down, Criança, Adolescente, Cárie, Prevalência.
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EXPRESSÃO A NÍVEIS MEDULARES DO MIRNA MIR-181A-
5P EM PACIENTES COM LMA NA INFÂNCIA

Jair Figueredo dos Santos; Luiz Carlos Alves.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: A leucemia mieloide aguda (LMA) é um tipo de câncer hematológico que 
acomete as células tronco de linhagem mieloide, lavando a produção desordenada e ao 
acúmulo de células imaturas na medula óssea. Os miRNAs, moléculas que variam entre 
19 a 22 nucleotídeos, são capazes de controlar a expressão de genes. Assim, desempenham 
importantes funções no desenvolvimento e manutenção do câncer. Objetivo: O presente 
trabalho objetivou a determinação da expressão do miR-181a-5p na medula óssea de pa-
cientes pediátricos diagnosticados com LMA. Métodos: Foram utilizadas amostras de 15 
pacientes (8M, 7F 0-15 anos) com LMA e 3 pacientes (2M,2F;0-18years) com medula ós-
sea saudável, atendidos na oncologia pediátrica do IMIP. A extração de RNA total foi rea-
lizada utilizando reagente Trizol, para transcrição reversa, o TaqMan® Advanced miRNA 
cDNA Synthesis Kit e para a qPCR, o TaqMan® Advanced miRNA assay em QuantStudio 
5 Real-time PCR System. A expressão do miR-181a-5p foi estimada com base nos valores 
de Ct (cycle threshold). Resultados: Valores de Ct de pacientes com LMA comparados 
com pacientes com medula normal (controle) apresentou significância estatística (p=0.04). 
Observando os valores de Ct, podemos perceber que há na maioria dos pacientes estuda-
dos, valores de Ct menores quando comparado aos valores obtidos no estudo dos pacientes 
controles. Discussão: O resultado apresentado, indica uma provável indução da expressão 
do miR-181a-5p nesses pacientes. Outros estudos têm indicado tendência de aumento de 
expressão em membros da família miR-181, entre pacientes LMA-M1, M2 e M3 sugerindo 
ainda, uma relação de melhor prognostico quando há altos níveis de expressão do miRNA 
em sangue periférico. Conclusão: A continuidade do presente estudo poderá confirmar uma 
diferença de expressão, que tende ao aumento dos níveis medulares do miR-181a-5p nos 
pacientes acometidos pela LMA na infância, podendo, valores de expressão serem tipo 
específico dos subgrupos de LMA.

PALAVRAS-CHAVES: Leucemia Mieloide Aguda, Lma, Mirna, Mir-181a-5p, Pediatria.
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FATORES ASSOCIADOS AO ÓBITO POR DENGUE, 
ZIKAOU CHIKUNGUNYA NO ESTADO DE 

PERNAMBUCO NO PERÍODO DE 2015 À 2019. 

Amanda De Oliveira Lobo; Heloisa Ramos Lacerda De Melo

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Dengue, Zika e Chikungunya estão entre as principais arboviroses de importância médica 
por ter um grande impacto na saúde pública ao redor do mundo. Nos últimos anos houve 
recente entrada no vírus da Zika e da Chikungunya no Brasil o que mudou o cenário da po-
pulação brasileira em relação as arboviroses. A quantidade de casos de Zika e Chikungunya 
foram altos no país provavelmente devido a não existência de Vacinas disponíveis como 
método profilático e de antivirais efetivos para o tratamento. O número de casos de Dengue 
também continua maior que a taxa recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Até 
o momento não há estudos sobre os fatores que possam estar associados a ocorrência de 
óbitos por Zika, Chikungunya e Dengue com clareza. O objetivo desse estudo é comparar 
os dados relacionados aos casos de óbitos e aos sobreviventes podendo assim abrir novas 
perspectivas quanto aos desfechos das pessoas acometidas por essas arboviroses. Para isso 
foi analisado um estudo caso-controle no estado de Pernambuco no período de 2015 a 
2018. Foi feita uma análise com os dados obtidos nos bancos do SINAN e do SIM de Per-
nambuco. Devido a isto a Zika foi excluída da pesquisa por não haver casos de óbitos no 
período estudado. Nesta descrição dos dados foi possível perceber um predomino de óbitos 
na faixa etária de mais de 60 anos, um ligeiro predomínio do sexo masculino nos casos de 
óbito, enquanto nos casos sobreviventes o predomínio era feminino. Foi possível observar 
também a ligação da hipertensão e da diabetes como fatores de risco para o óbito tanto para 
Dengue quanto para Chikungunya.

PALAVRAS-CHAVES: Dengue, Chikungunya, Óbito, Arboviroses.
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FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À SINTOMAS 
DEPRESSIVOS NA ADOLESCÊNCIA: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA

Ana Paula Rodrigues dos Santos; Fabiana Godoy Bene Bezerra Laureano

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: A depressão é um transtorno de humor que pode atingir o ser humano em qual-
quer período da vida. Esse tipo de transtorno é uma condição grave e comum em crianças 
e adolescentes, sendo o transtorno psicológico mais prevalente nesta última faixa etária. 
Objetivo: Investigar os fatores de risco associados à depressão/sintomas depressivos na 
adolescência. Metodologia: trata-se de um estudo bibliográfico, do tipo revisão integrativa, 
na qual, foram realizadas buscas de trabalhos científicos nas bases de dados LILACS e ME-
DLINE através da BVS, SCIELO, PUBMED e SCOPUS. Foram utilizados os descritores: 
depressão, adolescente e fatores de risco. Como critérios de inclusão: artigos publicados 
nos últimos cinco anos, idiomas inglês, português ou espanhol, e estudos com amostra de 
adolescentes. Os estudos foram analisados e selecionados, inicialmente, por dois reviso-
res, por meio da leitura de títulos e resumos. O resultado da seleção anterior foi avaliado 
por um terceiro revisor para a finalização da seleção. Resultados: Foram selecionados 15 
artigos e encontrados vários fatores de risco para depressão/sintomas depressivos que fo-
ram distribuídos em 4 categorias: Emocionais e/ou sociais; Psicopatológicos; Fisiológicos/
patológicos; Alimentares. Os fatores de risco mais frequentemente citados pertenciam ao 
agrupamento de fatores emocionais/sociais como violência doméstica, dificuldade no rela-
cionamento com os pais, exposição a eventos estressantes, sexo feminino, uso abusivo de 
álcool e abuso emocional. Conclusão: Os resultados encontrados nesta revisão nos mos-
tram uma grande variabilidade nos fatores de risco, mas ao mesmo tempo, há uma certa 
relação entre eles, o que mostra a necessidade da atuação multi e interprofissional das 
equipes de saúde no fornecimento de uma melhor assistência à saúde mental do público 
adolescente com vistas a diminuir a incidência/prevalência dos sintomas depressivos e suas 
complicações.

PALAVRAS-CHAVES: Depressão, Adolescente, Fatores de Risco.
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FAUNA PLANCTÔNICA BIOINDICADORA EM 
AMBIENTES AQUÁTICOS DAS REGIÕES DA MATA E 

AGRESTE DE PERNAMBUCO: ESTADO DA ARTE

Rafael |Farias Vanderlei Pinto Filho; Viviane Lúcia dos Santos Almeida de Melo

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O objetivo do presente plano de trabalho foi realizar um inventário sobre os organismos 
bioindicadores zooplanctônicos dos ecossistemas continentais das Regiões da Mata e 
Agreste do estado de Pernambuco, Brasil. Para realização deste inventário, foi realizada 
uma análise bibliográfica a partir da literatura disponível, tanto artigos em periódicos como 
monografias de conclusão de curso. Foi possível perceber que na Zona da Mata e Agreste 
pernambucanos há uma presença maior de Rotifera, indicando um elevado estado trófico 
nessas águas, em geral por ações antrópicas. Vale salientar que nos ambientes estudados 
houve uma predominância, entre os Crustacea, do estágio náuplio, que é a fase larval dos 
Copepoda, se comparado aos adultos, com possibilidade de ser mais um dos efeitos da 
poluição nas águas.

PALAVRAS-CHAVES: Cladocera, Copepoda, Qualidade da água, Rotifera, Zooplâncton.
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FORMAÇÃO HISTÓRICA DO CONTROLE 
DE CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL: A 

CONSTITUIÇÃO DE 1891 

Renata Cheron Ribeiro; Marcelo Casseb Continentino.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O controle judicial constitui um dos momentos mais significativos de tensão entre os siste-
mas político e jurídico e ainda hoje se discute qual o papel do Poder Judiciário no sistema 
político e seus limites. A perspectiva histórica permite compreender os percursos trilhados 
desde a fundação do Estado brasileiro, no início do século XIX, até os dias atuais. Dessa 
forma, é indispensável entender como a chegada da República, em 1889, impactou no 
sistema constitucional monárquico brasileiro que passou a adotar soluções institucionais 
típicas do sistema norte-americano, a exemplo do federalismo, republicanismo e do con-
trole judicial de constitucionalidade das leis, ao se atribuir ao Supremo Tribunal Federal (e 
aos juízes, em geral) o poder de não aplicar leis contrárias à Constituição. Essa polêmica de 
tempos imperiais revela-se atual, sendo indispensável à formação do pensamento jurídico 
brasileiro o estudo do constitucionalismo imperial, permitindo-se pensar os problemas do 
presente à luz da própria experiência histórica brasileira e ampliar o espectro de compreen-
são apontando para soluções mais justas ao país. O objetivo é, portanto, compreender os 
percursos do pensamento constitucional em circulação e as normas jurídicas vigentes à luz 
do contexto histórico, formulando uma narrativa histórica reflexiva e alternativa àquelas 
que hegemonizam o discurso constitucional. Para a execução desta pesquisa, afigura-se 
exame analítico de fontes históricas e revisão bibliográfica. Conclui-se então que as dife-
renças de decisões e discussões do período, tanto políticas quanto jurídicas, frente a outros 
debates como a doutrina do Habeas Corpus, traçaram um caminho para as crises, fossem 
políticas ou sociais que tinham seu papel de alteração nas ações e decisões dos órgãos 
Jurídicos. O contexto histórico-político, assim, influencia e molda o funcionamento e a 
configuração do sistema reapropriando os respectivos institutos jurídicos de acordo com 
interesses e forças prevalecentes.

PALAVRAS-CHAVES: História Constitucional, Controle de Constitucionalidade, Cons-
tituição de 1891.
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FOTOBIOMODULAÇÃO LASER NA PROLIFERAÇÃO 
E DIFERENCIAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO 

MESENQUIMAIS DO CORDÃO UMBILICAL HUMANO: 
ESTUDO IN VITRO

Jéssica Meirinhos Miranda; Marleny Elizabeth Márquez Matínez Gerbi.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: A perda de parte do tecido dentário ou do elemento por completo é um grande 
problema de saúde pública. Assim, as células-tronco vêm sendo estudadas como terapia 
alternativa na regeneração do tecido dentário. Objetivo: o presente estudo in vitro objetivou 
analisar a fotobiomodulação (FBM) na proliferação e diferenciação osteogênica de células-
-tronco mesenquimais de cordão umbilical humano (hUCMSCs). Metodologia: foi realiza-
da irradiação com Laser InGaAIP, 660nm, 10 mW, 2,5 J / cm2, spot de 0,08 cm2 e 10s. As 
células foram cultivadas em quatro grupos: CONTROLE (células cultivadas em DMEM), 
FBM (células cultivadas em DMEM + FBM), OSTEO (células cultivadas em meio osteo-
gênico) e OSTEO + FBM (células cultivadas em meio osteogênico mais FBM). Através 
do ensaio de MTT a curva de proliferação celular foi obtida nos períodos de 24, 48 e 72 
h após o início das induções. A diferenciação osteogênica foi observada pela formação de 
nódulos de cálcio nos períodos de 7, 14 e 21 dias após as induções. Foram obtidas imagens 
da referida diferenciação osteogênica, as quais foram submetidas à análise morfométrica, 
através do programa software módulo de medição interativa Leica, obtendo-se a área total 
(px²) de calcificação nodular formada nos poços. Os resultados obtidos foram submetidos 
aos testes estatísticos Anova One-Way complementado pelo teste de Tukey, com signifi-
cância estatística de 5% (p? 0.05). Resultados: a maior proliferação e diferenciação celular 
ocorreu no grupo OSTEO + FBM, seguido pelo grupo FBM, OSTEO e CONTROLE nos 
tempos observados. Conclusão: baixos níveis de luz Laser a um comprimento de onda de 
660 nm aumenta a proliferação e diferenciação osteogênica de hUMSCs durante os perío-
dos testados.

PALAVRAS-CHAVES: Fotobiomodulação, Lasers, Células-tronco, Diferenciação 
Celular.
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FUNGOLÂNDIA: JOGO EDUCATIVO DE TABULEIRO 
SOBRE A DIVERSIDADE E IMPORTÂNCIA DOS FUNGOS 

NA CAATINGA

Isnara Evelin Barbosa da Silva; Elaine Maria dos Santos Ribeiro, Regina Lucia Felix de Aguiar Lima.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Os fungos estão amplamente distribuídos em todos os ecossistemas da biosfera, onde 
atuam predominantemente como decompositores da matéria orgânica, contribuindo para a 
ciclagem biogeoquímica. Apesar da ampla distribuição sua presença nos ecossistemas nem 
sempre é percebida pois há espécies microscópicas e macroscópicas. O conhecimento da 
biodiversidade da Caatinga é limitado, e os fungos desse ecossistema pouco conhecidos, 
sendo pouco estudados na educação básica. Neste sentido, o objetivo do trabalho foi desen-
volver um jogo de tabuleiro sobre a diversidade e os serviços ecossistêmicos de fungos da 
Caatinga. O jogo foi denominado Fungolândia, sendo constituído por um tabuleiro e quatro 
conjunto de cartas contendo espécies de fungos e o papel que podem ter no ambiente e na 
cidade. Esse jogo é uma estratégia de metodologia ativa que favorece o aprendizado, além 
disso contribui para abordagem na temática da Educação Ambiental na educação básica. O 
aprendizado é fundamental para o entendimento do mundo e para a formação de cidadãos 
com pensamento crítico, e a forma como os conteúdos são ministrados na escola de forma 
tradicional são pouco atrativas. Então, faz-se necessário o uso de estratégias de ensino mais 
assertivas e dinâmicas que busquem a motivação e o interesse dos estudantes. A abordagem 
de temas da natureza geralmente é feita de forma muito metódica e o ambiente da sala de 
aula não permite a visualização dos temas. O jogo Fungolândia tem potencial para contri-
buir para o conhecimento sobre a diversidade de fungos da Caatinga, os relevantes serviços 
ecossistêmicos prestados por eles e sua utilização em diversos setores. Assim, mesmo que 
esses organismos não sejam muito perceptíveis visualmente para os alunos, o conhecimen-
to adquirido contribuirá para sua presença ser notada em diferentes contextos pelos seus 
efeitos e usos.

PALAVRAS-CHAVES: Reino Fungi. Serviços Ecossistêmicos. Semiárido. Educação 
Ambiental. Metodologias Ativas.
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FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES E 
NEMATOIDES EM SOLO DO MORRO DO PICO, 

PETROLINAPE 

Victoria Galdino Ramos; Maryluce Albuquerque da Silva Campos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A caatinga apresenta elevada biodiversidade e alto grau de endemismo, apresentando di-
versos estudos sobre flora e fauna e poucos sobre organismos do solo. Dentre estes, os Fun-
gos Micorrízicos Arbusculares (FMA) e os Nematoides são importantes no ciclo ecológico 
e podem ser utilizados como bioindicadores da qualidade do solo, visando preservação. 
Levando em conta a necessidade do mapeamento e catalogação das espécies no bioma 
Caatinga, tendo em vista sua conservação, o presente trabalho teve como objetivo avaliar 
e fazer catalogação dos FMA e grupos tróficos de nematoides, presentes nos níveis de pe-
dimento e inselberg relacionados com a origem geológica do solo da Serra do Capim (ori-
gem metamórfica), localizado no município de Petrolina, PE. Para avaliação da densidade 
de esporos, estes foram extraídos do solo e quantificados em estereomicroscópio. A per-
centagem de colonização micorrízica foi avaliada de raízes coradas com Azul de Trypan. 
A identificação dos FMA foi realizada com auxílio de referências especializadas. Para a 
avaliação dos nematóides, o solo foi processado e os nematoides obtidos quantificados em 
microscópio e agrupados de acordo com o grupo trófico. A quantidade de fungívoros e de 
onívoros foi maior na área de pedimento durante o período chuvoso. Foi observado que a 
quantidade de bacteríovoros diferiu apenas em relação aos períodos de coleta, na qual foi 
encontrada um maior número de bacteriovoros no período chuvoso. A densidade de FMA, 
bem como a percentagem de colonização micorrízica foi maior no pedimento. Em relação 
aos períodos de coleta, foi observada maior quantidade de esporos de FMA no período 
seco. Foram encontrados ao todo 8 gêneros e 13 espécies de FMA nas áreas e períodos 
de coleta. Conclui-se que os níveis de altitude na Serra do Capim (pedimento e inselberg) 
influenciam os FMA, bem como os fungivoros e onívoros.

PALAVRAS-CHAVES: FMA, Nematoide, Catalogação de Espécies.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 410

GAMIFICAÇÃO COMO ESTRATÉGIA EDUCATIVA NA 
PROMOÇÃO DA SAÚDE DE ADOLESCENTES E SUA 

CONTRIBUIÇÃO NA FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Alexandre Thadeu Neto de Oliveira Filho; Professor Doutor Waldemar Brandão Neto.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

INTRODUÇÃO: Gamificação é definida como a aplicação de dinâmicas de jogos em ati-
vidades não jogo. É uma estratégia importante para solucionar problemas em várias áreas 
como, educação, saúde, negócios e também importante na motivação de pessoas. OBJE-
TIVOS: O Projeto tem como objetivo geral, analisar o uso da gamificação como estratégia 
educativa para formação em enfermagem em relação a promoção á saúde. Como objetivos 
específicos o projeto deseja, compreender o uso da gamificação como estratégia educativa-
-cuidativa, aprender o uso da gamificação como ferramenta do processo de ensino-aprendi-
zagem na graduação em enfermagem, discutir as contribuições da gamificação nos modos 
de cuidar em enfermagem. METODOLOGIA: O estudo trata-se de uma pesquisa qualitati-
va subsidiada pela Teoria Fundamentada nos Dados (TFD), e foi realizado na Faculdade de 
Enfermagem Nossa Senhora das Graças (FENSG), da Universidade de Pernambuco (UPE), 
em Recife-PE. A população do estudo foi composta de docentes do curso de Enfermagem, 
que foram selecionados de forma não probabilística intencional. As entrevistas foram gra-
vadas utilizando um roteiro construído pelos autores abordando perguntas abertas sobre 
a gamificação e sua contribuição na formação de enfermagem e ao cuidado em saúde. O 
projeto foi aprovado pelo CEP HUOC/PROCAPE sob número 2.980.826. RESULTADOS: 
Foram coletadas 21 entrevistas que foram transcritas e analisadas com base no referencial 
teórico adotado. Houve em grande parte das entrevistas, a percepção da contribuição na 
formação do aluno e consequentemente na atuação futura da enfermagem, influenciando 
diretamente na saúde da população. contribuições essas, que foram condicionadas a dispo-
nibilidade de recursos para a utilização da ferramenta de gamificação. CONCLUSÃO: Es-
pera-se que a análise dos dados obtidos auxiliem a validação do uso da gamificação como 
estratégia de ensino e aprendizagem para formação do enfermeiro por possibilitar novas 
formas de cuidado de enfermagem.

PALAVRAS-CHAVES: Informática em Enfermagem; Docentes de Enfermagem; Tecno-
logia Educacional; Ensino.
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GÊNERO, DIVERSIDADE E MULHERES: A INFLUÊNCIA DO 
PIBID NA PRODUÇÃO ACADÊMICA DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO 

Gabriela Maria Santos Soares; Janaína Guimarães da Fonseca e Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) dar a oportunidade 
para as/os de licenciatura seu primeiro contato com a sala de aula, no qual aproxima a 
parte teórica com a prática, de forma supervisionada e planejada. Desse modo, a nossa 
pesquisa teve por objetivo analisar os subprojetos do PIBID em História no Estado de Per-
nambuco com o seu recorte temporal durante os anos de 2014 até 2019, nos quais em seu 
desenvolvimento apresentaram temas relacionados a Gênero, mulheres e diversidade. E os 
produtos gerados dessas atividades ocorridas na aplicação dos projetos sejam eles artigos 
ou trabalhos apresentados em eventos acadêmicos. Vale ressaltar a ausência nos cursos de 
licenciaturas de disciplinas específicas sobre gênero no Estado de Pernambuco. Assim, nos 
propomos a analisar como essas iniciativas por meio do PIBID vêm funcionando e a sua 
influência nas formações dessas/es futuras/os professoras/os. O PIBID, enquanto programa 
recente também carece de pesquisas sobre sua eficiência, portanto, trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, fazendo buscas em anais, sites de eventos e material gerado pelo programa no 
Estado de Pernambuco. Através dos meios eletrônicos de pesquisa, como o Google Scho-
lar, Scielo e capes, utilizando como palavras chaves: “gênero”, “diversidade” “mulheres” 
e “PIBID”, montamos um quadro com conjunto de vinte e três produções acadêmicas em 
Pernambuco que foram frutos do desenvolvimento do PIBID no Estado. Com base esses 
trabalhos que recolhemos, concluímos como os projetos foram impactantes na construção 
da vida acadêmica dos participantes, sejam elas/eles coordenadoras, supervisoras/es, bol-
sistas e discentes. Os projetos possibilitaram uma mudança de perspectiva sobre os temas 
em questão, colaborando para a construção de uma educação mais humanitária e conscien-
te sobre gênero e suas relações bem como os problemas sociais que enfrentam tais minorias 
(em direitos), proporcionando então uma nova formação.

PALAVRAS-CHAVES: História, Gênero, Mulheres, Diversidade, PIBID.
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GÊNEROS TEXTUAIS/DISCURSIVOS EM LIVROS 
DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS(AS) DE ESCOLAS PÚBLICAS DA MATA 
NORTE PERNAMBUCANA: ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS 

DIDÁTICAS PARA A AMPLIAÇÃO DAS “CAPACIDADES DE 
LINGUAGEM DOMINANTES”

Thays Fernanda Alves Soares Bezerra; Débora Amorim Gomes da Costa-Maciel.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Nesta pesquisa analisamos as estratégias didáticas para o trato com os gêneros textuais/ 
discursivos presentes na coleção de livro didático “EJA Moderna”. Sondamos o repertório 
de gêneros, analisamos como eles estão organizados de acordo com as capacidades de 
linguagem dominantes, e refletimos se as estratégias de didatização buscam ampliar as 
capacidades de linguagem dominantes. Realizamos uma pesquisa documental, na referida 
coleção de livro didático, cuja edição foi adotada em 6 (seis) municípios que compõem 
a região Mata Norte Pernambucana. Coletamos os dados os tratamos à luz da técnica de 
análise temático-categorial de Bardin (2011). Sondamos um total de 62 (sessenta e dois) 
gêneros, dos quais 28 (vinte e oito) são objetos de ensino. Na pesquisa, tomamos 4 (quatro) 
protótipos para análise: cordel, notícia, anúncio e manual de instruções. Compreendemos 
estes exemplares como uma amostra qualitativa do que é proposto pela coleção. Sinali-
zamos, como resultado, para uma variedade de gêneros, uma diversidade de situações de 
escrita e de fala, uma exploração e apresentação da situações de produção inicial e final. 
Concluímos que para um bom uso da coleção, o(a) professor(a) deve observar criticamente 
o que é proposto para ensino e ampliar a proposta do livro didático, sobretudo no contexto 
de EJAI, de modo a ampliar a autonomia e a criticidade discente, buscando valorizar os 
seus saberes e a sua cultura.

PALAVRAS-CHAVES: Gêneros Textuais, Livro Didático, Educação de Pessoas Jovens e 
Adultas, Capacidades de Linguagem Dominantes.
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GEORREFERENCIAMENTO DOS INDICADORES 
ENTOMOLÓGICOS NA VIGILÂNCIA DE AEDES AEGYPTI 

NO AGRESTE PERNAMBUCANO

Júlia Marcela Ferreira Gomes; Katiuscia Araujo de Miranda Lopes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Originário da África, o Aedes aegypti é um artrópode hematófago. É o principal trans-
missor das arboviroses, sendo motivo de grande preocupação em saúde pública em todo 
o mundo, mantendo o ciclo urbano da transmissão homem vetor homem. O trabalho tem 
como objetivo realizar análise espacial do Aedes aegypti a partir do georeferenciamento de 
indicadores entomológicos no agreste pernambucano. Trata-se de um estudo epidemioló-
gico quantitativo do tipo descritivo, de natureza observacional, realizado nos municípios 
de Santa Cruz do Capibaribe e Garanhuns, localizados no Agreste do estado de Pernam-
buco. O cálculo do Índice de Densidade de Ovitrampa (IDO) e Índice de Positividade de 
Ovitrampa (IPO) por município e bairro foi realizado através das informações coletadas, 
considerando o número de armadilhas examinadas e positivas por munícipio e o número de 
ovos retirados nas duas coletas. No município de Garanhuns foram dispostas 5.823 armadi-
lhas (53,3%), onde em sua primeira coleta, 393 ovos (8,5%) foram recolhidos, e na segunda 
565 ovos (9,1%), resultando num total de 958 ovos (8,9%). Em Santa Cruz do Capibaribe, 
5.098 armadilhas (46,6%) foram dispostas, onde na primeira coleta 4.180 ovos (91,4%) 
foram recolhidos, e na segunda 5.595 (90,8%), totalizando 9.775 ovos (91%) de Aedes 
Aegypti. Em decorrência disso, o município de Garanhuns apresentou 5 (cinco) bairros em 
situação de risco com relação ao IPO. O IDO exibe 2 (dois) bairros em alerta. No município 
de Santa Cruz do Capibaribe, os 11 (onze) bairros analisados estão em situação de risco 
com relação ao IPO. O IDO apresenta 3 (três) bairros em situação de. O monitoramento da 
vigilância entomológica, através da presença de ovos do Aedes aegypti nas armadilhas de 
oviposição permitiram identificar áreas que necessitam de ações efetivas para a prevenção 
e controle do Aedes aegypti. Além de alertar sobre a necessidade da construção de políticas 
públicas voltadas para a vigilância entomológica e epidemiológica.

PALAVRAS-CHAVES: Aedes Aegypti, Arboviroses, Entomologia, Vigilância Epidemio-
lógica, Oviposição.
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GRUPOS SOCIAIS ATRAVÉS DA DOCUMENTAÇÃO DA 
CAPITANIA DE PERNAMBUCO DOS SÉCULOS XVII 

E XVIII: LITERATURA SOBRE AS TROPAS DE HOMENS 
PRETOS

Ivan Igor de Oliveira Santos; Kalina Vanderlei Paiva da Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Objetivo: - Estudar a Tropa dos Henriques na capitania de Pernambuco dos séculos XVII 
e XVIII -Identificar literatura cientifica e documentos coloniais relativos à Tropa dos Hen-
quires; -Proceder à leitura das fontes selecionadas. -Descrever e analisar as relações sociais 
construídas pela tropa dos Henriques dentro da Capitania de Pernambuco colonial; -Divul-
gar os resultados da análise das fontes em congressos especializados e publicações cientí-
ficas; Metodologia: -Neste projeto, buscamos desenvolver uma pesquisa cujos parâmetros 
metodológicos conformem uma história cultural das sociedades coloniais e que tenha como 
centro focal seus grupos sociais. -Acessibilizar a literatura historiográfica para alunos de 
ensino médio; - Fomentar o interesse em grupos sociais ‘marginais’ da sociedade colonial 
junto aos estudantes de ensino médio; Resultados e Conclusões: -Foi feita leitura da bio-
grafia de Henrique Dias, além dos livros “Fragmentos da História do Nordeste” e “De olho 
em ZUMBI DOS PALMARES”; também podem ser citados vários artigos encontrados no 
Google Acadêmico. Desta forma chegou-se a conclusão de que toda a história que permeia 
a Tropa dos Henriques não é citada se quer uma vez nos livros didáticos do Ensino Médio, 
deixando assim de ser conhecida por grande maioria dos estudantes. Após entrar de cabeça 
nesta história tão fascinante é possível notar que, sim, a sua falta de divulgação acarreta na 
falta de conhecimento da cultura e da História de Pernambuco e do Brasil.

PALAVRAS-CHAVES: Tropas, Henriques, Homens Pretos.
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HÀBITOS ALIMENTARES, SEDENTARISMO E 
SUA ASSOCIAÇÃO COM A OBESIDADE ENTRE 
ADOLESCENTES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

Nathalia Cristina Alvares Raimundo; Mirian Domingos Cardoso.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: O estado nutricional do adolescente é de particular interesse, pois a presença de 
obesidade nesta faixa etária tem sido associada ao aparecimento precoce de hi¬pertensão 
arterial, dislipidemias, aumento da ocorrência de diabetes tipo 2. Objetivo: Descrever a 
associação dos hábitos alimentares, sedentarismo com a obesidade em adolescentes. Meto-
dologia: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura onde o levantamento bibliográfico 
ocorreu em abril de 2020, nas bases de dados Pub Med.; Scielo; Lilacs e Medline. Utilizou-
-se o operador booleano “AND”, locado entre as seguintes palavras-chave: “Adolescent”, 
“Sedentary Behavior” e “Feeding Behavior”, em inglês e português. Foram critérios de 
inclusão: artigos de ensaios clínicos randomizados, caso controle, nos idioma inglês e por-
tuguês e espanhol, publicados no período de 2015 a 2020 e que tem como limite no estudo 
adolescente (10-19 anos). Resultados: São fatores associados ao aumento de obesidade 
entre os adolescentes: a inatividade física, tempo de tela, ou seja, o tempo em que o adoles-
cente passa em frente ao computador, tablet, vídeo game e celular, consumo de alimentos 
ultraprocessados que geralmente são mais densos em energia, tem maior teor de açúcar, só-
dio, gorduras totais e gorduras saturadas quando comparados a alimentos in natura, hábito 
de consumir alimentos ricos em açúcares e gorduras entre refeições, além da influência de 
propagandas para o consumo de alimentos pobres em nutrientes e com teor calórico eleva-
do. Conclusão: São necessárias ações de políticas públicas voltadas à adolescência, a fim 
de promover hábitos alimentares saudáveis e combater o estilo de vida sedentário.

PALAVRAS-CHAVES: Adolescentes, Sedentarismo, Hábitos Alimentares.
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HIDROGÉIS POLIMÉRICOS COMO MATRIZES PARA 
ADMNISTRAÇÃO TÓPICA DE FARMÁCOS ANTI 

INFLAMATÓRIOS. 

Maria Eduarda Soares Da Silva; Juliana De Souza Rebouças

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: Os hidrogéis são formados por redes tridimensionais constituídas por cadeias 
poliméricas, que permitem a absorção de grandes quantidades de água e fluidos biológicos. 
A dexametasona é um glicocorticoide sintético de alta potência farmacológica, amplamen-
te utilizada na prática clínica para reduzir os efeitos inflamatórios em varias condições 
patológicos. Objetivo: Desenvolver hidrogéis poliméricos que sirvam como matrizes para 
a incorporação de fármacos anti-inflamatórios (dexametasona), que possam ser emprega-
dos na fabricação de curativos e formulações tópicas para o tratamento de lesões e feridas 
cutâneas de diferentes etiologias. Metodologia: Foram preparados hidrogéis de fibroina de 
seda (FS) e hidrogéis de alginato de Sódio (AL) através do método de reticulação química. 
Para a preparação do hidrogel de alginato de sódio puro (sem fármaco) foi utilizada uma 
solução aquosa de Alginato de Sódio de concentração 1% e 2% (p/v), que foi adicionada 
a diferentes concentrações de cloreto de cálcio (1%, 2%, 3% e 5%) na proporção de 1:1. 
Posteriormente as amostras foram submetidas à microscopia eletrônica de varredura para 
observar a superfície e fratura dos géis. Resultados: O método de preparação da reticulação 
química via solvente orgânico foi eficaz para desenvolver hidrogéis de fibroína de seda e 
hidrogéis de alginato que permitiram a incorporação de dexametasona à matriz do hidrogel 
sem alterações macroscópicas e de viscosidade em comparação com os hidrogeis puros 
(sem fármaco). Conclusões: Os hidrogéis contendo dexametasona foram preparados de 
forma satisfatória, que poderão ser empregadas posteriormente como novas formulações 
tópicas anti-inflamatórias para o tratamento de lesões e feridas cutâneas.

PALAVRAS-CHAVES: Hidrogel, Biomateriais, Dexametasona.
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HIPERTENSÃO INTRA-ABDOMINAL EM RECEPTORES DE 
TRANSPLANTE HEPÁTICO COM INJÚRIA RENAL AGUDA

Luiz Eduardo Rafael Moutinho; Olival Cirilo Lucena da Fonseca Neto

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: A Hipertensão Intra-Abdominal (HIA) é uma complicação bastante frequente 
em pacientes críticos que pode desencadear disfunção orgânica e mortalidade. O transplan-
te de fígado abriga diversos fatores relevantes para o desenvolvimento da HIA no pós-ope-
ratório imediato e esse fenômeno pode subsidiar importantes informações sobre a lesão re-
nal aguda (LRA) nesse grupo de doentes. Objetivos: Analisar a associação e a prevalência 
da HIA nos pacientes submetidos ao transplante ortotópico de fígado com LRA. Método: 
Trata-se de um estudo observacional e analítico, realizado em coorte prospectiva, compos-
to por amostra de conveniência que incluiu pacientes submetidos ao transplante ortotópico 
de fígado com desenvolvimento de HIA (grupo H) comparado ao grupo com pressão in-
tra-abdominal dentro da normalidade (grupo N). Resultados e discussão: No total foram 
realizados 16 transplantes de fígado no IMIP-PE durante o período proposto dos quais N=7 
pacientes foram incluídos e um total 46 medidas de PIA foram realizadas pelo pesquisador. 
O IMC, o MELD-Na, a ascite e a síndrome da reperfusão não distinguiram entre os grupos 
H e N. A PIA mediana foi de 10,5 mmHg imediatamente após o transplante, com redução 
para 8.5 mmHg decorridas 48 horas. O perfil hemodinâmico foi bastante semelhante entre 
os grupos, entretanto há maior uso de drogas vasoativas no grupo N e maior uso de fluidos 
no grupo H. Conclusão: Não houve associação entre a LRA nos pacientes acometidos com 
HIA após o transplante hepático. Esse resultado pode não refletir com fidedignidade a rela-
ção da LRA e a HIA nessa população. Não foi possível estabelecer diferenças significativas 
entre os grupos H e N, e a prevalência da HIA se restringiu a níveis brandos. Os resultados 
sobre manejo hemodinâmico, apesar de sem significância estatística, apoiam uma perspec-
tiva mais otimista em relação ao uso de drogas vasoativas em detrimento do uso maciço 
de fluidos.

PALAVRAS-CHAVES: Transplante de Fígado, Hipertensão Intra-Abdominal, Lesão Re-
nal Aguda.
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IDENTIDADES DE ADOLESCENTE QUE PRATICAM 
CAPOEIRA: UMA REVIÇÃO SISTEMATICA DA 

LITERATURA

Acevedo Robayo Christiam Alexander; Kalina Vanderlei Paiva Da Silva

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: A escravidão no Brasil data entre os séculos XVI e XIX se apresentou em ci-
dades como Recife, Bahia, Rio de Janeiro, entre outras. (Abib et al., 2013; Mattosso, 2003) 
Esta época se caracterizou por acontecimentos que marcaram a história (...), composta pela 
prática de danças e tradições africanas mescladas com as técnicas de luta conhecidas pelos 
escravos e indígenas aos que se lhes relaciona com essa prática. Objetivo: Realizar uma 
investigação que contribua com informação relevante para ao Projeto Guarda Chuva que 
tem como nome: As representações sobre identidades e gênero construídas pelos adoles-
centes da região metropolitana do Recife. Metodologia: Realizar uma revisão sistemática 
y una analises da literatura por médio das técnicas de análises de discurso, uma investiga-
ção qualitativa com uma meta análise que fale sobre identidade e prática de capoeira com 
adolescente, sobre a construção de algum identidade por meio da prática da capoeira, as 
identidades ligadas a prática da capoeira. Resultados: A capoeira encontra um reconheci-
mento e aceitação social na sua efetivação quando promove benefícios como na atividade 
física que se realiza pela saúde. Apesar de ser muito relevante na construção desta prática. 
Mesmo assim, a população de maneira geral ignora a influência religiosa e artística das 
culturas africanas e indígenas em sua concepção, (...) inclusive desconhecem muitos de 
seu simbolismo, razões e significados. (MELO, 2011) Conclusões: Os conhecedores da 
capoeira em vários processos investigativos demonstram que a capoeira é uma ferramenta 
que facilita o trabalho de educar as crianças e adolescentes incrementando sua capacidade 
de autoconhecimento através de uma reflexão introspectiva que permite o desenvolvimento 
de suas capacidades (CAMPOS, 2001; GUIMARÃES, 2017).

PALAVRAS-CHAVES: Capoeira, Identidade, Adolescencia.
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IDENTIFICAÇÃO DE ALVOS MOLECULARES NA 
RESPOSTA IMUNE ADAPTATIVA CELULAR NO 

CÂNCER CERVICAL UTILIZANDO ANÁLISES DE REDES 
PONDERADAS DE COEXPRESSÃO GÊNICA (WGCNA)

Jonathan Pena Avila; Eliane Campos Coimbra.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

O câncer cervical é o segundo tipo de câncer ginecológico mais comum nas mulheres no 
mundo todo. Atualmente, estão sendo estudadas novas estratégias terapêuticas, pois o tra-
tamento convencional está associado a altos níveis de resistência e efeitos não desejados. 
Neste sentido, a imunoterapia tem surgido como alternativa promissora. No entanto, ainda 
são necessários estudos mais aprofundados e integrados dos mecanismos da resposta imu-
nológica antitumoral. Entre as análises bioinformáticas que se destacam por permitir uma 
visão integrada da complexidade dos mecanismos e processos biológicos está a criação e 
análise de redes de coexpressão gênica (WGCNA). Desse modo, este trabalho propôs-se 
identificar genes codificantes de proteínas e RNAs longos não codificantes (lncRNAs), 
envolvidos nos processos da resposta imunológica adaptativa celular antitumoral no câncer 
cervical utilizando WGCNA. Para isto, foram coletados 309 dados de expressão gênica de 
células tumorais cervicais, do banco TCGA, construída uma rede de coexpressão gênica 
ponderada, identificados seus módulos Eigengenes e submetidos a teste de correlação com 
as características imunológicas estimadas para cada matriz de expressão utilizando a ferra-
menta TIP (Tracking Tumor Immunphenotype).Como resultado, foram identificados genes 
altamente conectados e relacionados à resposta imune antitumoral no câncer cervical, tais 
como MMP9 e CCR7, e os lncRNAs tais como LINC02323, LINC01480, e AC104083.1. 
Entretanto, estes resultados são preliminares sendo necessária a realização de testes de 
validação.

PALAVRAS-CHAVES: Câncer Cervical, Redes, Co-expressão Gênica, Imunidade 
Adaptativa
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IMPACTO DA INGESTÃO DE CAFEÍNA PRÉ-TREINO 
EM ASSOCIAÇÃO AO EXERCÍCIO FÍSICO DE FORÇA 

SOBRE A REGULAÇÃO NEURAL DO SISTEMA 
CARDIOVASCULAR

Camila Venancia Guerra Andrade; Taisy Cinthia Ferro Cavalcante.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: Atualmente tem se criado um novo consenso para o uso da ingestão de CAF 
antes do treinamento físico, tendo em vista que os efeitos da cafeína (CAF) sobre a ativida-
de do SNA tem sido alvo de estudo em diversas modalidades e práticas esportivas. Nesse 
contexto, objetivamos avaliar o impacto da ingestão de CAF antes do exercício físico de 
força sobre a recuperação da variabilidade da frequência cardíaca (VFC). Metodologia: 
Trata-se de um ensaio clínico prospectivo, controlado por cruzamento, em realização na 
Universidade de Pernambuco, em Petrolina, PE. Está registrado no ClinicalTrials.gov (nú-
mero: NCT03899675). O procedimento experimental é dividido em três etapas com um 
mínimo de 48 horas entre elas. A intensidade do exercício é padronizada com base no teste 
de 1 repetição máxima (1RM), obtendo-se a carga de cada voluntário para a intensidade de 
75% de 1RM. Na segunda e terceira fase da pesquisa, os protocolos de controle e cafeína 
(300mg) são aplicados. A ingestão de cafeína aconteceu 45 minutos antes do treinamen-
to. Os índices de VFC são determinados nos seguintes tempos: 0 a 5 minutos de repouso 
(antes) e durante 30 minutos de recuperação (Rec) (após o exercício), divididos em seis 
intervalos de 5 minutos cada. Resultados: Até então, os resultados demonstram que a cafeí-
na prejudicou a recuperação da VFC no período de recuperação após o exercício resistido. 
Diferenças significativas são observadas nos índices RMSSD, SDNN, TINN, SD1, LF, HF 
e LF/HF entre o grupo controle e o grupo CAF. Conclusão: A CAF é capaz de intensificar o 
aumento da atividade simpática durante e após o exercício, causando maior retirada vagal e 
retardo na retomada vagal, tendo a recuperação dos índices de VFC afetadas.

PALAVRAS-CHAVES: Cafeína, Exercício, Sistema Nervoso Autônomo, Sistema Cardio-
vascular, Fisiologia Cardiovascular.
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IMPACTOS DA COMUNICAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE 
HIV/AIDS: UM ESTUDO DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

DE USUÁRIOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE 

Taís Vieira Rocha; Amanda Regina Da Silva Góis

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) foi identificada na década de 1980 
como uma doença de grupos com determinada prática sexual e social. Superada a concep-
ção de grupos de risco para populações vulneráveis, essa concepção inicial ainda reflete nos 
impactos da comunicação do diagnóstico, que é realizada através de testagem sorológica 
em diferentes contextos da rede de atenção à saúde. Objetivou-se com este estudo analisar 
as representações sociais de usuários da rede de atenção à saúde sobre o HIV/AIDS e os 
impactos da comunicação do diagnóstico. Trata-se de um estudo de representações sociais 
do tipo descritivo-exploratório e qualitativo, desenvolvido na unidade de Serviço de Assis-
tência Especializada (SAE) em HIV/AIDS, localizada na cidade de Petrolina – PE, que re-
cebe pacientes encaminhados por serviços de saúde de toda rede de atenção à saúde. Tendo 
como instrumentos de pesquisa um questionário sociodemográfico e cultural, e um roteiro 
temático de entrevistas. A análise de conteúdo foi do tipo temático-categorial. Foram entre-
vistadas 11 pessoas vivendo com HIV, sendo 6 homens e 5 mulheres com idade entre 23 e 
44 anos, em que 2 declararam-se como bissexuais, 1 homossexual e 8 heterossexuais. Da 
análise emergiram três categorias: o medo da morte e do preconceito; o aconselhamento e 
o despertar para o autocuidado; e os impactos e reações emocionais. Segundo os partici-
pantes, o principal impacto da comunicação do diagnóstico é o despertar para a dimensão 
da importância para o autocuidado no que diz respeito a saúde e qualidade de vida que até 
antes do aconselhamento não era considerado como prioridade. No entanto, para estes par-
ticipantes, outro impacto é o social, destacado no preconceito devido à falta de informação 
sobre o tema na sociedade. Considera-se que os conteúdos representacionais dos usuários 
remetem a impactos nas dimensões sociais e emocionais que podem ser minimizados na 
comunicação do diagnóstico de HIV.

PALAVRAS-CHAVES: HIV, Aconselhamento, Comunicação em Saúde, Impacto Psicos-
social, Percepção Social, Enfermagem.
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INDICADOR DE RISCO SOCIOAMBIENTAL 
DIRECIONADO A VIGILÂNCIA VETORIAL DA FILARIOSE 

LINFÁTICA NO BRASIL

Amanda Tavares Xavier ; Zulma Maria de Medeiros

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - 

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

A filariose linfática é uma doença negligenciada com poder incapacitante. Ocorre predo-
minantemente em áreas urbanas com saneamento ambiental inadequado e condições de 
moradia precários. Avanços foram alcançados na perspectiva de eliminação da doença no 
Brasil, entretanto, há necessidade de desenvolvimento de ferramentas que permitam a pros-
peridade da vigilância direcionada para o seu controle e monitoramento. Objetivo: Cons-
truir um indicador de risco socioambiental para a vigilância da filariose linfática no Brasil. 
Metodologia: Trata-se de um estudo ecológico baseado nas condições sanitárias de áreas 
urbanas do município de Igarassu- PE. Após construção do modelo, os setores censitários 
do município foram agrupados de acordo com o risco de maior densidade vetorial e estra-
tificados em três categorias: alto, médio e baixo. Após a identificação de cada área, todos 
os setores censitários foram investigados e tiveram coletas vetoriais realizadas em 20 do-
micílios aleatórios com uso de aspiradores elétricos. Após separação dos mosquitos, houve 
comparação entre os dados encontrados e o indicador de risco construído. A pesquisa faz 
parte de projeto maior e foi aprovado pelo Comitê de Ética da PROPEGI/UPE e atendeu 
aos padrões da resolução 466/12. Resultados: Dentre os 117 setores censitários urbanos 
de Igarassu, 34 foram classificados como alto risco, 35 como médio risco e 34 como de 
baixo risco. O estudo capturou 8.313 fêmeas C. quinquefasciatus. Houve predomínio de 
captura vetorial no estrato de alto risco com 6.031 (72,5%) fêmeas. A densidade vetorial 
também identificou a maior média vetorial nos domicílios situados no estrato de alto risco 
(8.86). Conclusão: O uso do IRS parece ser eficaz no auxílio a determinação das áreas mais 
vulneráveis para a filariose linfática e assim poderá contribuir para a vigilância da doença 
no Brasil e consequentemente no planejamento de ações voltadas para a certificação de 
eliminação da parasitose.

PALAVRAS-CHAVES: Filariose Linfática, Culex Quinquefasciatus, Indicador de Risco.
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INDICADORES DE PROCESSO E ESTRUTURA PARA 
PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO

Mariana Jordão Marques; Marília Perrelli Valença.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: O avanço das técnicas cirúrgicas e anestésicas vem aumentando as oportu-
nidades de tratamento de patologias complexas, porém, evidências apontam que, a cada 
dez pessoas no mundo, uma tem sido vítima de erros ou eventos adversos evitáveis nos 
hospitais. Com objetivo de minimizar essas ocorrências, a Organização Mundial de Saúde 
criou o protocolo de Cirurgia Segura, que por meio de um checklist, analisa os aspectos 
perioperatórios visando evitar, entre outros eventos adversos, a infecção de sítio cirúrgico. 
Dentro deste contexto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil adotou alguns 
indicadores de processo e estrutura hospitalar voltados para prevenção dessas infecções. 
Objetivo: Avaliar indicadores de processo e estrutura da prevenção das Infecções de Sítio 
Cirúrgico. Métodos: Estudo do tipo corte transversal, bidirecional, que teve como amostra-
gem pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos realizados no Hospital Universitário 
Oswaldo Cruz e no Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco. A coleta de dados ocor-
reu por meio de uso dos instrumentos idealizados pelas autoras, estando conforme com os 
aspectos éticos, durante o período de Agosto de 2019 a Janeiro de 2020. Resultados: Fo-
ram analisados 80 procedimentos, sendo 47 do HUOC e 33 do PROCAPE. Em relação ao 
checklist dos indicadores de processo, observou-se que apenas o número de caixas cirúrgi-
cas com registro de inspeção foi condizente. Já para o checklist de indicadores de estrutura 
o resultado foi adequado para os três indicadores nos dois hospitais estudados. Os achados 
ratificam o encontrado na literatura sobre a importância da adesão dos profissionais às prá-
ticas recomendadas, para colaborar com a prevenção de agentes exógenos que predispõem 
a ISC e consequente diminuição dos índices de infecção. Conclusão: É de grande impor-
tância o trabalho em equipe no período perioperatório, enfatizando a participação efetiva 
da equipe de enfermagem para melhor gestão e organização do setor.

PALAVRAS-CHAVES: Enfermagem Perioperatória, Infecção Hospitalar, Infecção da Fe-
rida Cirúrgica.
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ÍNDICE DE QUALIDADE AMBIENTAL PARA O MUNICÍPIO 
DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ -PE, COM ÊNFASE NA 

EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DO CALCÁRIO

Jean Felix Borba Pessoa Filho; Helena Paula Barros Silva

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A atividade de extração e/ou beneficiamento do Calcário tem uma extrema importância 
socioeconômica para o município de Santa Maria do Cambucá-PE, conhecido como a Ter-
ra do calcário. Pensando nisso, este estudo vem aplicar a utilização do modelo PEIR para 
a análise da situação ambiental do município. Isso se dá por conta de toda a problemáti-
ca ambiental que atividades mineradoras potencialmente podem apresentar nas áreas nas 
quais são realizadas e em seu entorno. O trabalho objetiva criar um sistema de indicadores 
ambientais baseado no modelo PEIR para analisar a situação ambiental do município, além 
disso, levantar os principais problemas ambientais que afetam a área. Em termos metodo-
lógicos caracteriza-se como uma pesquisa de caráter exploratório, descritivo e qualitativo, 
sendo assim, para sua realização foram feitos levantamentos em pesquisas bibliográficas e 
levantamento de informações necessários para fomentar a escolha dos indicadores, sendo 
assim realizado o sistema. Os resultados trouxeram para nós que a atividade de extração e/
ou beneficiamento do calcário têm um significativo impacto ambiental na região, impactos 
tanto negativos quanto positivos, necessitando de cada vez mais políticas públicas e cons-
cientização popular, além da criação de uma estrutura melhor de trabalho para as pessoas 
que trabalham nas pedreiras. O Modelo PEIR possibilitou para a pesquisa identificar como 
as atividades que ocorrem na região impactam no meio ambiente da região, além de buscar 
por alternativas de minimizar tais impactos gerados pela atividade e melhorar a qualidade 
de vida da população. O presente estudo ainda ressalta a importância de fomentação em 
mais estudos como o presente por todo o seu potencial e custo benefício.

PALAVRAS-CHAVES: Cálcario, Modelo Peir, Impactos Ambientais.
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INFLUÊNCIA DA VARIANTE R132H DO GENE IDH1 E 
DA EXPRESSÃO DE MICRORNAS EM PACIENTES COM 

GLIOMA 

Manuela Rocha de Menezes; Luydson Richardson Silva Vasconcelos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - 

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: Os gliomas correspondem ao tipo mais frequente de tumores do sistema nervo-
so central, com diferentes graus e características histológicas, e possuem uma alta taxa de 
mortalidade e morbidade. Nos últimos anos, a descoberta de biomarcadores permitiu um 
melhor manejo de pacientes com esta neoplasia, e por isso, o desenvolvimento dessa ferra-
menta pode ser um fator determinante para o tratamento dos pacientes. A mutação R132H 
do gene IDH1 é um atual biomarcador com importância clínica e os microRNAs 21 e 486 
poderiam auxiliar na compreensão da etiopatogênese dos gliomas, assim como atuar como 
potenciais marcadores. Objetivo: investigar a taxa de expressão dos microRNAs (miR-21 
e miR-486) e a influência da presença da mutação R132H no gene IDH1 em pacientes com 
glioma. Métodos: A partir do tecido tumoral e não tumoral, foi possível realizar a extração 
de DNA e RNA para análises da mutação R132H do gene IDH1 por PCR Convencional e 
para a análise de expressão dos microRNAs pelo método RT-PCR. Análises de bioinformá-
tica foram realizadas através da plataforma miRNet. Resultados: Até o momento, a amostra 
se concentra em 29 pacientes, sendo mais representada por homens com idade média de 
42±17,1. Quanto ao tipo histológico, houve uma maior frequência de gliomas de alto grau 
(grau IV) (64,7%). A mutação R132H esteve presente em 21% da amostra, sendo mais 
frequente em indivíduos com grau IV. As análises de bioinformática indicaram que os miR-
21 e miR-486 estão envolvidos em vias de câncer, de sinalização P53 e vias relacionadas 
ao glioma. Considerações finais: Nossa pesquisa oferece suporte à ideia de que a mutação 
R132H do gene IDH1 pode estar relacionada ao grau e à histologia do glioma, sendo mais 
frequente em indivíduos diagnosticados com alto grau. A análise dos microRNAs reforçam 
o envolvimento de fatores epigenéticos na biologia do câncer, podendo auxiliar em uma 
melhor compreensão acerca do desenvolvimento e comportamento desta neoplasia.

PALAVRAS-CHAVES: Glioma, Tumor Cerebral, Biomarcadores, Idh1, Micrornas.
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INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO SUPERFICIAL DE 
CERÂMICAS NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO ATRAVÉS DO 

TESTE DE MICROCISALHAMENTO

Angela Josefa do Nascimento; Rodivan Braz da Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

A busca por restaurações com maior durabilidade e estética tem resultado em procedimen-
tos cerâmicos. Devido às suas boas propriedades, assim como estabilidade de cor, dureza 
e longevidade clínica, a cerâmica tem sido uma ótima opção para facetas e coroas, porém 
diante da diversidade de protocolos existentes, torna-se um desafio utilizá-la de maneira 
adequada. O objetivo desse estudo foi avaliar a influência de tratamentos superficiais de 
cerâmicas IPS-Emax (1), Celtra Duo (2) e Cerec Bloc (3) na resistência de união ao teste 
de microcisalhamento. Foram fabricadas pastilhas cerâmicas para simular a cimentação de 
uma cerâmica, utilizados 3 blocos dos 3 tipos seccionadas em 12 amostras cada e divididas 
aleatoriamente em 6 protocolos de tratamento superficial (n=2). Foram confeccionados 
palitos de resina e tratados com os seguintes protocolos: A) HF e Monobond N; B) HF, 
Monobond N e adesivo; C) Monobond Etch-Prime; D) Monobond Etch-Prime e adesivo; 
E) HF e Monobond Etch-Prime; F) HF, Etch-Prime e adesivo. Logo após, cada palito foi 
cimentado nas pastilhas empregando o cimento resinoso dual. As amostras foram subme-
tidas ao ensaio de microcisalhamento. Os dados foram tabulados para posterior análise 
estatística da resistência de união. Os resultados foram analisados por ANOVA e teste de 
Tukey (ambos a=5%). Foi verificado que houve diferença no tratamento superficial das 
cerâmicas, o grupo 1 apresentou maior resistência no protocolo D e os grupos 2 e 3, no pro-
tocolo F. O condicionamento no B favoreceu o grupo 2, enquanto que no C e D, o grupo 1, 
o mesmo grupo obteve um aumento significativo na resistência adesiva com o Monobond 
Etch-Prime quando comparada aos grupos com Monobond N. Concluiu-se que a técnica de 
silanização autocondicionante sobre as cerâmicas proporcionou uma maior resistência de 
união entre a cerâmica e o cimento quando associada ao adesivo que quando comparada à 
convencional com ácido fluorídrico.

PALAVRAS-CHAVES: Cerâmica, Adesividade, Ácido Fluorídrico.
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INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO SUPERFICIAL NOS 
PINOS DE FIBRA DE VIDRO NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO 

AO CISALHAMENTO POR EXTRUSÃO (PUSH-OUT) 

Fernanda Gomes Barros; Rodivan Braz.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: Os retentores intra-radiculares mais utilizados são os pinos de fibra de vidro. A 
união desses aos canais radiculares pode ser influenciada por diversos fatores, como carac-
terísticas histológicas da dentina do conduto radicular, além das propriedades mecânicas 
dos diferentes materiais utilizados na cimentação de pinos. Devido à tendência de simplifi-
car os procedimentos clínicos na atualidade, os fabricantes têm desenvolvido primers que 
combinam diversos componentes químicos para ampliar a sua versatilidade no uso clínico. 
Objetivo: O presente estudo ‘in vitro’ teria como objetivo avaliar a resistência de união por 
extrusão (push-out) dos diferentes tratamentos superficiais dos pinos de fibra de vidro. Me-
todologia: Utilizaram-se 61 incisivos bovinos, limpos e armazenados em soro fisiológico 
a 0,9%. Suas raízes foram seccionadas, tratadas endodonticamente e desobturadas em 12 
mm, espaço este, destinado a cimentação do pino de fibra de vidro. Os espécimes foram 
divididos aleatoriamente em cinco grupos: G1) grupo controle (n=1): pino sem tratamento 
de superfície; G2) Ácido/Silano/Adesivo Adper Single Bond 2 (n=15); G3) Ácido e Silano 
(n=15); G4) Ácido e Adesivo Single Bond Universal (n=15); e G5) MonobondEtch&Prime 
(n=15). Os pinos foram cimentados e logo após seriam obtidas fatias dos terços cervical, 
médio e apical de cada raiz para o ensaio de Push-out (Resistência de cisalhamento por 
extrusão). Esperava-se que o novo protocolo de tratamento superficial do pino de fibra 
de vidro, utilizando o MonobondEtch&Prime, favorecesse a adesão química e tivesse um 
comportamento superior aumentando consideravelmente à resistência de união dos pinos 
cimentados no conduto radicular. Resultados e conclusão: Infelizmente, a pesquisa ficou 
inconclusiva devido à impossibilidade de continuidade causada pela intervenção pela De-
fesa Civil ao Campus Camaragibe, que o interditou desde o início de dezembro de 2019, 
assim como pela pandemia que começou logo em seguida.

PALAVRAS-CHAVES: Adesivos Dentinários, Pinos Dentários, Resistência ao Cisalha-
mento, Técnica para Retentor Intrarradicular.
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INFLUÊNCIA DOS FUNGOS MICORÍZICOS 
ARBUSCULARES NA CONCENTRAÇÃO DE COMPOSTOS 

FENÓLICOS NA PERIDERME DE LIBIDIBIA FERREA

Anna Luiza Bezerra dos Santos; Francineyde Alves da Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul) L.P. Queiroz var. ferrea possui várias propriedades medici-
nais que podem estar relacionadas à presença de compostos fenólicos na casca do caule, nas 
folhas e nos frutos, como flavonoides e proantocianidinas. A L. ferrea se associa aos fungos 
micorrizicos arbusculares (FMA), microrganismos biotróficos obrigatórios, que podem au-
mentar a produção de compostos fenólicos em diferentes partes da planta, em condições de 
campo. Entretanto, não há registro do aumento de compostos fenólicos, como flavonoides e 
proantocianidinas na periderme de L. ferrea micorrizadas e estabelecida em campo. Diante 
disso, o objetivo do trabalho foi verificar o aumento da produção de flavonoides e proan-
tocianidinas totais na periderme de L. ferrea inoculadas ou não com FMA. Após 85 meses 
do transplantio ao campo, a periderme de L. ferrea foi coletada em um campo experimental 
montado em 2013, situado na Universidade de Pernambuco, Campus Petrolina. O campo 
experimental foi dividido em 6 blocos com 4 tratamentos micorrízicos cada (plantas ino-
culadas com Gigaspora albida ou Acaulospora longula ou Claroideoglomus etunicatum e 
o controle - não inoculado), em 4 repetições. O extrato foi preparado a partir de 500 mg de 
periderme picotada e 20 ml de metanol a 70% (maceração / 12 dias / 20 ºC). A concentração 
de flavonoides e proantocianidinas totais no extrato vegetal foi obtida com leitura espec-
trofotométrica. A periderme de L. ferrea inoculada com A. longula aumentou em 145 % e 
33,3 % a concentração de flavonoides e proantocianidinas, respectivamente, em relação ao 
controle. A. longula pode ser uma alternativa para aumentar a produção de flavonoides e 
proantocianidinas totais na periderme de L. ferrea em campo, tornando a matéria vegetal 
mais atrativa para a produção de medicamentos fitoterápicos.

PALAVRAS-CHAVES: Caatinga, Micorrízas, Leguminosa, Fitoquímicos.
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INOCULAÇÃO MICORRÍZICA: UMA ALTERNATIVA PARA 
OTIMIZAR A PRODUÇÃO DE FENÓLICOS FOLIARES EM 

PASSIFLORA ALATA CURTIS

Brena Coutinho Muniz; Fábio Sérgio Barbosa da Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: A inoculação com fungos micorrízicos arbusculares (FMA) pode ser uma alter-
nativa de baixo custo para otimizar a síntese de biomoléculas vegetais, como os compostos 
fenólicos, que conferem ação terapêutica em Passiflora. Tais benefícios em Passiflora alata 
(maracujazeiro-doce) podem melhorar a qualidade da fitomassa, ampliando o interesse das 
indústrias de fitomedicamentos calmantes. Objetivo: selecionar o FMA mais eficiente em 
aumentar a produção de compostos fenólicos em P. alata. Metodologia: plântulas foram 
inoculadas com Acaulospora longula, com Gigaspora albida ou não inoculadas (contro-
le) e mantidas em substrato comercial de mudas e areia (1:1 v/v) por 68 dias, no telado 
experimental da Universidade de Pernambuco – Campus Santo Amaro. Após a coleta, as 
folhas foram secas em estufa (45 ºC) e macerada em etanol (95 % v/v) por 12 dias (20 
ºC). Com os extratos foram quantificados os fenóis totais e os carboidratos solúveis totais, 
utilizando espectrofotometria. Resultados: a produção de fenóis totais foi otimizada em 
110,75 % e 93,85 %, respectivamente, em folhas de mudas micorrizadas com A. longula e 
G. albida, em relação àquelas não inoculadas. Além disso, foi verificado o incremento de 
110 % e 219,95 % na biossíntese de carboidratos solúveis totais em plantas micorrizadas 
com A. longula e G. albida, respectivamente, quando comparadas ao controle. Conclusão: 
a inoculação com FMA é eficiente para obtenção de fitomassa de maracujazeiro-doce com 
maior concentração de metabólitos de interesse medicinal, com destaque para A. longula, 
constituindo alternativa para os produtores que visam fornecer fitomassa para as indústrias 
de fitomedicamentos à base de maracujazeiro.

PALAVRAS-CHAVES: Fungos Micorrízicos Arbusculares, Maracujazeiro-Doce, 
Fitoquímica.
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INSPEÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DE 
FACHADAS COM DRONE EM FUNÇÃO DA ALTURA  

DO EDIFÍCIO 

Moemí Barbosa Lima; Alberto Casado Lordsleem Júnior.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

As fachadas são elementos da edificação que estão inexoravelmente expostas às intempé-
ries, cuja necessidade das inspeções é essencial para o eficiente desempenho ao longo da 
vida útil deste elemento da edificação. As inspeções seguras e econômicas das fachadas 
carecem de novas tecnologias em contraponto ao tradicional processo de alpinismo in-
dustrial, que necessita de uma logística um tanto quanto complexa para a realização das 
inspeções de manifestações patológicas em fachadas, quando comparado ao uso do veículo 
aéreo não tripulado. Este trabalho objetiva apresentar a associação da inspeção de mani-
festações patológicas de fachadas com o emprego de drone, ou veículo aéreo não tripulado 
(VANT), com o intuito de verificar a viabilidade de sua utilização em edifícios de elevadas 
alturas, possibilitando a identificação das manifestações patológicas que estejam presentes 
nas fachadas. A metodologia consistiu primeiramente em uma revisão bibliográfica através 
do Portal de Periódicos CAPES (Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível 
superior), em seguida analisou-se as fachadas de uma edificação localizada na Zona Norte 
da cidade do Recife, Estado de Pernambuco, onde, conseguiu-se constatar as manifesta-
ções patológicas presentes nas fachadas da edificação, através de fotografias coletadas a 
partir da inspeção com o veículo aéreo não tripulado de asas rotativas, juntamente com o 
processamento das imagens e construção do ortomosaico da edificação através do software 
AGISOFT PhotoScan.Os resultados demonstram que o VANT se mostrou um método efi-
ciente, possibilitando a conclusão de todo o levantamento sem falhas e com boa qualidade 
de imagens, possibilitando a identificação das manifestações patológicas de forma clara 
e relativamente rápida. A principal contribuição da pesquisa consiste em poder mapear e 
identificar as manifestações patológicas em edifícios de elevadas alturas.

PALAVRAS-CHAVES: Manifestações Patológicas, Vant, Fachadas.
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INSTANCIAÇÃO DO GÊNERO ARTIGO DE OPINIÃO 
PUBLICADO NA OLÍMPIADA DE LÍNGUA PORTUGUESA: 

O ENTRELAÇAMENTO ENTRE ETAPAS, FASES E 
ELEMENTOS CONJUNTIVOS

Roseane Phabricia Sampaio Portela; Prof. Dra. Maria do Rosário da Silva Albuquerque Barbosa

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

No contexto escolar, é comum esboçar opiniões e defender pontos de vista, seja através do 
gênero de texto falado ou escrito. Nessa perspectiva, a Base Nacional Curricular Comum 
propõe para o ensino de Língua Portuguesa gêneros de textos argumentativos capaz de for-
mar o leitor e escritor críticos. Dessa forma, este estudo objetiva analisar artigo de opinião 
publicado na 6ª edição da Olímpiada de Língua Portuguesa no ano 2019, considerando 
a relação das etapas e das fases desse gênero com as escolhas de elementos conjuntivos 
internos que sustentam a argumentação. Trazemos para a discussão a ideia de que o artigo 
de opinião escrito por estudantes apresenta etapas como elementos estáveis de organização 
de um gênero e sinaliza fases que podem ser exclusivas para um gênero de texto. Além 
disso, apontamos a relação semântico-discursiva entre o sistema conjuntivo, destacando as 
interconexões os processos – adição, comparação, tempo e consequência – que relacionam 
argumentos com as etapas e fases do gênero artigo de opinião. O arcabouço teórico-meto-
dológico que fundamenta esta pesquisa centra-se na Linguística Sistêmico-Funcional no 
âmbito da semântica-discursiva e na Pedagogia do Gênero de texto de base sistêmico-
-funcional. Trata-se de uma pesquisa quantitativa e qualitativa e seu corpus é composto 
por sete artigos de opinião com a temática “O lugar onde vivo” considerados finalistas da 
Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP). Escolhemos gêneros de textos publicados na OLP 
por ser um concurso de produção de textos para estudantes de todo o país. Os resultados 
mostram que o artigo de opinião pode promover o aprendizado da argumentação escrita, 
tendo a organização do gênero de texto em etapas e fases como elemento no processo de 
escrita; e demonstram que o uso de elementos conjuntivos internos é capaz de promover a 
argumentação, considerando a instanciação do gênero de texto em etapas e fases.

PALAVRAS-CHAVES: Artigo de Opinião, Etapas e Fases do Gênero de Texto, Elemento 
Conjuntivo Interno, Argumentação.
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INTELEUCINA 18 COMO BIOMARCADOR DE 
GRAVIDADE EM DOENÇAS CARDIOVASCULARES: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA

Cyntia Maria de Holanda Martins; Ana Célia Oliveira dos Santos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte no Brasil e 
no mundo, afetando diretamente o aumento da morbidade e incapacidade, ajustadas pelos 
anos de vida. O conhecimento sobre biomarcadores utilizados na avaliação da gravidade 
de doenças cardiovasculares pode contribuir para o manejo clinico destas condições. A 
Interleucina 18, conhecida por ser indutora da produção de interferongama, é uma cito-
cina pró-inflamatória da superfamilia das interleucinas e tem sido identificada como um 
biomarcador de gravidade em DCV. Objetivo: Apresentar uma revisão integrativa sobre 
a interleucina 18 em DCV. Metodologia: Revisão integrativa realizada com as palavras 
chave (doença cardiovascular, Interleucina 18) e (cardiovascular disease, interleukin 18). 
Resultados: 8 artigos foram selecionados após a identificação dos critérios de inclusão. Dos 
8 artigos, aumento da interleucina 18 mostrou-se associado a mortalidade, e relacionada 
a gravidade em infarto agudo do miocárdio, doença arterial coronariana, angina instável, 
síndrome aguda coronariana e fibrilação atrial. Conclusão: Os dados levantados mostram 
que a concentração sérica da IL-18, pode ser considerada um marcador do seguimento 
laboratorial de pacientes em DCV. Compreender a associação do aumento da IL-18 com 
outros biomarcadores laboratoriais se faz necessário.

PALAVRAS-CHAVES: Doenças Cardiovasculares; Interleucina 18; Biomarcadores.
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INTERAÇÕES ECOLÓGICAS ENTRE FLORA E FAUNA DA 
CAATINGA: UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

UTILIZANDO RECURSO DIDÁTICO KAHOOT

Danielle de Sousa Alves; Regina Lúcia Félix de Aguiar Lima e Elaine Maria dos Santos Ribeiro.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

O presente trabalho teve por objetivo elaborar uma sequência didática para promover uma 
investigação sobre as interações ecológicas entre fauna e flora da Caatinga. A proposta 
inclui o uso da plataforma Kahoot e tem como público-alvo alunos do Ensino Médio. Foi 
elaborada no sentido de sensibilizar atores do universo escolar sobre a valorização da bio-
diversidade da Caatinga e os serviços ecossistêmicos prestados pela sua biota, fundamen-
tais para o bem-estar humano, pois dão sustentação para a vida e a economia do planeta. 
Sendo assim, este trabalho foi elaborado a partir de uma revisão bibliográfica de caráter 
narrativo acerca dessa problemática e das habilidades e competências da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC). O referencial teórico resultante deu suporte para a construção 
da sequência didática sobre as interações entre animais e plantas da Caatinga. As habilida-
des da BNCC dizem respeito a inserção da Educação Ambiental no contexto escolar, que 
ainda se encontra de forma desconexa do contexto a qual se objetiva, que é promover uma 
conscientização acerca da preservação do nosso capital natural. Assim, a proposta inclui 
como metodologia ativa uma aprendizagem baseada em um projeto para a inserção da Edu-
cação Ambiental; um instrumento válido para promover a participação de todos os sujeitos 
envolvidos em uma determinada realidade a fim de se discutir, ou mesmo de estimular ati-
tudes ao alcance dos indivíduos. Em respeito ao recurso didático Kahoot aponta-se como 
uma ferramenta promissora para avaliação de conhecimentos e também para dinamização 
no momento da culminância da sequência didática.

PALAVRAS-CHAVES: Floresta Seca, Biodiversidade, Serviços Ecossistêmicos, Educa-
ção Ambiental, Metodologias Ativas.
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INTERGÊNERO – O DIREITO FUNDAMENTAL À 
IDENTIDADE E O ASSENTAMENTO CIVIL DE CRIANÇAS 

INTERSEXUADAS 

Marcelo José Monteiro Mota; Giorge André Lando.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A legislação brasileira vigente é omissa e danosa acerca da situação específica da interse-
xualidade, considerada condição biológica que se manifesta nos corpos na forma de ambi-
guidade sexual. O direito vincula-se a intersexualidade com base no direito à identidade, 
sendo o primeiro ato jurídico comum a todos, conforme a Lei de Registro Público (Lei 
6.015/73). A norma não prevê o caso de crianças identificadas com a condição, exige a 
imediata emissão da certidão de nascimento, e a sua falta acarreta na inviabilização, por 
exemplo, do acesso aos serviços de saúde. A legislação conforme está posta, portanto, 
censura a possibilidade de manifestação posterior do gênero da criança e coage os pais ao 
aceite da cirurgia de adequação sexual. Essa omissão legislativa põe em xeque o direito 
humano a identidade, margeando a violação da dignidade da pessoa humana, conforme art. 
1º, III, CF/88, que expõe a criança, por vezes, à inexistência no plano jurídico, repercutindo 
na negação do direito à cidadania. Prevalece, no Brasil, a imposição do sistema binário, 
que se impõe logo após o nascimento, à revelia de oportunizar a formação da identidade de 
gênero. Nesse sentido, antes de submeter a criança a um tratamento irreversível, deve-se 
aguardar a formação da sua identidade de gênero, desde que tal espera não comprometa 
sua saúde. Apesar dos recentes avanços nessa pauta, o baixo conhecimento da população 
alinhado a falta de visibilidade e representação política das pessoas intersexuais acarretam 
a violação dos seus direitos fundamentais, logo, faz-se necessária a revisão das normas 
infraconstitucionais do país. O presente estudo busca demonstrar a existência do Direi-
to fundamental de identidade da pessoa intersexual e explorar as possibilidades de não 
identificação do sexo biológico no registro público, bem como externar a necessidade de 
adaptação da legislação. Para tanto, a pesquisa descritiva foi realizada com a utilização dos 
procedimentos bibliográfico e documental.

PALAVRAS-CHAVES: Ressignificação do Gênero, Intersexualidade, Direito à Identida-
de de Gênero.
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INTERVENÇÕES URBANAS NO RECIFE: ANÁLISE DA 
MOBILIDADE DA ÁREA CENTRAL PARA A PERIFERIA

Emilly Eduarda Ferreira Duarte; Ana Regina Marinho.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A Mobilidade Urbana Sustentável pode ser resumida no direito de ir e vir de forma qualita-
tiva, por isso a necessidade de pesquisar esse tema. Estudar a região metropolitana do Re-
cife é importante pois possibilita o avanço nas discussões sobre a urbanização, bem como 
traz à tona algumas contribuições e reflexões sobre as transformações que estão acontecen-
do principalmente por causa da construção de grandes projetos que preveem intervenções 
de grande porte em infraestrutura viária. Essa pesquisa teve por objetivo geral analisar o 
projeto denominado Corredor Leste-Oeste e sua influência na mobilidade urbana da Região 
Metropolitana do Recife. Para realização desta pesquisa foi usado o materialismo histórico 
dialético, os conflitos existentes entre os produtores do espaço também foram analisados 
através do movimento dialético. As atividades se iniciaram com pesquisa bibliográfica, 
leitura de textos e discussão de conceitos, através de um levantamento minucioso de in-
formações em bibliotecas, internet, revistas e jornais, sobre o espaço em foco, com a devi-
da leitura e sistematização. Com esse material em mãos, verificou-se que as intervenções 
urbanas na cidade de Recife são constantes, e responsáveis por transformações no espaço 
e no processo de produção, desde a década de 1970. A análise do Corredor Leste-Oeste 
e o funcionamento do BRT mostra que a mobilidade urbana se reproduz não apenas em 
Recife, mas por toda a sua região metropolitana. E que o sistema apesar de ter o objetivo 
de integrar os deslocamentos de pessoas e bens e uma melhoria na malha viária do Recife, 
possui diversos problemas em sua reprodução e é responsável por conflitos. Os espaços 
urbanos precisam ter um planejamento integrado que pense em suas questões básicas de 
infraestrutura e mais especificamente com relação a mobilidade e acessibilidade, e a análise 
do Corredor Leste-Oeste e o BRT demonstram que esse objetivo ainda não foi alcançado 
no Recife.

PALAVRAS-CHAVES: Intervenções Urbanas, Mobilidade, Região Metropolitana do 
Recife.
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INVESTIGAÇÃO DO POTENCIAL ANTIBIOFILME EM 
ISOLADOS DE CAVIDADE BUCAL POR PLANTAS DO 
AGRESTE MERIDIONAL E SERTÃO DE PERNAMBUCO

Alexsandro Melquiades de Góis; Rosângela Estevão Alves Falcão.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS GARANHUNS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A crescente evolução de resistência bacteriana está impactando o modo de vida da popula-
ção em todo mundo, onde os cães vêm sofrendo com esse tipo de resistência, em que cepas 
como E. faecium e E. coli se mostram com altas taxas de formação de biofilme, facilitando 
a defesa contra drogas antibióticas. Plantas medicinais no agreste e sertão Pernambucano 
demonstram um elevado potencial antimicrobiano, sendo Varronia globosa Jacq. indica-
da contra infecções diarréicas e do trato respiratório. O objetivo do trabalho foi avaliar o 
potencial dos extratos vegetais na inibição de formação e quebra de biofilmes oriundos de 
cavidade bucal canina. Para isso, foi confeccionado um extrato etanólico, onde a planta, 
devidamente identificada em herbário, foi reconhecida cientificamente como Varronia glo-
bosa Jacq. Posteriormente, bactérias foram coletadas provenientes da cavidade bucal cani-
na, sendo isoladas e identificadas para realizar os testes de concentração inibitória mínima 
(MIC), avaliar a capacidade de formação de biofilme pelo método de aderência em placas 
e por fim avaliar a atividade anti-quorum sensing do extrato pelo mesmo método citado 
anteriormente, utilizando o antibiótico amoxicilina + clavulanato de potássio para termos 
comparativos de inibição. O extrato etanólico de Varronia globosa Jacq. apresentou eleva-
do potencial antimicrobiano e antibiofilme frente a cepa de E. faecium enquanto que não 
apresentou potencial antimicrobiano e baixo potencial antibiofilme frente a cepa de E. coli, 
necessitando de novos estudos acerca desses compostos inibidores para serem utilizados 
com maior eficiência.

PALAVRAS-CHAVES: Enterococcus Faecium, Escherichia Coli, Varronia Globosa, Ini-
bição, Antimicrobiano, Antibiofilme.
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JOGO ANIMACARDS CAATINGUEIROS: CONHECENDO 
OS ANIMAIS VERTEBRADOS DA CAATINGA E 

ENTENDENDO SUA IMPORTÂNCIA

Jessica Gouveia Lira; Elaine Maria dos Santos Ribeiro, Regina Lúcia Félix de Aguiar Lima.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

A Caatinga, apesar de ser muitas vezes subestimada, possui uma grande diversidade de 
espécies e tem sido modificada, principalmente por ações antrópicas relacionadas à caça 
e desmatamento, levando espécies à ameaça de extinção. Neste contexto, o emprego de 
estratégias de educação ambiental, visando promover o conhecimento dos animais verte-
brados da Caatinga, pode contribuir para a conservação da sua fauna. Assim, foi desenvol-
vido o jogo didático Animacards Caatingueiros baseado no jogo de tabuleiro Perfil®. Fo-
ram selecionadas 20 espécies de animais vertebrados terrestres da Caatinga para inclusão 
no jogo. As espécies foram selecionadas pela vulnerabilidade e atratividade, com animais 
carismáticos servindo de espécies bandeira, permitindo que sejam conhecidos pela popu-
lação, sensibilizando e conscientizando a sociedade sobre a necessidade de conservação 
dessas espécies. Os animais foram classificados quanto ao grau do risco de extinção, em 
categorias estabelecidas pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Foram 
elaboradas cartas contendo foto, nome comum e científico e um perfil de cada espécie. 
Além das cartas, o jogo é constituído pelo tabuleiro e manual de instruções, contendo re-
gras e dinâmica do jogo. Animacards Caatingueiros pode ser utilizado como um recurso 
didático em sala de aula e pode servir como instrumento no aprendizado sobre as espécies 
de animais vertebrados presentes na Caatinga, promovendo reflexão e o desenvolvimento 
da consciência ambiental sobre a importância de conservação desses animais.

PALAVRAS-CHAVES: Metodologias Ativas, Educação Ambiental, Aprendizagem, Se-
miárido, Fauna.
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JOGO DE TABULEIRO FLORA DA CAATINGA: 
CONHECER PARA CONSERVAR 

Glaucia Suêrda Gomes do Nascimento; Elâine Maria dos Santos Ribeiro, Regina Lúcia Félix de Aguiar Lima.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Os jogos didáticos são uma importante ferramenta de aprendizagem que desperta nos in-
divíduos a curiosidade pelo conhecimento de forma prazerosa e divertida. Através da brin-
cadeira é possível disseminar conceitos e informações educativas de forma ressignificada 
sobre a Caatinga, que é rica em biodiversidade, mas que se encontra em processo de mu-
danças na paisagem que podem levar à degradação ambiental. Nesse contexto, o objetivo 
do trabalho foi desenvolver um jogo didático para uso na construção de conhecimentos so-
bre a flora da Caatinga e reflexões sobre a conservação das suas espécies, o qual é destinado 
a alunos do ensino fundamental II. Para isto, inicialmente foram selecionadas as espécies 
da flora nativa para composição do jogo, e a seguir elaboradas perguntas relacionadas às 
suas características. Por fim, foi construído o tabuleiro e suas respectivas casas, as quais 
abordam as ações antrópicas sobre a Caatinga. Como produto, foi desenvolvido um jogo, 
intitulado “Flora da Caatinga: conhecer para conservar” que é composto por um tabuleiro 
com 72 casas, um conjunto de cartas com 32 perguntas, e um conjunto de cartas com 04 
ativistas ambientais e informações sobre os mesmos. Para jogar o “Flora da Caatinga: co-
nhecer para conservar” são necessários quatro participantes ou 4 grupos, um dado e a pre-
sença de um mediador (professor) que irá orientar os alunos em relação às regras a serem 
seguidas. O jogo aborda de maneira contextualizada e atual as características da Caatinga 
e de suas espécies vegetais, como adaptações, fisiologia, habitat, além de ações antrópicas 
e sustentabilidade. Neste sentido, o recurso didático desenvolvido configura-se uma inicia-
tiva para propor Educação Ambiental, buscando promover aprendizagem e valorização da 
Caatinga no ensino fundamental, bem como conscientizar, os educandos e a sociedade em 
geral, sobre os impactos das ações do homem sobre esse ecossistema, e torná-los atentos à 
necessidade de medidas de conservação ambiental.

PALAVRAS-CHAVES: Jogos Didáticos, Flora, Caatinga, Educação Ambiental, Metodo-
logias Ativas de Ensino.
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JOGOS DIGITAIS COMO TÉCNICA DE ENSINO 
APRENDIZAGEM SOBRE OBESIDADE E ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL PARA ADOLESCENTES

Katiellen Moraes Sales; Letícia Moura Mulatinho.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: Sobrepeso e obesidade são caracterizados como problema de saúde pública 
mundial que acarretam morbidades de curto à longo prazo. Em crianças e adolescentes, 
os valores crescem rapidamente e as intervenções devem ser feitas de forma precoce. O 
comportamento sedentário associado a uma alimentação não balanceada, com alto teor 
de gorduras e pobre em fibras e frutas, geram sobrepeso e obesidade, condições que estão 
atingindo valores alarmantes em todo o mundo. Objetivo: Elaborar jogos digitais e mate-
rial digital educativo sobre obesidade, sobrepeso e alimentação saudável como técnica de 
aprendizagem dos adolescentes residentes na Ilha de Fernando de Noronha. Metodologia: 
Foi realizada leitura e pesquisa nas bases de dados BVS, LILACs e SCIELO acerca dos te-
mas: Obesidade, Obesidade na Adolescência e Jogos digitais como ferramenta de educação 
em saúde. Posteriormente realizou-se pesquisa acerca de tipos de jogos para adolescentes 
e abordagem didática para a cartilha. Resultados: Foi elaborada a “Cartilha Navegando no 
Saber”, com uma abordagem que remetesse à Caderneta de Saúde do Adolescente, enten-
dendo e enfatizando sua importância. Os temas abordados na Cartilha foram: atividades 
físicas, grupos e pirâmide alimentares, consumo de alimentos mais saudáveis e IMC (Ín-
dice de Massa Corporal). Abordando tais conteúdos de maneira lúdica, simples e objetiva, 
espera-se que os adolescentes se interessem pela temática e entendam a importância de 
cuidarem da saúde. Também foi realizada a confecção de um jogo digital denominado 
“Caminhando pro Saber” que busca a correlação entre o conteúdo abordado na cartilha, foi 
utilizada a plataforma online Scratch para seu desenvolvimento. Conclusão: Observa-se a 
importância do profissional de enfermagem na prevenção de doenças e promoção à saúde, 
contemplando todas faixas etárias, e para que esse cuidado seja prestado da melhor forma, 
entende-se a necessidade de buscar novas ferramentas e abordagens.

PALAVRAS-CHAVES: Saúde do Adolescente, Obesidade, Recursos Audiovisuais, Edu-
cação em Saúde, Cuidados de Enfermagem.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 440

JORNALISMO E IMIGRAÇÃO: O QUE DIZEM SOBRE OS 
IMIGRANTES?

Julia Alvino de Souza; Sandra Simone Moraes de Araújo.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a contribuição do jornalismo brasileiro na 
construção do imaginário sobre os imigrantes e refugiados no Brasil. Os jornais digitais e 
os blogs formam um conjunto de dados que informam sobre os fragmentos da realidade 
disponíveis para a interpretação do pesquisador. Neste sentido, o conteúdo das notícias 
sobre imigrantes e refugiados no Brasil, divulgados nos anos de 2017 e 2018, foram obser-
vados nos sites, G1 e Folha de São Paulo, dois jornais mais lidos em todo país e por último, 
o Diário de Pernambuco, um importante jornal do nosso Estado. Os assuntos das notícias 
selecionadas são explorados a partir da análise de conteúdo que consiste, de acordo com 
Bardin (2016), em um conjunto de procedimentos de análise das comunicações, por meio 
dos quais buscamos perceber os temas que informam sobre as visões de mundo de uma de-
terminada coletividade. Com a pesquisa, conseguimos observar que os jornais, no período 
pesquisado, publicaram cerca de 700 a 800 matérias que possuem alguma relação sobre a 
imigração. Muitas matérias reiteram estereótipos ligados à ilegalidade, violência e crimi-
nalidade, trazem autoridades como principais fontes e demonstram a ausência de matérias 
com temas relacionados aos problemas encontrados, por essa minoria, ao chegarem no 
Brasil. Dentre estas, as que alcançam maiores reações, gerando diversos comentários estão 
relacionadas à política, enquanto as de cunho social não chegam a causar grande comoção. 
A maior parcela dos comentários apoiam a visão negativa do imigrante e refugiado como 
uma doença, um selvagem ou criminoso. Conseguimos vislumbrar então como a dicotomia 
bem e mal está presente na divulgação e recepção acerca da imagem dos sujeitos estudados. 
Ao analisar estes dados, com base na obra de Gilbert Durand, foi possível observar que os 
arquétipos do monstro, herói, queda e o refúgio são recorrentes nos textos jornalísticos e 
atribuídos aos imigrantes e refugiados que chegam em nosso país.

PALAVRAS-CHAVES: Jornalismo, Imigração, Imigrante, Imaginário.
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LETRAMENTO MIDIÁTICO A FAVOR DA CRITICIDADE 
EM TEXTOS ARGUMENTATIVOS

Alex Marcelo da Silva Araujo; Maria do Rosário da Silva Albuquerque Barbosa

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A multimodalidade fomenta novos formatos de leitura que devem ser trabalhados na sala 
de aula com o intuito de promover a análise crítica de textos, tornando os alunos capazes 
de usar a linguagem abarcando diferentes semioses em contextos sociais diversos. Desse 
modo, a presente pesquisa tem como objetivo compreender a relação entre o letramento mi-
diático e o processo de interpretação de anúncios publicitários, no intuito de contribuir para 
a formação do leitor e do escritor crítico. Assim, propomo-nos a analisar o layout da com-
posição do espaço visual de anúncios publicitários, envolvendo o texto verbal e o visual, 
bem como verificar como são construídos os significados representacionais, interacionais 
e composicionais nesses textos. Nesse ínterim, o corpus dessa pesquisa é formado por oito 
anúncios publicitários de marcas famosas em contexto de circulação nacional, destacando 
imagens multimodais que veiculam na web. Dessa forma, o presente trabalho é de caráter 
qualitativo e exploratório e de natureza básica e traz como arcabouço teórico as postulações 
de Halliday e Matthiessen (2004), Kress e van Leeuwen (1996, 2006) e Painter, Martin e 
Unsworth (2013). Ao fim deste estudo, pôde-se observar que as multisemioses presentes 
nos textos analisados não se excluem nem se isolam; muito pelo contrário, articulam-se em 
uma rede encadeada de sentidos e interagem constantemente para a construção de signifi-
cados, refletindo a escolha dos produtores dos textos por cada código semiótico presente na 
constituição multimodal dos anúncios, com vistas a corroborar com a ordem persuasiva do 
discurso publicitário e a alcançar seus propósitos comunicativos. Com efeito, percebemos 
– e defendemos – que a prática do letramento midiático pode atuar a favor da criticidade em 
textos cuja presença de sequências persuasivas é contundente em sua constituição, como os 
anúncios publicitários, e, por isso, faz-se de grande importância para a formação do leitor 
e do escritor crítico na escola.

PALAVRAS-CHAVES: Gramática do Design Visual, Composição do Espaço Visual, 
Multimodalidade, Letramento Midiático, Anúncio Publicitário
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LEVANTAMENTO DA LEPIDOPTERO FAUNA E ANÁLISE 
DE SUAS RELAÇÕES COMO BIOINDICADORES NO 
VALE DO RIACHO SÃO JOSÉ EM CAETÉS, AGRESTE 

MERIDIONAL DE PERNAMBUCO

Ewelly Keyla Pereira da Silva; Marina de Sá Leitão Câmara de Araújo.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS GARANHUNS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

As borboletas são consideradas excelentes indicadores de qualidade ambiental, pois, con-
tribuem para a manutenção do ambiente, sendo especialistas em recursos específicos e 
possuindo fidelidade ao meio que vivem. Além disso, o conhecimento a respeito da diver-
sidade de borboletas pode fornecer várias informações, e, a partir da utilização das mesmas 
como bioindicadores é possível identificar o nível de conservação de uma determinada 
localidade. Assim, esta pesquisa tem como objetivo realizar um levantamento da biodiver-
sidade de Lepidópteros no Vale do Riacho São José, Caetés- PE e analisar suas relações 
como bioindicadores ambientais. Para tanto, foram feitas incursões a campo, no período 
diurno, durante os meses de setembro (2019) a fevereiro (2020). O método de captura das 
borboletas utilizado foi por busca ativa, com uso de redes entomológicas. Após cada coleta, 
os indivíduos foram acondicionados em envelopes e potes, para identificação, montagem 
e incorporação ao acervo da CDZ (Coleção Didática de Zoologia – UPE). Parte da iden-
tificação do material foi com ajuda do doutorando em Biologia Animal pela Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), Carlos Eduardo B. Nobre de Almeida. Foram capturados 
92 espécimes e identificados um total de 60 indivíduos, distribuídos em 18 espécies per-
tencentes às famílias Hesperiidae, Lycaenidae, Nymphalidae, Pieridae e Riodinidae. Em 
relação à frequência relativa obtida, as espécies com valores maiores foram: Phoebis sen-
nae (Linnaeus, 1758) (23,3%), Hemiargus hanno (Stoll, 1790) (21,6%), Agraulis vanillae 
(Linnaeus, 1758) (15%) e Pyrisitia nise (Cramer, 1775) (11,7%). Diante disso, o presente 
estudo contribui de forma significativa para o conhecimento preliminar da listagem de 
borboletas e suas relações como bioindicadores no Vale do Riacho do São José, posto que, 
o conhecimento acerca da lepidopterofauna na Caatinga ainda é muito escasso, e, tais indi-
víduos são de suma importância para manutenção e conservação de seus habitats.

PALAVRAS-CHAVES: Biodiversidade, Borboletas, Bioindicadores, Caatinga.
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LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DE 
MANIFESTAÇÕES BUCAIS DE DOENÇAS SISTÊMICAS 

EM USUÁRIOS DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 
ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

Isabela Araujo de Lima; Emanuel Savio de Souza Andrade.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: O sistema estomatognático e a cavidade bucal possuem grande importância na 
comunicação do organismo com o ambiente externo, podendo apresentar manifestações ca-
racterísticas de algumas doenças permitindo realizar diagnóstico destas. Objetivo: Identifi-
car e analisar pacientes atendidos nas clínicas da Faculdade de Odontologia de Pernambuco 
que apresentaram histórico de doenças e condições sistêmicas e demonstraram, durante o 
tratamento odontológico, manifestações bucais relacionadas a estas doenças. Metodologia: 
consistiu em um estudo observacional e descritivo realizado com os pacientes das clínicas 
odontológicas da Faculdade de Odontologia de Pernambuco portadores de doenças sistê-
micas. Estes responderam um questionário sobre sua saúde geral e bucal. Posteriormente 
foram realizadas pesquisas de publicações de 2009 a 2019 em bases de dados científicos 
sobre as manifestações orais de doenças sistêmicas. Resultados: Os pacientes contempla-
dos pela pesquisa tinham em sua maioria, idade entre 50 e 60 anos (16,6%) e naturalidade 
pernambucana (58,3%). As doenças sistêmicas mais presentes foram hipertensão arterial 
(91,6%) e diabetes mellitus (25%), losartana potássica foi o principal medicamento ingeri-
do (58,3%). A maior parte está há 1 ano sem acompanhamento odontológico (25%). Foram 
apresentadas como manifestações bucais cárie, doença periodontal, bruxismo e xerosto-
mia, sendo os dois primeiros prevalentes (91,6% cada). Conclusão: O cirurgião-dentista 
se mostra fundamental na promoção de saúde, pois detém conhecimento de manifestações 
bucais de doenças sistêmicas, podendo perceber, através do exame clínico, e alertar o pa-
ciente sobre doenças que podem ser desconhecidas por seus portadores, cuidando de sua 
saúde como um todo. Não foram descobertos casos de portadores de doenças sistêmicas 
desconhecidas. Dentre as manifestações encontradas, não foram relatadas nenhuma que 
não já fosse descrita na literatura.

PALAVRAS-CHAVES: Doenças Sistêmicas, Manifestações Bucais, Estomatologia.
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LEVANTAMENTO, CARACTERIZAÇÃO, MAPEAMENTO E 
INVENTARIAÇÃO DE GEOFORMAS / GEOMORFOSSITIOS 

NOS CALDEIRÕES DE LAJEDO – PE 

Deyvid Luam da Silva Panta; Daniel Dantas Moreira Gomes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS GARANHUNS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Este trabalho teve o aporte teórico-metodológico imbricado a geodiversidade, com as 
aplicações metodológicas desenvolvidas por autores em âmbito nacional e internacional. 
Tendo como objeto de análise os Caldeirões localizados na zona urbana do município de 
Lajedo-PE, sendo analisadas as características da localidade através de levantamento de 
cunho bibliográfico e etapa de reconhecimento in loco. Os Caldeirões possuem singula-
ridades em sua natureza física (geológicas e geomorfológica), assim como a dinâmica do 
povoamento do município encontra-se diretamente correlacionada as feições geomorfoló-
gicas presentes no local. Para a presente pesquisa, buscou-se compreender os aspectos da 
geodiversidade presente nos Caldeirões através da primeira etapa da estratégia de geocon-
servação postulada por Brilha (2005) correspondente ao inventário, essa avaliação possi-
bilitou reconhecer de forma detalhada as características do local,além disso,foi executada 
a classificação referente aos valores da geodiversidade apresentados por Gray (2004), e a 
categorização da geodiversidade de Silva e Moura-fé (2018), esses métodos foram utili-
zados para o detalhamento do processo de inventariação. Desse modo, se evidenciou suas 
potencialidades representadas pelos valores: cultural, intrínseco, cientifico, educacional e 
estético; assim como, a categorização da geodiversidade permitiu notabilizar os aspectos 
geomorfológicos(geoformas)e geológico (rochas, minerais e águas superficiais) existentes, 
como também, se observou as questões de ordem socioambiental dos Caldeirões. Pode se 
concluir que, o panorama da geodiversidade e geoconservação proporciona o embasamento 
teóricometodológico essenciais na investigação, divulgação e mitigação da degradação dos 
recursos abióticos; onde o inventário (primeira etapa) permitiu compreender todas as parti-
cularidades do objeto de estudo, entretanto não garante a conservação de imediato do local, 
assim as medidas de geoconservação devem ser adotadas de modo continuo.

PALAVRAS-CHAVES: Geodiversidade, Geoconservação, Inventariação.
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LITERATURA POPULAR NAS AULAS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA: A POESIA COMO PRÁTICA DE 

LETRAMENTO LITERÁRIO NO 9º ANO DO  
ENSINO FUNDAMENTAL

Eliza Rodrigues da Silva Araújo; Josivaldo Custódio da Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Nas aulas de Língua Portuguesa, os livros didáticos distribuídos gratuitamente nas Redes 
Públicas de ensino e até as Redes Sociais estão repletos de diversos gêneros, inclusive os 
literários. Porém, a simples presença dos textos literários nesses suportes, não tem sido 
capaz de formar leitores proficientes de Língua Portuguesa. Para mudar essa realidade, o 
professor tem um papel fundamental: ser o agente mediador entre o aluno e o texto literário. 
A literatura popular nordestina, além de ser devidamente reconhecida pela relevância que 
possui, inclusive em outros países, traz uma rica oportunidade para os alunos conhecerem 
uma perspectiva cultural do seu povo que não é mostrada em outros textos. Ao elaborar 
esse projeto de pesquisa, percebemos a importância de embasá-lo com os pressupostos teó-
ricos e práticos do Letramento Literário, de Cosson (2014). Além disso, buscamos utilizar 
as etapas do Método Recepcional, de Aguiar e Bordini (1988) e do embasamento teórico da 
Estética da Recepção, de Jauss (1994), por ambos considerarem a importância do papel do 
leitor para o texto. Consideramos também que esses autores oferecem parâmetros signifi-
cativos para o trabalho com o texto literário por meio de métodos e práticas que facilitam o 
trabalho do docente e visam à aproximação do leitor com os textos, bem como aprofundar 
seus conhecimentos no uso da Língua Portuguesa em seus diversos aspectos e situações 
em que ele se encontrar nas suas vivências sociais. A pesquisa possui abordagem de caráter 
quanti-qualitativo, quanto à natureza do objeto é uma proposta de intervenção, com proce-
dimentos da pesquisa-ação. Esperamos com esse projeto em andamento contribuir para a 
ampliação do letramento literário dos alunos do 9º ano e melhorar seu nível de proficiência 
em Língua Portuguesa, através do texto literário, especificamente a poesia popular.

PALAVRAS-CHAVES: Literatura Popular, Leitura do Texto Literário, Letramento Lite-
rário, Estética da Recepção.
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LUDICIDADE E IDOSO: CONTRIBUIÇÕES TEÓRICO-
METODOLÓGICAS PARA UMA MELHORIA NA 

INTERAÇÃO SOCIAL EM ILPI

Pedro Henrique Bezerra da Silva; Marcelo Soares Tavares de Melo

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

A pesquisa de mestrado do Programa Associado de Pós-Graduação em Educação Física 
UPE/UFPB, em andamento, busca analisar as contribuições teórico-metodológicas do lúdi-
co para uma melhoria na interação social de idosos em Intuição de Longa Permanência para 
Idosos (ILPI). Para tanto encontramos por meio de uma pesquisa bibliográfica as categorias 
analíticas: envelhecimento, ludicidade e interação social. Envelhecimento esse que perpas-
sa os âmbitos biológico, fisiológico, psicológico, espiritual e social. A junção dessas mul-
tifaces do envelhecimento determinará como se dará o resultado desse processo, a saber a 
velhice (HERÉDIA, CORTELETTI E CASARA, 2010; TAVARES, 2017; BEAUVOIR, 
2018). Estudos do Instituto de pesquisa econômica aplicada (IPEA) apresentaram um nú-
mero de 83.870 idosos residentes em ILPI no Brasil, resultado expressivo que nos conduziu 
à uma reflexão sobre o bem estar dessa população, sobretudo os direitos assegurados aos 
idosos. Um deles é ao lazer, este que no trabalho em voga foi abordado como sinônimo do 
lúdico, o qual pode ser compreendido a partir de princípios, tais como: alegria, diversão, 
gratuidade, imaginação, plenitude e liberdade, fundamentos estes que contribuem para uma 
melhoria na interação social por meio do diálogo. (BRASIL, 2013; MOURA E SOUZA, 
2017; FIGUEIREDO, 2017). Metodologicamente o estudo conta com a Hermenêutica-
-dialética como método, o qual, de acordo com Minayo (1998) tem como compreensão a 
comunicação, permitindo ao pesquisador uma autoridade epistêmica na interpretação dos 
textos e realidades lidas, construindo um movimento dialético para obtenção de novos 
conhecimentos. Resultados e conclusão em andamento, no momento estamos dando con-
tinuidade ao levantamento bibliográfico sobre ILPI, uma análise documental da ILPI em 
estudo e a entrada no campo com a entrevista semi estruturada, onde foram entrevistados 
vinte colaboradores e em seguida realizaremos as análises dos dados.

PALAVRAS-CHAVES: Processo de Envelhecimento, Princípios Lúdicos, Dialogicidade, 
Interação Social.
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MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM FACHADAS 
DE EDIFICAÇÕES RELIGIOSAS DO RECIFE: ANÁLISE 
HISTÓRICA E ELABORAÇÃO DE MAPA DE DANOS

Thulio Roberto Silva do Nascimento; Eliana Cristina Barreto Monteiro

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A história do Recife é retratada em suas ruas e bairros históricos, que detêm monumentos 
como suas obras arquitetônicas religiosas. A conservação dos patrimônios de uma cidade 
produz a valorização de sua história. Porém, as edificações antigas são facilmente vistas 
como desatualizadas e ultrapassadas, devido a aparência danificada de suas fachadas. O 
mapa de danos é uma ferramenta de identificação de manifestações patológicas que con-
siste em uma produção, que discrimina e representa por meio de ilustrações gráficas os 
danos existentes na construção. A presente pesquisa foi desenvolvida com o propósito de 
estimular a valorização das riquezas patrimoniais do Recife. Para tal, foram escolhidas a 
Igreja Madre de Deus, a Basílica de Nossa Senhora do Carmo e a Igreja Matriz da Boa 
Vista. Alguns dos critérios adotados para a seleção foram: o tombamento pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e a importância social das cons-
truções. Seus históricos foram analisados por meio de pesquisas bibliográficas. Vistorias 
técnicas foram realizadas para a identificação e registro dos danos presentes nas fachadas. 
Em seguida, os mapas foram elaborados. Na Igreja Madre de Deus as manifestações mais 
encontradas foram sujidade/crosta negra e vandalismo. A fachada da Basílica do Carmo 
apresentou principalmente sujidade/crosta negra e manchas por umidade. Na Igreja Ma-
triz da Boa Vista os danos mais recorrentes foram sujidade/crosta negra e desagregação 
em rocha. Por fim, foi verificado que as manifestações patológicas que mais acometem as 
fachadas estudadas estão relacionadas com a ação de intempéries e que podem ser tratadas 
por meio de ações e programas de manutenção. Logo, percebe-se que os mapas de danos 
contribuem significativamente para a valorização do patrimônio histórico das sociedades, 
permitindo a identificação dos problemas que afetam a integridade dos prédios estudados e 
viabilizando o desenvolvimento de ações que fomentam a sua conservação.

PALAVRAS-CHAVES: Mapa de Danos, Patrimônio Cultural, Manifestações Patológicas, 
Edificações Religiosas.
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MATEMÁTICA ABORDADA NOS PROGRAMAS E 
PROJETOS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO 

BRASIL: EPISTEMOLOGIA E METODOLOGIA 

Thatiany Rodrigues Ferreira; Iracema Campos Cusati.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O Projeto de iniciação científica intitulado “Matemática abordada nos programas e projetos 
para a formação de Professores no Brasil: epistemologia e metodologia”, recomendado 
no Edital PIBIC IC CNPq UPE – 2019/2020, foi desenvolvido no período de 1º de agosto 
de 2019 até 30 de setembro de 2020 pela orientanda Thatiany Rodrigues Ferreira sob a 
orientação da Profª. Dra. Iracema Campos Cusati e baseou-se na investigação de Projetos 
de Formação de Professores em exercício implementados no Brasil. Em especial, os Pro-
jeto Logos II e Proformação, desenvolvidos nas últimas décadas do século passado, foram 
estudados por terem um impacto na formação de professores no país e, por conseguinte, no 
sistema educacional vigente. A metodologia utilizada foi de caráter qualitativo e de análise 
documental, fundamentada no estudo de documentos obtidos ao longo desta pesquisa e 
anterior a ela pela orientadora que formou um acervo constituído de Revistas, Módulos, 
Unidades de Ensino e Avaliações dos projetos estudados. O objetivo deste trabalho era 
estudar a epistemologia e a metodologia destes projetos na disciplina de matemática, na 
busca por compreender a formação de docentes no final do século XX e possíveis influên-
cias do Movimento da Matemática Moderna. Na primeira etapa deste projeto, foram loca-
lizados, higienizados, catalogados e digitalizados os manuais escolares, além de pesquisas 
bibliográficas e buscas por fascículos sobre os dois projetos. Na segunda, após revisão 
de literatura, leituras e fichamentos, foram feitas análises que permitiram o entendimento 
sobre a formação de professores de matemática do final do século passado. O Logos II e o 
Proformação foram importantes para a capacitação e o desenvolvimento profissional dos 
cursistas, na apropriação de conhecimentos e habilidades da docência necessários ao bom 
desempenho da prática pedagógica e da profissionalidade docente, bem como por promo-
ver a autonomia e protagonismo nas formações dos projetos estudados.

PALAVRAS-CHAVES: Formação de Professores, Habilitação Docente, Logos Ii, 
Proformação
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MEMÓRIA E PÓS VERDADE: UMA VISÃO ARENDTIANA 
SOBRE A VERDADE E MENTIRA NA POLÍTICA FRENTE 

A CONSOLIDAÇÃO DE FAKE NEWS NO CENÁRIO 
POLÍTICO BRASILEIRO 

João Victor Silva Pereira; Rita de Cássia Souza Tabosa Freitas.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
CAMPUS ARCOVERDE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

As eleições têm sofrido graves mudanças. Discutimos no projeto aquelas que dizem respei-
to aos ambientes virtuais, dado seu flagrante ineditismo. Este projeto articula o arcabouço 
teórico-filosófico da autora alemã Hannah Arendt acerca da mentira, e de outras categorias 
que se relacionam de maneira ampla com a política, para compreender mais claramente o 
fenômeno das fake news, tendo em vista suas interferências na política contemporânea. O 
objetivo geral é analisar se as influências de notícias fraudulentas, veiculadas por mídias 
virtuais, no contexto político interferem diretamente no cenário político. Especificamente: 
entender o diálogo entre os conceitos arendtianos de embuste e auto-embuste com o fe-
nômeno das fake news nas redes sociais, influenciando o contexto político, compreender 
a existência da imprensa como quarto poder do governo devido seu poder de influência 
em tais assuntos, podendo assim, abrir brechas para a manipulação ou impedi-la, além de 
averiguar se as principais medidas governamentais, nos 100 primeiros dias de governo, se 
fundamentam em notícias falsas e de que forma a memória do processo eleitoral recente 
impacta na credibilidade das ações governamentais. O método utilizado foi o hipotético-
-dedutivo, a pesquisa é exploratória e explicativa e as técnicas de coleta de dados foram 
bibliográfica e documental. A coleta de dados é dada a partir das fake news produzidas 
antes, durante e após as eleições presidenciais brasileiras e nos atos do governo durante os 
seus 100 primeiros dias. Acerca dos resultados percebidos, tem-se a articulação teórica para 
a compreensão mais profunda do fenômeno político e análises praticas de influências da 
mentira na política brasileira. Percebemos que esta relação endossa movimentos profundos 
e adversos da verdade, como o negacionismo. As reflexões desenvolvidas se tornam cada 
vez mais pertinentes ao pensar as fake news, como o papel da memória como um espaço de 
resgate ao fundamento da política e da verdade.

PALAVRAS-CHAVES: Memória, Pós-verdade, Mentira, Política, Fake News.
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MICORRIZAS ARBUSCULARES EM POMARES DE 
MANGUEIRA NO SEMIÁRIDO IRRIGADO

Cauê Barbosa Coelho; Regina Lúcia Félix de Aguiar Lima.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução - A simbiose micorriza arbuscular pode ser verificada nos ecossistemas terres-
tres e se constitui de uma associação mutualista entre fungos micorrízicos arbusculares 
(FMA) e plantas presentes nos ecossistemas. Os FMA produzem aumento na absorção de 
água e nutrientes pelas raízes, ajudam na estabilidade do solo e favorecem a sanidade e 
a produtividade vegetal. Objetivo - Caracterizar a dinâmica da atividade micorrízica em 
mangueiras da variedade Palmer e Keitt cultivadas em pomares da agroindústria do semiá-
rido irrigado. Metodologia – O estudo foi conduzido em pomares de mangueiras (Mangife-
ra indica) das variedades Palmer e Keitt, em sistemas convencionais de cultivo, na fazenda 
da empresa agrícola FRUTECER na cidade de Petrolina-PE. Foram selecionadas 10 árvo-
res para coleta de raízes finas de cada variedade. As coletas foram realizadas em 4 períodos 
do ciclo produtivo: nos estádios fenológicos vegetativo, floração e frutificação, bem como 
no período de estresse hídrico, prévio à floração. As raízes foram lavadas, clareadas e cora-
das para favorecer a observação das estruturas de FMAs e a quantificação da colonização, 
pelo método de análise de segmentos de raízes. Resultados - As mangueiras apresentaram 
grau de colonização micorrízica crescente no decorrer dos períodos de coleta avaliados, 
com diferenças entre os períodos. A colonização micorrízica total apresentou menor mé-
dia (p<0,05) no estádio vegetativo (42,8%), aumentando no período de estresse hídrico 
(52,2%); seguida pelo estádio de floração (59,4%), e por fim apresentou maior média no 
estádio de frutificação (66.6%). Conclusão - A atividade micorrízica, a partir da micota 
nativa do solo, foi verificada nos pomares, a qual foi afetada por parâmetros fenológicos e 
fisiológicos das plantas, com maior grau de colonização na fase de frutificação, porém não 
houve diferenças relativas à diferença na variedade de mangueira cultivada.

PALAVRAS-CHAVES: FMA, Mangifera Indica, Fenologia, Fruteiras Arbóreas, Tipo de 
Solo.
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MINHA EXPERIÊNCIA COMO MONITORA DA 
DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Maria Rafaele Oliveira Bezerra da Silva; Mariana Guenther.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

O mundo vem sendo alvo de severos impactos ambientais, em decorrência disso está pas-
sando por um constante processo de mudanças geradas pelo ser humano e, diante desse ce-
nário de crise ambiental, a educação ocupa um papel de extrema relevância, pois promove 
a sensibilização dos indivíduos a respeito desses problemas, incentivando-os a se enxergar 
como parte integrante do meio ambiente, adotando uma conduta pautada na ética ambien-
tal. O objetivo desse trabalho foi relatar minha experiência enquanto monitora da disciplina 
Educação Ambiental do Curso de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco no 
período de março de 2017 a março de 2018. A monitoria consistiu no auxílio de atividades 
relacionadas ao aprendizado prático, com enfoque na resolução de problemas ambientais, 
mediante a proposição de soluções viáveis para as ações desenvolvidas pelos alunos da dis-
ciplina. Como discente monitora, fui constantemente incentivada e direcionada a realizar 
leituras atualizadas sobre os temas abordados nas ações, de modo que foi possível revisitar 
os conteúdos trabalhados e assim consolidar os conhecimentos adquiridos. Ademais, além 
desse ganho intelectual, ainda houve um grande ganho profissional, devido à proximida-
de com a profissão docente, refletida nas trocas de conhecimento com os alunos e com a 
docente orientadora, que certamente abriram novas perspectivas acadêmicas e profissio-
nais. Nos dois semestres os alunos demonstraram bastante afinco na realização das ações 
educativas e, essa perseverança em meio as dificuldades que naturalmente surgiram para a 
realização dos projetos, destacaram o papel afetivo inspirador com a causa socioambiental 
e reforçaram mais uma vez a importância da disciplina e da monitoria.

PALAVRAS-CHAVES: Educação Ambiental, Aprendizagem, Monitoria.
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MOBILOMA DE COPROPHANAEUS ENSIFER 
(COLEOPTERA) E ANÁLISE FILOGENÉTICA DOS 

ELEMENTOS DE TRANSPOSIÇÃO MAIS ABUNDANTES 
DAS CLASSES I E II

Catarine Aragone de Albuquerque Mello; Rita de Cássia De Moura.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Os elementos transponíveis (TEs) são sequências repetitivas e dispersas de DNA com ca-
pacidade de mobilização no genoma, e por isso, são responsáveis por diversos mecanismos 
evolutivos. Esses TEs se originam no genoma por herança vertical ou transferência hori-
zontal (HTT), sendo que a última consiste na passagem de material genético independente 
da reprodução. O objetivo deste trabalho foi caracterizar o mobiloma (conjunto de TEs) de 
Coprophanaeus ensifer por metodologias complementares, além de identificar indícios de 
transferência horizontal (HTT) nas superfamílias de TEs mais abundantes. O sequencia-
mento de DNA foi realizado na plataforma Illumina, utilizando um indivíduo de Aldeia – 
PE. As sequências obtidas foram analisadas no RepeatExplorer + CAP3 (RE) e dnaPipeTE 
(PT). Os contigs resultantes foram submetidas no ORFfinder, seguido do Blastp (NCBI), 
para de identificar TEs homólogos. A distância genética dos TEs foi calculada no PT. As 
árvores filogenéticas foram reconstruídas com base no método de máxima verossimilhan-
ça. A caracterização do mobiloma revelou resultados similares nos diferentes programas. 
Os TEs mais abundantes e diversos pertencem as Classe I e Classe II, respectivamente. 
A maioria dos TEs apresentou atividade recente. As superfamílias que se destacaram e, 
portanto, foram submetidas a análises filogenéticas foram Gypsy (83 TEs) e Tc1-Mariner 
(80 TEs), sendo que esta última subdividida em seis diferentes famílias. Considerando a 
similaridade proteica, as famílias Tigger e Mariner (Tc1Mariner) se destacaram, uma vez 
que apresentaram similaridades com TEs de espécies filogeneticamente distantes, sendo 
maiores que 80% nos hymenopteros Ophion sp (82,01%) e Ceratina calcarata (97,14%), na 
borboleta Danaus plexippus (94,70%), e no marsupial Monodelphis domestica (81,17%). 
Esses resultados sugerem eventos de HTT entre espécies filogeneticamente distantes. Além 
disso, os resultados revelam uma abundância genômica de TEs, principalmente da Classe I.

PALAVRAS-CHAVES: DNA Repetitivo, Eelementos Transponíveis, Transferência Hori-
zontal, Caracterização.
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MODELAGEM COMPUTACIONAL DA REDE ELÉTRICA 
PERNAMBUCANA PARA VIABILIZAR OS ESTUDOS 

DE MÁXIMA INJEÇÃO DE POTÊNCIA DE FONTES DE 
ENERGIA EÓLICA E SOLAR EM REGIÕES NO ESTADO

Matheus Henrique Torres da Silva; Roberto Feliciano Dias Filho.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A complementaridade energética eólico e solar do estado de Pernambuco (PE) sugere que 
a geração híbrida envolvendo essas fontes é promissora no processo de geração de energia 
elétrica. Estudar o máximo escoamento da potência para o planejamento de futuros em-
preendimentos de geração de energia no Estado foi o que motivou a pesquisa, na qual a 
modelagem computacional da rede elétrica de PE em programa de simulação de sistemas 
elétricos foi realizada. A metodologia da pesquisa tem caráter aplicado, e realizou a mo-
delagem da rede na ferramenta computacional de simulação ATPDraw. Para a construção 
da arquitetura da rede elétrica do Estado, foi utilizado como base os mapas geoelétricos 
do ONS, diagramas unifilares da CHESF e equivalentes de rede alocados nos terminais 
remotos de linhas de transmissão (LTs) que cruzam a fronteira do estado. Solicitou-se, 
ainda, ao ONS e a CHESF os parâmetros e status dos componentes elétricos e os decks no 
formato ATP para viabilizar a realização das simulações. Nos resultados da modelagem, 
foram alocados mais de 100 barramentos e mais de 400 ligações de rede elétrica. No ATP-
Draw, o estado foi dividido em três regiões geoelétricas, utilizando como base os decks 
de ANAFAS do sistema SINtegre do ONS. A região 1 é a Região Metropolitana do Recife 
(RMR), enquanto as regiões 2 e 3 envolvem subestações da zona da mata, agreste e sertão 
do estado. Na solicitação dos dados, a CHESF forneceu apenas algumas LTs da RMR e 
informou não dispor de mais dados, conduta influenciada pela escassez de pessoal técnico 
para atender a demanda em decorrência da crise da COVID-19. Essa indisponibilidade 
inviabilizou as simulações, mas não impactou na construção de toda a topologia da rede 
elétrica do estado, que, com a inserção correta de dados, se torna base para os estudos que 
motivaram a pesquisa, assim como oportunidades de novas iniciações científicas, e usos 
acadêmicos para o ensino-aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVES: Atpdraw, Simulação, Rede Elétrica, Geração Híbrida.
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MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE VANTS DE ALTO 
DESEMPENHO EM SISTEMAS INTEGRADOS COM O ROS

Isabela de Oliveira Bulhões; Sergio Campello Oliveira.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Um Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT), também conhecido como drone, é uma aerona-
ve que não necessita de um piloto embarcado para ser manuseada. Nas últimas décadas seu 
uso teve ascensão expressiva, principalmente, pela sua habilidade de operar em ambientes 
complexos. A pesquisa proposta tem como objetivo o desenvolvimento e a implementação 
da simulação computacional de um enxame de VANTs quadrirrotores, assim como a deter-
minação de parâmetros físicos do drone real adquirido para a pesquisa que serão inseridos 
no modelo virtual a ser desenvolvido. Na implementação do modelo virtual do drone DJI 
Phantom 4 Pro, as características físicas foram coletadas de dados no próprio modelo e 
também na medição experimental do modelo real. O framework Gazebo foi utilizado para 
a modelagem propriamente dita implementando um modelo tridimensional do drone e, 
dessa forma, representar suas características cinéticas e dinâmicas, componentes móveis 
e restrições espaciais. O auxílio do framework ROS (Robot Operating System), voltado ao 
desenvolvimento de programas para controle de sistemas robóticos, foi importante, pois 
fornece funcionalidades para integração de sistemas virtuais e reais junto ao Gazebo. Para 
validação e análise do sistema, testes foram realizados com a simulação em ambientes 
virtuais onde ajustes podem ser realizados a fim de corrigir possíveis problemas. Como 
resultado foi obtida uma simulação bem próxima do esperado com a estrutura externa do 
Phantom implementada, assim como suas respectivas características. Além disso, foi in-
serido um sensor a laser que detecta a distância de objetos ao drone e uma superfície com 
relevo para o ambiente da simulação. Os resultados obtidos da modelagem e simulação 
de VANT comercial de alto desempenho permitem que ela possa ser largamente utilizada 
uma vez que ela está disponibilizada de modo gratuito, na internet, para amplo uso, como 
ferramenta para testes de algoritmos e estratégias de controle a serem implementadas em 
drones reais.

PALAVRAS-CHAVES: Drone, Phantom, Simulação, Gazebo.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 455

MONITORAMENTO E SUSCEPTIBILIDADE À 
SALINIZAÇÃO DOS SOLOS SOBRE ÁREAS DE 

TRANSIÇÃO ENTRE AGRICULTURA IRRIGADA E 
VEGETAÇÃO DE CAATINGA NO MUNICÍPIO DE 

PETROLINA SEMIÁRIDO DE PERNAMBUCO

Isabel Cristina Fernandes de Barros; Antonio Marcos dos Santos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A salinização dos solos é definida como excesso de sais solúveis nas camadas dos solos. 
Mais de um bilhão de hectares de terras estão salinizadas no âmbito mundial, e em sua 
maioria, perdeu sua capacidade de produção. No Brasil entre 20 a 25% das áreas agricultá-
veis são afetadas, em diferentes níveis, pela salinidade dos solos. Panorama parecido é en-
contrado no município de Petrolina – Pernambuco. Monitorar os riscos da salinização dos 
solos é importante, visto que, contribui para evitar expansões das áreas salinizadas. Diante 
do apresentado, o presente estudo tem como objetivo monitorar a susceptibilidade à salini-
zação dos solos em áreas sobre agricultura irrigada e vegetação das caatingas no município 
de Petrolina. Para desenvolvimento da pesquisa foram implementadas três etapas de traba-
lhos. Na primeira etapa, em campo, foram coletadas 80 amostras de solos em perfis de 30 
cm de profundidade. Na segunda etapa, os materiais coletados foram submetidos a análise 
de Condutividade Elétrica e dos micronutrientes cálcio, fosforo, potássio, magnésio, alu-
mínio, hidrogênio e sódio empregado para o cálculo da Percentagem de Sais Trocáveis 
(PST). As amostras também, foram submetidas a análise morfológica com verificando tex-
tura, estrutura, porosidade, cerosidade, consistência, cimentação e eflorescência. A terceira 
etapa foi destinada à produção dos mapeamentos da intensidade e concentrações das áreas 
salinizadas. Os resultados foram comprometidos devido a pandemia da COVID-19, visto 
que, as análises dos solos nos laboratórios parceiros não foram desenvolvidas. Quanto as 
características morfológicas dos solos observa-se que a presença de materiais argilosos na 
composição dos solos, nas áreas já afetadas pelos sais são evidentes em comparação com 
as terras próximas sem presença de sais. Observa-se nos monitoramentos que aos poucos a 
salinização avança em direção as áreas de caatinga, o que pode comprometer a biodiversi-
dade de espécies, além de outros impactos.

PALAVRAS-CHAVES: Salinidade, Semiárido, Degradação.
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MORFOLOGIA DOS CRÂNIOS PERTENCENTES A 
UMA COLEÇÃO OSTEOLÓGICA DE ESQUELETOS 

IDENTIFICADOS DO NORDESTE BRASILEIRO 

Maria Beatriz da Silva Santos; Marcus Vitor Diniz de Carvalho.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A identificação humana é uma necessidade fundamental da sociedade, seja por motivos 
jurídicos, sociais ou humanitários. Quando um indivíduo é achado em avançado estágio 
de decomposição, a Antropologia Forense é de grande valia para o estabelecimento do 
perfil biológico do esqueleto, o qual é composto por sexo, idade, ancestralidade e estatura. 
Para tal, o crânio é um elemento ósseo de bastante importância, visto que o estudo de seus 
traços morfológicos permite observar a frequência e o grau de determinadas características 
particulares que podem ser úteis para o processo de identificação. Por isso, esta pesquisa 
pretendeu avaliar as características morfológicas de crânios pertencentes a uma coleção 
osteológica do nordeste brasileiro a fim de analisar sua estimativa de ancestralidade. O 
estudo teve como base o método qualitativo para estimativa de ancestralidade proposto por 
Hefner (2009) e analisou 10 características morfológicas de 130 crânios. Desta análise, foi 
observado que a maioria da amostra apresentou uma estimativa de ancestralidade europeia 
(n=68; 52,3%), seguida da africana (n=41; 31,6%). Porém, este resultado não necessaria-
mente aponta para um padrão brasileiro, visto que a população é bastante miscigenada e 
estudos morfológicos possuem uma taxa de erro considerável quando se trata de um obser-
vador inexperiente. Com isso, foi possível notar a importância de se ter novos estudos de 
caráter qualitativo em coleções osteológicas brasileiras, com observadores familiarizados 
tanto com a amostra quanto com o estudo morfológico, para validação dos métodos utili-
zados nesta análise.

PALAVRAS-CHAVES: Ancestralidade, Antropologia Forense, Identificação Humana.
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NENHUM A MENOS NA AULA DE MATEMÁTICA: 
PRODUÇÃO DE OBJETOS DE ENSINO COM O 

EMPREGO DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS DIRIGIDOS A 
ESTUDANTES DA ENSINO MÉDIO NA PERSPECTIVA DA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Geraldo Rodrigues dos Santos Junior ; Evanilson Landim.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Felizmente, a partir das últimas décadas do século XX tem surgido reflexões que impli-
caram em transformações relevantes à escola, tornar-se um espaço inclusivo alcançando 
todos os estudantes de forma justa. O fato é que, historicamente alguns grupos sociais fo-
ram excluídos dos processos educacionais, como é o caso das pessoas com deficiência. Por 
outro lado, são recorrentes as queixas dos professores a respeito das intempéries e barreiras 
que permeiam o ambiente escolar comprometem à aprendizagem de forma equitativa. As 
principais dificultadas apontadas pelos professores fazem referência à falta de formação e 
de materiais didáticos capazes de contribuírem com o ensino e a aprendizagem de todos os 
estudantes da classe. Na aula de Matemática, essas questões assumem contornos que pare-
cem mais expressivos dado o absolutismo dessa matéria. Diante do exposto, surge o nosso 
interesse por buscarmos responder à questão: quais objetos de ensino com o emprego de 
tecnologias assistivas poderão contribuir com a aprendizagem de Matemática por estudan-
tes do Ensino Médio na perspectiva da Educação Inclusiva? Esta questão, tem orientado 
o desenvolvimento de um Projeto de Iniciação Científica em andamento na Universidade 
de Pernambuco, Campus Petrolina. Nessa ocasião, apresentamos os resultados da primeira 
etapa do projeto que consistiu em recuperar junto ao Portal de Periódicos da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) artigos avaliados por pares 
e publicados no período de 2010 a 2020 mediante o emprego das expressões: tecnologia 
assistiva AND matemática; ensino e aprendizagem de matemática; Educação Inclusiva, 
bem como as expressões correspondentes em espanhol e em inglês. Como resultado foram 
recuperados 13 artigos. Os principais resultados mostram que há avanços com foco na 
construção de significados dos conceitos matemáticos trabalhados, utilizando tecnologias 
assistivas, sobretudo apresentando propostas que estejam na contramão da exclusão.

PALAVRAS-CHAVES: Educação Inclusiva, Tecnologias Assistivas, Ensino E Aprendiza-
gem de Matemática.
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NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE RESUMO

Marcelo; Sara Pinheiro.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Embora os usos madeireiros confiram maior pressão nos recursos vegetais, a coleta de 
recursos florestais não madeireiros nem sempre se dá de forma sustentável (BROKAMP 
et al., 2014). No entanto, a extração de produtos florestais não madeireiros, especialmente 
a coleta de frutos silvestres, afeta menos a estrutura e a função das florestas do que outros 
usos (STANLEY; VOEKS; SHORT, 2012). Além disso, o uso dos produtos florestais não 
madeireiros cumpre várias funções, correspondendo em muitos casos à base dos meios 
de subsistência rurais e das economias locais em todo o mundo, a partir da melhoria da 
segurança alimentar em períodos adversos, geração de renda com a comercialização e ma-
nutenção das tradições e conhecimentos culturais (SHACKLETON, 2015). Deste modo, 
estudos têm sugerido que o abandono da coleta para fins comerciais de plantas alimentícias 
silvestres pode afetar negativamente a renda das populações, levando a uma maior depen-
dência de outros recursos florestais, muitas vezes mais danosos que o uso alimentício em 
si (DELANG, 2006). Por outro lado, a importância comercial dos produtos florestais não 
madeireiros associada à geração de renda pode impulsionar as comunidades locais para a 
conservação de florestas da qual esses recursos são extraídos (LOWORE, 2020).

PALAVRAS-CHAVES: Ecologia, Humana, Biologia.
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O AGRO (NEGÓCIO) E A APROPRIAÇÃO DA 
PRODUÇÃO ORGÂNICA DE ALIMENTOS 

Patrícia Evangelista de Souza; Raimunda áurea Dias de Sousa.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A apropriação da produção orgânica pelo agro para um negócio tem se tornado uma reali-
dade continua no Polo Juazeiro/Petrolina e no Brasil com o intuito de apropriar da produ-
ção da agricultura familiar que historicamente produz alimentos saudáveis para população 
urbana e camponesa. Assim, a presente pesquisa tem como objetivo analisar a expansão 
do agro na condição de negócio enquanto modelo que tem elevado o número de agroquí-
micos utilizados no campo e ao mesmo tempo tem se apropriado da produção orgânica de 
alimentos seja proprietários de terra ou não, com o intuito da extração da renda da riqueza 
e eliminação das tradições locais e regionais contidas nos produtos. A metodologia estru-
turou-se em torno de três eixos: a organização de uma pesquisa bibliográfica, a realização 
de trabalho de campo e a construção de um banco de dados estatísticos dessa investiga-
ção vinculados à elaboração de gráficos, tabelas e mapas para serem incluídos no artigo 
científico. Como resultado, percebeu-se que a terra é condição primeira para agricultura 
familiar produzir alimentos de forma saudável. Ter a terra é ter autonomia no plantio o que 
está associado ao conceito de modo de vida que vai além da produção final. Nesse sentido, 
pode-se concluir que há uma expansão de orgânico realizada pela agricultura familiar no 
Polo Juazeiro/Petrolina, mas contraditoriamente, há apropriação da terra para produção, 
também, de orgânico pelas grandes empresas capitalistas do agronegócio no próprio.

PALAVRAS-CHAVES: Agricultura Familiar; Orgânico; Agronegócio; Resistência; 
Apropriação.
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O BRASIL COLÔNIA NOS FILMES DESMUNDO,  
JOAQUIM E VAZANTE 

Heliel Patric de Souza Nunes; Reinaldo Forte Carvalho.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A proposta desse projeto visa analisar a produção de três filmes nacionais que são: Des-
mundo, Joaquim e Vazante”. A fundamentação teórica deste plano de trabalho é definida 
pelo fato de que a história do cinema brasileiro, assim como em todos os lugares, passou 
e passa por diversas fases em seu desenvolvimento de sua produção, técnica e comercia-
lização midiática. (MORETTIN, 2009, p. 64). Justifica-se este projeto a partir da história 
do cinema brasileiro que nos últimos anos o cinema brasileiro tem buscado produzir filmes 
diante dos novos desafios e dilemas políticos, sociais, culturais e tecnológicos que o cinema 
enfrenta pela frente hoje “avança sobrevivendo graças às imagens e aos sons sempre novos 
que os filmes nos proporcionam, estimulando nossa sensibilidade e capacidade de pensar 
o mundo e a vida. (MORRETIN, 2009, p. 67). Diante disso, esse plano de trabalho analisa 
os filmes já registrados aqui para se ter uma concepção na dimensão de como o cinema 
representou o cotidiano, o comportamento, a violência, o preconceito, o estupro e o incesto 
dentre outras questões que permeiam o imaginário social na história do Brasil colonial. Os 
objetivos específicos desse projeto é: analisar o cotidiano e cultura do Brasil colonial no 
filme Desmundo; compreender a criação do mito Tiradentes no filme Joaquim; entender o 
racismo brasileiro a partir da obra cinematográfica Vazante. A metodologia aplicada nesse 
plano de trabalho se define pela a análise da exibição dos três filmes proposto baseado na 
leitura dos textos utilizados para compor uma fundamentação teórica sobre as concepções 
temáticas como cotidiano, cultura, racismo, mito e escravidão etc. Os resultados esperados 
é a realização da análise proposta, participação e apresentação em eventos acadêmicos, 
elaboração de relatórios parciais e final e a produção de um artigo cientifico.

PALAVRAS-CHAVES: História, Cinema, História Colonial.
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O BRASIL E A CHINA: APROXIMAÇÕES ENTRE OS JOGOS 
NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Ho Shin Fú; Marcelo Soares Tavares de Melo.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Entendemos o jogo com base em Huizinga (2000) como uma atividade voluntária, regida 
por regras livremente consentidas e que acontece com espaço e tempo delimitados. A partir 
disto, destacamos que esta pesquisa tem como objetivo analisar as contribuições teórico-
-metodológicas na prática pedagógica dos professores de Educação Física que aproximam 
os jogos brasileiros dos jogos chineses. Diante disto, reconhecemos diversos aspectos ine-
rentes ao jogo como a ludicidade, a competição, a cooperação, e a sua importância para a 
formação dos sujeitos (CAILLOIS, 1990; KISHIMOTO, 1993; BROTTO, 1999; MELO. 
2003; OLIVEIRA et al., 2016). Para isso, o estudo desenvolveu-se a partir de uma abor-
dagem qualitativa subsidiada metodologicamente pela hermenêutica-diáletica (MINAYO, 
2002), caracterizando-se como bibliográfica, documental e com inserção no campo através 
da pesquisa-participante (MARCONI; LAKATOS, 2003; BRANDÃO; BORGES, 2007). 
Como instrumentos de coleta dos dados, foram utilizadas as filmagens e o roteiro de ob-
servação, tendo como técnica investigativa a observação-participante (LUDKE; ANDRÉ, 
1986). Para a análise dos dados obtidos, tomamos como referência à técnica de análise de 
conteúdo do tipo categorial por temática proposta por Bardin (2011). Em relação aos resul-
tados e discussões, evidenciamos as seguintes contribuições teórico-metodológicas para a 
prática pedagógica: o incentivo a pesquisa e ao planejamento; o reconhecimento de outras 
culturas; a ampliação do rol de jogos a serem trabalhados no contexto escolar; e a melhoria 
nas relações socioculturais. Como conclusão, entendemos que tratar de outras culturas no 
ambiente escolar, não se configura como algo impossível ou dispensável de realização, mas 
sim, como algo que contribuirá imensamente para a formação de um sujeito crítico, trans-
formador e reconhecedor de outras realidades que transcendem a sua própria.

PALAVRAS-CHAVES: Jogo, Interculturalidade, Prática Pedagógica.
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O ENSINO DE CIRCUNFERÊNCIA NOS LIVROS 
DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA DO 8° E 9° ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL, ADOTADOS NAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DE GARANHUNS: UM OLHAR SOB A ÓTICA 

DA TEORIA ANTROPOLÓGICA DO DIDÁTICO

Gilmara Ribeiro Bezerra; Marilene Rosa dos Santos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS GARANHUNS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A geometria é um campo da Matemática fértil para o desenvolvimento do pensamento 
geométrico, no entanto, durante muitos anos, foi colocada em segundo plano nos livros 
didáticos de Matemática, cursos de formação de professores e nas propostas curriculares. 
Sendo assim, fomos instigadas a analisar o estudo da circunferência nos livros didáticos de 
matemática do 8º e 9º anos do ensino fundamental, adotados nas escolas públicas do muni-
cípio de Garanhuns/PE. A fundamentação teórica está alicerçada na Teoria Antropológica 
do Didático, cujo idealizador é Chevallard (1999) e seus colaboradores. Esta teoria consi-
dera que toda atividade matemática se situa em uma atividade humana na qual poderá ser 
modelizada por um tipo de tarefa, um técnica, uma tecnologia e uma teoria, na qual chama-
mos de praxeologias. A metodologia utilizada possui uma abordagem qualitativa de cunho 
etnográfico, no qual analisamos livros didáticos de matemática e para isso, utilizamos a 
análise de conteúdo para categorizar os nossos dados. A análise de resultados indicou que 
ambos os livros, e em particular, os capítulos analisados possuem tipos de tarefas variados. 
Todavia, há uma oscilação entre esses tipos de tarefas, no qual uns possuem maior ênfase 
do que outros. A maioria das técnicas sofrem alterações no decorrer das atividades apresen-
tadas e são aperfeiçoadas. No entanto, pôde-se perceber também, que algumas técnicas se 
repetem. Em relação ao bloco tecnológico- teórico, os elementos tecnológicos de um livro 
para o outro se diferenciam, no capítulo do 8° ano, as definições de raio, diâmetro e corda 
e as propriedades das posições relativas são a tecnologia mais recorrentes para justificação 
das técnicas, enquanto no 9° ano, são a propriedade do ângulo inscrito e a propriedade 
do comprimento da circunferência. Diante dos achados, constatou-se a necessidade de o 
docente complementar o estudo de circunferência em suas aulas, buscando outros meios 
didáticos, além dos livros analisados.

PALAVRAS-CHAVES: Geometria, Circunferência, Livro Didático, Teoria Antropológica 
do Didático.
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O PAPEL DA ADIPOSIDADE NA ASSOCIAÇÃO ENTRE 
ATIVIDADE FÍSICA E PRESSÃO ARTERIAL EM CRIANÇAS

Ademar Lucena Filho; Mauro Virgílio Gomes de Barros.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Resumo Introdução: A prática de atividades físicas moderadas a vigorosas (AFMV) é as-
sociada a menores níveis de pressão arterial (PA) em crianças, entretanto o impacto da 
adiposidade corporal nesta associação ainda não é claro. Objetivo: Analisar se a adiposida-
de corporal medeia e/ou modera a associação entre o tempo em AFMV e a PA. Métodos: 
Estudo transversal com 577 crianças de 5 a 7 anos. AFMV foi medida por acelerometria. 
O índice de massa corporal (IMC), a circunferência da cintura (CC) e a soma das dobras 
cutâneas tricipital e subescapular (dobras cutâneas) avaliaram a adiposidade corporal das 
crianças. A pressão arterial sistólica (PAS) e a pressão diastólica (PAD) foram utilizadas 
como variáveis dependentes. Resultados: Na análise ajustada para IMC ou medidas de do-
bras cutâneas, o tempo adicional em AFMV foi associado a maior PAS. Por outro lado, aná-
lises posteriores mostraram que as crianças no maior tercil de IMC (?PAS: 0,18; IC 95%: 
0,12-0,24; ?PAD: 0,11; IC 95%: 0,05-0,17), CC (?PAS: 0,16; IC: 0,09-0,22; ?PAD: 0,08; 
IC: 0,02-0,14) ou soma das dobras cutâneas (?PAS: 0,18; IC: 0,11-0,24; ?PAD: 0,09; IC: 
0,03-0,16) apresentou uma relação positiva entre AFMV e PA, entretanto não foi observa-
da essa associação nas crianças que estavam no primeiro e segundo tercis de adiposidade. 
A adiposidade também mediou a associação entre AFMV e PA. Uma diminuição de 0,03 
mmHg na PAS foi observada diminuindo a soma das dobras cutâneas para cada minuto adi-
cional por dia em AFMV. Observou-se diminuição da PAD de 0,02 mmHg a cada minuto 
adicional por dia em AFMV, observando uma associação negativa entre o tempo em AFMV 
e a circunferência da cintura e somatório das dobras cutâneas. Conclusão: A adiposidade 
corporal tem importante papel na associação entre AFMV e PA. Não levar em conta o po-
tencial papel de moderação e mediação da adiposidade pode levar a interpretações errôneas 
na relação AFMV e PA.

PALAVRAS-CHAVES: Crianças, Atividade Física, Adiposidade, Pressão Arterial, 
Acelerometria.
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O PAPEL DA ANSIEDADE NO PROGNÓSTICO DE 
PACIENTES APÓS INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO 

Filipe Martins Silva; Felipe José de Andrade Falcão.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

INTRODUÇÃO: As consequências de infarto agudo do miocárdio (IAM) podem ser ava-
liadas tanto do ponto de vista físico quanto psicológico, sendo, dentro deste último, co-
muns fenômenos como depressão e ansiedade. Embora ainda seja motivo de discussão, 
altos níveis de ansiedade parecem estar relacionados a uma alta taxa de mortalidade em 
doença cardiovascular, principalmente dentro dos três primeiros anos. A presença prévia de 
um distúrbio psicológico parece se traduzir em pontuações mais altas nas diversas escalas 
que medem o nível de ansiedade. Dentre os diversos instrumentos para medir os níveis de 
ansiedade, pode-se citar o Inventário de Beck, em que pontuações altas mostram indícios 
de episódios depressivos e de ansiedade. OBJETIVO: Avaliar a influência do grau da an-
siedade, por meio do Inventário de Ansiedade de Beck, no prognóstico de pacientes porta-
dores de síndrome coronariana após evento de IAM. METODOLOGIA: Estudo analítico, 
transversal prospectivo. Incluídos indivíduos acima de 18 anos de idade, com diagnóstico 
de IAM pela primeira vez. Pacientes foram submetidos ao exame de Holter 24 horas entre 
4 a 8 semanas pós-IAM. Inventário de Ansiedade de Beck foi realizado entre 4 a 8 sema-
nas, 6 e 12 meses após o episódio de IAM. RESULTADOS: A amostra é composta por 18 
pacientes com infarto agudo do miocárdio (IAM). A mediana da idade dos participantes 
foi de 57,5 anos (39-70), sendo a maior parte composta por homens (66,6%). A maioria 
dos participantes apresentava grau mínimo de ansiedade pelo Inventário de Beck nos três 
momentos avaliados. Nenhum dos pacientes veio a óbito e não houve nenhum reinfarto no 
intervalo de 12 meses. Nenhum dado foi significante para correlacionar a influência do grau 
de ansiedade no prognóstico de pacientes após episódio de IAM. CONCLUSÃO: Não foi 
possível, no estudo, avaliar a influência do grau de ansiedade, por meio do Inventário de 
Beck, no prognóstico de pacientes após episódio de IAM.

PALAVRAS-CHAVES: Infarto Agudo do Miocárdio, Ansiedade, Eletrocardiografia Dinâ-
mica, Inventário de Ansiedade De Beck.
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O PAPEL DOS MIRNA-146A E MIRNA-378, NOS EFEITOS 
DA ELETROESTIMULAÇÃO, SOBRE A INFLAMAÇÃO E 

RESISTÊNCIA À INSULINA, DE CÉLULAS DO MÚSCULO 
ESQUELÉTICO DE OBESOS

Fátima Guimarães; Bruno de Melo Carvalho.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Obesidade é uma doença multifatorial, caracterizada por quadro de inflamação crônica, 
que estimula a resistência à insulina prejudicando captação de glicose pelas células. É 
influenciada por fatores epigenéticos ligados ao estilo de vida, que altera expressões de mi-
croRNAs, em função de condições metabólicas específicas. Como o exercício físico altera 
perfis de microRNAs e previne morbidades, aumentando a sensibilidade à insulina, modu-
lando a inflamação e o quadro metabólico no indivíduo, propôs-se investigar a influência de 
protocolo de contração por eletroestimulação (EPS), em células de pacientes obesos (Ob) 
e obesos diabéticos (ObD), na expressão dos miR-378 e miR146a, que associam-se à infla-
mação e acúmulo de gorduras, e resistência à insulina respectivamente. EPS reduziu, ape-
nas em ObD, a expressão dos genes de proteínas da via da insulina, PI3K (EPS = -13,95% 
vs. CON, ±0,070 E.P, p<0,05) e IRS-1 (EPS = -24,40% vs. CON, ±0,054 E.P, p<0,001 ) e 
da citocina pró-inflamatória TNF-? (EPS = - 40,02% vs. CON, ±0,116 EP, p<0,01). Além 
disso, EPS não alterou, nos ObD, a expressão do gene de proteína de funções inibitórias da 
inflamação, NFKB1 (EPS = +11,70% vs. CON, ±0,134 EP, ns), mas aumentou em Ob (EPS 
= +18,87% vs. CON, ±0,097 EP, p<0,05). EPS também não foi capaz de induzir o aumento 
de IL-6 nos ObD (EPS = +25,42% vs. CON, ±0,149 EP, p=0,06) como se observou nos Ob 
(EPS = +76,67% vs. CON, ±0,315 EP, p<0,01). Portanto, EPS parece reduzir inflamação 
em ObD mas não em Ob. Porém, o suposto maior quadro inflamatório em ObD, parece 
dificultar efeitos inibitórios de inflamação obtidos nos Ob pelo aumento de NKFB1 e IL-6. 
Ainda mais, a redução na expressão gênica de PI3K e IRS-1, justifica-se por não ser neces-
sário compensar conteúdo proteico, devido a maior ativação da via de insulina, prejudicada 
apenas em ObD. Assim, os efeitos de EPS em células do músculo esquelético de ObD e Ob 
são diferentes, mas parecem não sofrer influência da expressão dos miR-378 e miR146a.

PALAVRAS-CHAVES: Diabetes Mellitus, Obesidade, Exercício Físico, Músculo.
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O SUJEITO EM CRISE NA PANDEMIA 

Thalita Trajano da Fonsêca Santos; Charmenia Maria Braga Cartaxo

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

As drogas fazem parte da vida humana há milhares de anos, pode-se dizer que não é exclu-
sivamente a substância em si, mas um elemento que compõe o sistema simbólico das civi-
lizações. Contudo, a relação da cultura com o uso foi sendo modificada ao longo do século 
XX à medida que a Medicina e o Estado passam a normatizar e controlar as drogas e o seu 
uso. Os efeitos dessa construção são percebidos ao olharmos o quadro contemporâneo ao 
qual se insere a pandemia da COVID-19. Neste momento, é esperada a vivência social de 
um estado de alerta. Aquilo que antes era considerado “anormal”, se torna algo recorrente. 
Buscou-se refletir sobre o uso de substâncias psicoativas, lícitas e ilícitas e identificar a 
relevância das tecnologias leves de cuidado em cenário de crise subjetiva. A experiência 
se deu a partir da prática de psicólogos nos três níveis de atenção da Rede de Atenção 
Psicossocial na cidade do Recife e em programa de acolhimento psicossocial remoto. As 
intervenções circunscrevem-se no início da pandemia de COVID-19 e têm por aporte teó-
rico-clínico a psicanálise. Este momento parece ter sido deflagrador de crise de ansiedade 
no âmbito geral da vida do sujeito, tornando prementes outras questões sobre a vida. Na ex-
periência aparecem formas distintas de enfrentamento à crise, demonstrando sua comple-
xidade. A medicalização nesse cenário não é recomendada, uma vez que estamos diante de 
uma reação esperada. A busca do apaziguamento do sofrimento pelos fármacos se constitui 
como uma espécie de contenção inadequada quando a crise é pensada como oportunidade 
de “nascimento”. Sendo a complexidade das ações a insígnia norteadora, as tecnologias 
leves surgem como essenciais, requerendo uma menor densidade tecnológica. A escuta se 
mostra imprescindível na percepção da singularidade de cada crise, de cada situação: essa 
é uma postura ética possível para todo profissional.

PALAVRAS-CHAVES: Substâncias Psicoativas, Covid-19, Crise, Escuta, Pandemia.
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OFICINAS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL PARA O 
ENSINO DE GEOGRAFIA: LEVANDO CONHECIMENTO 

DA UNIVERSIDADE PARA A ESCOLA 

Wallacy Vitor de Oliveira Fontes; Helena Paula de Barros Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O solo é um componente essencial para os ecossistemas e ciclos naturais, e sua degradação 
está diretamente relacionada a problemas como falta de recursos hídricos, diminuição da 
biodiversidade e redução da qualidade de vida da população. Um grande destaque de como 
entender o solo e suas propriedades é pelo fator climático que pode proporcionar boa pro-
dutividade ao mesmo tempo em que possibilita a manutenção de sua fertilidade. O Projeto: 
“Oficinas de monitoramento ambiental para o ensino de Geografia: levando conhecimento 
da universidade para a escola”, trouxe a temática do clima como um fator de destaque acer-
ca do conhecimento dos solos. O objetivo geral foi mostrar de forma dinâmica o estudo 
do clima e dos solos e os objetivos específicos foram: apontar os fatores que influenciam 
o clima, mencionar as principais características dos tipos de clima, a função do solo para o 
ecossistema, apresentar como a temperatura tem influência nos solos. A metodologia para 
a realização desse trabalho foi realizado através de pesquisas em websites que continham 
informações sobre a temática “monitoramento”, “clima” e “solos”. Além da orientação 
da professora Helena ministrante das disciplinas de “Pedologia e Edafologia” e “Clima-
tologia” do curso de Licenciatura em Geografia do Campus Mata Norte da Universidade 
de Pernambuco. A pesquisa mostrou a alunos a importância do clima para o ecossistema, 
especialmente para o solo, as principais características dos tipos de clima. Sendo assim 
ampliada a compreensão sobre essa temática. Os objetivos gerais e específicos foram al-
cançados, a metodologia utilizada foi suficiente para realizar os procedimentos. O projeto 
realizado pela professora Helena e pelo aluno do PIBIC Ensino Médio levou conhecimento 
sobre entendimento prático do monitoramento ambiental, realizou-se uma oficina no dia 29 
de setembro, uma apresentação do projeto no MEET para alunos do 3º ano da Escola de 
Aplicação Professor Chaves.

PALAVRAS-CHAVES: Solo, Clima, Monitoramento Ambiental, Manejo, Condições 
Climáticas.
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OPERADORES ARGUMENTATIVOS NO DEBATE 
REGRADO: UMA PROPOSTA DE AÇÃO PARA A PRÁTICA 
DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

André Fabiano Pacífico; Anahy Samara Zamblano De Oliveira e Débora Amorim Gomes da Costa Maciel

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Considerando que os gêneros orais buscam maior espaço de ensino nas práticas escolares, 
em especial na Educação de Jovens e Adultos (EJA), nossa pesquisa toma como objetivo 
elaborar uma proposta de intervenção a partir do trato com os Operadores Argumentativos 
(OA) no âmbito do Debate Regrado (DR), direcionada a docentes da Língua Portuguesa 
(LP) que atuam na referida modalidade de ensino. Para tanto, agiremos metodologicamente 
com uma proposta de intervenção que se inspira na Sequência Didática (SD), que culmi-
nará com a produção de um material de apoio didático aos professores da LP da EJA. Dia-
logaremos teoricamente com os estudos realizados por Bakhtin (2003), Marcuschi (2004; 
2008; 2010); Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), Oliveira e Costa-Maciel (2016), Bonini 
(2005), Ducrot (1987), Fiorin (2015), Toulmin (2006), Koch (2005; 2006; 2007), entre 
outros. Esperamos que, com a elaboração dessa proposta interventiva, possamos ampliar as 
possibilidades de ensino dos OA no gênero DR, como também contribuir com a melhoria 
da capacidade argumentativa dos discentes da EJA no gênero citado.

PALAVRAS-CHAVES: Argumentação, Operadores Argumentativos, Debate Regrado, 
Prática Docente, Educação de Jovens e Adultos.
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OS ESTUDOS BRASILEIROS ACERCA DA LITERATURA E 
IMAGINÁRIO (2001-2018) 

Caio Rodrigues Rosendo; Geam Karlo Gomes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Os estudos acerca do Imaginário, desde a década de 1970, tornaram-se presentes em mui-
tos centros acadêmicos do país. Em todas as regiões, temse tratado desse campo de pes-
quisa que habita na inter-relação com diversas áreas do conhecimento. Neste estudo, ob-
jetivou-se analisar as produções científicas que tratam dos pontos de interseccionalidade 
entre o Imaginário, a Literatura e outras manifestações artísticas, buscando compreender 
a contribuição das teorias do Imaginário na área de Literatura. Nesse intuito, a pesquisa é 
de abordagem quali-quantitativa, cuja metodologia é do tipo bibliográfica, com procedi-
mento analítico-interpretativo, visto que realiza o mapeamento de produções científicas 
sobre o Imaginário no Brasil no período de 2001 a 2018. A partir dos estudos realizados, 
pôde-se perceber resultados bastante significativos com base em 157 trabalhos (teses e 
dissertações). Neles, várias estruturas míticas foram identificadas: as Amazonas, a Ilha, o 
Herói, Eros, Fausto, Pigmalião, Helena, Narciso, Orfeu, Getúlio Vargas, o Mal, o Vilão, 
o arquétipo da Mãe, entre outros, revelando que os mitos continuam fazendo sentido na 
vida do homo simbolicus no mundo contemporâneo e têm sido uma recorrente e alargada 
preocupação dos Estudos do Imaginário em vários programas de pós-graduação da área de 
Literatura no país. Ancorados principalmente em Gaston Bachelard, Mircea Eliade, Gilbert 
Durand, Paul Ricoeur, Michel Maffesoli, Carl G. Jung, Edgar Morin, Joseph Campbell e 
Pierre Brunel, esses estudos vêm contribuindo para o conhecimento de várias questões da 
existência humana nos mais distintos contextos sócio-histórico-culturais.

PALAVRAS-CHAVES: Imaginário, Literatura, Estudos Brasileiros, Século XXI.
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OS ESTUDOS DO IMAGINÁRIO E LITERATURA  
NO BRASIL 

Pedro Henrique Pereira da Silva; Geam Karlo Gomes

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Os Estudos do Imaginário vêm ganhando notoriedade a partir do final do século XX. Pode-
-se compreender o imaginário como o conjunto de imagens que compõem a psique huma-
na, contemplando ideologias, expressões artísticas, seus aspectos sociais, históricos, cultu-
rais e simbólicos. Neste trabalho, o interesse se concentrou na averiguação da abrangência 
dos Estudos do Imaginário e Literatura, especialmente aqueles desenvolvidos no Brasil. 
Para isso, por meio de uma abordagem quantitativa, objetivo geral descritivo e tendo como 
procedimento metodológico a pesquisa documental, realizamos um levantamento no Di-
retório de Grupos de Pesquisa da Plataforma Lattes (DGP/CNPq). Os resultados apontam 
a existência de 117 grupos de pesquisa com concentração nos Estudos do Imaginário em 
diversas áreas de conhecimento. Desse total, 18 fazem parte da área de Letras (com maior 
concentração em Literatura), distribuídos nas 4 regiões do Brasil: Nordeste (7), Sudeste 
(5), Sul (4), CentroOeste (2); e no Norte, nenhum nessa área. Os grupos estão localizados 
em vários IES, com maior concentração na UFPE, UFMA, UPE (Nordeste); PUC-SP, USP, 
UFF, UFRJ (Sudeste); PUC-RS, UFRGS (Sul) e UFMT (Centro-Oeste). Portanto, com 
esses resultados, percebe-se que o imaginário está presente em muitas áreas de conheci-
mento, constituindo arcabouço para entender as variadas demandas socioculturais e tem 
merecido atenção de diversos pesquisadores. É então sobre os estudos oriundos da relação 
Imaginário-Literatura que se torna possível compreender os símbolos, os arquétipos e mi-
tos das obras literárias e seus significados no cenário contemporâneo.

PALAVRAS-CHAVES: Imaginário, Literatura, Grupos de Pesquisa.
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OS IMPACTOS DO NEOLIBERALISMO NA SAÚDE 
MENTAL DO TRABALHADOR 

Ana Beatriz Alexandrino de Queiroz; Liana França Dourado Barradas

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
CAMPUS MATA SUL - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

INTRODUÇÃO: O Neoliberalismo no Brasil desencadeou aspectos impactantes para a 
saúde mental do trabalhador, com a implantação das políticas neoliberais na década de 
1990. Desde o contexto da crise estrutural mundial da década de 1970, o modelo do estado 
intervencionista entrou em crise e a esfera pública foi privatizada, com o objetivo de am-
pliar a produtividade capitalista e consequentemente intensificando a exploração do traba-
lhador, além de impactar diretamente no processo organizativo de trabalho. O trabalhador 
é subordinado ao modo de produção capitalista, sendo expostos a pressões psicológicas e 
ao contato com agentes etiológicos em ambiente de trabalho que envolvem o contato com 
agentes químicos, que resultam em danos cerebrais e no desenvolvimento de transtornos 
mentais. A saúde mental está inserida no tripé da Seguridade Social no âmbito da saúde e 
está assegurada como direito pela regulamentação da Lei 10.216. OBJETIVO: Estudar os 
fatores impactantes do neoliberalismo para a saúde mental da classe trabalhadora, abor-
dando os direitos e a proteção a saúde mental, frente ao adoecimento mental desencadeado 
no trabalho. METODOLOGIA: Para o respectivo estudo foi realizado investigações bi-
bliográficas por meios digitais de textos, artigos e livros sobre os impactos do neolibera-
lismo para a saúde mental do trabalhador. RESULTADO: Foi possível comprovar que o 
neoliberalismo impulsionou a exploração e as exigências do trabalho da esfera produtiva, 
tornando o ambiente laboral do trabalho mais nocivo para a saúde mental do trabalhador. 
CONLUSÃO: Conclui-se que a classe trabalhadora sofre diretamente os impactos advin-
dos da rigidez das políticas neoliberais, que atingem o lado subjetivo do trabalhador, os 
colocando em situação de vulnerabilidade frente à exploração capitalista impulsionada e 
auxiliada pelo neoliberalismo.

PALAVRAS-CHAVES: Neoliberalismo; Trabalhador; Saúde Mental.
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PADRONIZAÇÃO DA TÉCNICA LAMP-PCR PARA 
DETECÇÃO DO HPV E AVALIAÇÃO DE MARCADORES 
MOLECULARES COMO ABORDAGENS DIAGNÓSTICAS 

MAIS EFICIENTES PARA O CÂNCER CERVICAL

Yury Yzabella da Silva; Eliane Campos Coimbra

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

A infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) é uma das mais frequentes doenças sexual-
mente transmissíveis em todo o mundo. Existem subtipos de HPV de alto risco (hrHPV), 
cuja presença é considerada uma condição necessária para o desenvolvimento de câncer 
de colo uterino. O diagnóstico do HPV é fundamental para o controle do câncer cervical e 
pode ser identificado através da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Devido a sua alta 
sensibilidade, a PCR é o atual padrão ouro no diagnóstico do vírus, porém apresenta um 
custo elevado. Por ser uma técnica simples, rápida e de baixo custo, a técnica de Amplifica-
ção Isotérmica em Alça (LAMP-PCR) tem se mostrado como uma boa opção para imple-
mentação no diagnóstico do HPV. Foi verificado em estudos recentes que uma combinação 
da detecção do HPV juntamente com um marcador molecular, resulta numa maior acurácia 
diagnóstica. Com isso, o objetivo desse trabalho foi padronizar os sistemas baseado em 
LAMP-PCR para detecção molecular do HPV (HPV-16 e HPV-18) em amostras cervicais 
humanas e estabelecer o padrão de expressão do miR-155 para revelação de marcadores 
moleculares. Como procedimento metodológico, para a técnica LAMP-PCR foi extraído 
DNA de amostras cervicais. As amostras foram tipificadas para cada subtipo de HPV uti-
lizando PCR. Na padronização da técnica, utilizou-se primers tipo-específicos para cada 
subtipo de HPV, utilizando termociclador e termobloco. Como perspectiva metodológica 
será extraído RNA das amostras previamente coletadas para desenvolver, posteriormente, 
os ensaios de expressão. Esse trabalho obteve diferentes protocolos para detectar hrHPV e 
todos eles demonstraram amplificar DNA viral utilizando uma temperatura constante de 65 
e 66°C, no termociclador e, visando a redução de custo da técnica, padronizou-se também 
utilizando o termobloco. O sistema de LAMP-PCR se mostrou como uma alternativa na 
detecção de hrHPV por ser um sistema rápido e simples de ser executado quando compa-
rado com o padrão-ouro.

PALAVRAS-CHAVES: Lamp-pcr, Hrhpv, Mir-155.
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PADRONIZAÇÃO DE PROTOCOLO PARA 
DIAGNÓSTICO DE DISTÚRBIOS NEUROSSENSORIAIS 

COM UTILIZAÇÃO DO TESTE DE DOIS PONTOS 
ESTÁTICOS: ENSAIO CLÍNICO

Joyce Feitosa Pinho Gomes; Emanuel Sávio de Souza Andrade.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Na odontologia algumas das principais complicações estão ligadas às injúrias nervosas 
sendo, na maioria dos casos, acometendo o nervo alveolar inferior e oriundas de traumas, 
procedimentos cirúrgicos ou manipulações endodônticas. As avaliações da percepção sen-
sorial das áreas inervadas pelo nervo alveolar inferior só podem ser realizadas através de 
testes subjetivos, relativamente objetivos e puramente objetivos como exemplo os questio-
nários, o toque leve estático e o teste elétrico pulpar, respectivamente. Testes alternativos 
que apresentam escalas de acompanhamento já são utilizados pela medicina para mensurar 
a evolução de pacientes com distúrbios neurossensoriais: O teste de Monofilamentos de 
SemmesWeinstein e Discriminação de dois pontos estáticos. Então, levando-se em consi-
deração a necessidade do aprimoramento do diagnóstico de possíveis alterações sensoriais 
na face, essa pesquisa tem o objetivo de avaliar os níveis de sensibilidade facial ao toque 
de dois pontos estáticos de pacientes submetidos á anestesia do nervo alveolar inferior. 
Trata-se de um estudo transversal analítico do tipo qualiquantitativo tendo característica 
experimental comparativa com técnica de observação direta extensiva através da aplicação 
de um formulário criada pelo o próprio pesquisador. A presente pesquisa foi realizada na 
Clínica de Atenção Básica da Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco. 
Através dos resultados obtidos foi possível desenvolver uma escala com parâmetros sensi-
tivos para a aplicação do Teste de Sensibilidade de Dois Pontos Estáticos na face sendo um 
coadjuvante importante para o diagnóstico de alterações sensitivas na face.

PALAVRAS-CHAVES: Anestesia Local, Nervo Trigêmeo, Parestesia, Aprovação de Tes-
te para Diagnóstico.
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PADRONIZAÇÃO DO ENSAIO COMETA EM ABELHAS 
APIS MELLIFERA 

Maria Gislaine Pereira; Claudia Rohde

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

As abelhas são os principais grupos de insetos polinizadores e que contribuem para a bio-
diversidade. Nas últimas décadas elas têm sofrido um declínio devido à ação humana, pois 
estudos constataram que a exposição a pesticidas e a poluentes atmosféricos prejudicam 
funções como memória e locomoção que são cruciais para a atividades de polinização das 
abelhas. Os poluentes causam alterações no DNA, e diante da necessidade de mais estudos, 
foi objetivo deste trabalho padronizar a metodologia do Ensaio Cometa em Apis mellifera, 
estabelecendo os grupos controle negativo e controle positivo. Inicialmente, foram reali-
zados testes para garantir a sobrevivência dos adultos por 48 h, logo após as coletas feitas 
em apiário da APA Aldeia-Beberibe, Paudalho/PE. Os adultos foram transportados em cai-
xotes, contendo alimento padronizado neste estudo (mistura de 1:1 de água e açúcar). Em 
laboratório, o grupo controle negativo foi exposto às condições controladas de temperatura 
e alimentação (solução a base de água e açúcar, 1:1), enquanto o grupo controle positivo 
foi alimentado com Ciclofosfamida (2 mg/mL) na mistura. Para a metodologia do Ensaio 
Cometa foram aprimorados os métodos de coleta da hemolinfa dos adultos até serem al-
cançados a qualidade e número de células desejadas. Para cada réplica, 25 adultos foram 
submetidos aos tratamentos, e a qualidade dos nucleóides foi analisada em microscópio 
de fluorescência. Os diferentes danos genotóxicos observados foram fotografados para a 
montagem visual padrão da classificação dos cinco níveis de danos; de 0 a 4. Essas me-
didas permitiram os cálculos do Índice de Dano (ID) e Frequência de Dano (FD%), que 
foram ID=13,0 e FD%=10,0 (no controle negativo); e ID=170,7 e FD%=62,3 (no controle 
positivo). Os resultados indicam que a metodologia do Ensaio Cometa está bem ajustada, 
nas condições estabelecidas neste estudo, e abrem caminho para a realização dos testes do 
efeito genotóxico da poluição atmosférica e dos inseticidas comerciais.

PALAVRAS-CHAVES: Genotoxicidade, Danos Genéticos, Polinizadores, Poluição 
Ambiental.
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PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS EM PACIENTES 
SUBMETIDOS A CIRURGIA ORTOGNÁTICA COM VISTAS 

À ALTA HOSPITALAR

Vinicius Balan Santos Pereira; Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: O tempo de internação de pacientes submetidos à cirurgia ortognática depen-
de de fatores locais e sistêmicos relacionados. As alterações hematológicas decorrentes 
da cirurgia ortognática, acompanhadas no pós-operatório até a alta hospitalar, ainda não 
foram estabelecidas para casos específicos, nem para situações normais. Objetivo: O ob-
jetivo deste estudo foi descrever os parâmetros hemodinâmicos de pacientes submetidos 
à cirurgia ortognática, considerando uma previsão de alta hospitalar. Foi realizado um es-
tudo analítico prospectivo em uma amostra de conveniência para esse fim. Metodologia: 
O eritrograma, leucograma e contagem de plaquetas foram avaliados 24 e 72 horas após a 
cirurgia e comparados com os valores pré-operatórios. A perda de volume intra-operatória 
também foi avaliada. As análises estatísticas inferenciais foram realizadas como análise 
de variância ou teste de Friedman, teste de Wilcoxon pareado, teste de Mann-Whitney e 
correlação de Spearman bicaudal. Resultados: A contagem de hemácias (média ± desvio 
padrão (mediana); 4,60 ± 0,24 (4,56), hemoglobina (12,82 ± 1,03 (12,75), hematócrito 
(39,51 ± 3,47 (39,60)) e distribuição de hemácias com (32,60 ± 0,88 (33,05) foram maiores 
no pré-operatório (p <0,001). Volume corpuscular médio (83,87 ± 5,63 (83,10), hemoglo-
bina corpuscular média (27,50 ± 1,47 (28,00), leucócitos (6.262,00 ± 1.448,36 (6.380,00). 
A perda de volume variou entre 463,87 ml e 752,13 ml (608,00 ± 144,13 (630,00). Con-
clusão: Os resultados das avaliações hematológicas corroboram a expectativa de alta hos-
pitalar padrão, com alterações refletidas decorrentes da perda de volume e intensa respos-
ta inflamatória pós-operatória, mesmo sob o regime farmacológico Apesar dos resultados 
apresentados neste estudo, mais estudos são necessários para estabelecer níveis precisos e 
pontos de corte para os parâmetros hematológicos.

PALAVRAS-CHAVES: Cirurgia Ortognática, Contagem de Células Sanguíneas, Alta 
Hospitalar, Hemorragia.
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PATERNIDADE NA ADOLESCÊNCIA: UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA

Ediane Alves de Lima Freire; José Eudes de Lorena Sobrinho

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: A gravidez na adolescência (GA) é considerada como um problema de saúde 
pública que preocupa os profissionais de saúde, educação, sociologia, assim como diferente 
segmentos jurídicos por tratar-se de um evento que poderá prejudicar o desenvolvimento 
do (a) adolescente, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. A maior parte dos 
estudos acerca da temática aborda as questões relacionadas ao sexo feminino, possivel-
mente, resultado da influência sociocultural, na qual a mulher é considerada a principal 
responsável pela gestação e cuidados com a criança, tendo pouca ênfase a experiência da 
paternidade. Objetivo: caracterizar a produção científica das temáticas e sentidos a qual a 
temática paternidade na adolescência vem apresentando na literatura. Metodologia: Tra-
tou-se de uma revisão integrativa, a partir da Biblioteca Virtual em Saúde, com descritores 
“paternidade” AND “adolescente” nos títulos, resumos e assuntos, em português, espanhol 
ou inglês em texto completo publicados nos últimos dez anos (2010-2020). Sendo portanto 
exclusos da pesquisas os artigos duplicados, trabalhos sobre paternidade que não estavam 
relacionados à adolescência como objetvo de estudo, revisões, teses e dissertações. Resul-
tados: Formam analisados 14 artigos e categorizados em quatro temáticas relacionadas ao 
objetivo do estudo. A abordagem temática mais prevalente foi quanto aos significados da 
paternidade para adolescentes, seguido do olhar dos profissionais de saúde para a questão. 
Os serviços de saúde e de assistência, foram os principais locais de pesquisa. Apesar destes 
não reconhecerem os adolescentes masculinos como participantes da vida sexual e repro-
dutiva, em seu direito de assumir a paternidade. Conclusão: Faz-se necessário a construção 
de políticas públicas e reformulá-las com base nas experiências e significados dos próprios 
adolescente que sejam capazes de reconhecer/acolher/auxiliar/fortalecer o adolescente no 
exercício da paternidade.

PALAVRAS-CHAVES: Adolescência, Paternidade, Políticas Públicas.
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PAULO FREIRE: EDUCAÇÃO POPULAR 
CONTEMPORÂNEA E RELAÇÕES DE PODER

Gabriel Luiz Firmino dos Santos Assunção de França; Volmir José Brutscher

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Trata-se da pesquisa Paulo Freire: educação popular contemporânea e relações de poder, 
desenvolvida pelo bolsista, Gabriel França, sob orientação do prof. Dr. Volmir José Bruts-
cher. O trabalho analisou relações de poder na teoria freiriana, tendo como objetivo geral, 
pesquisar a educação popular contemporânea, buscando, na análise das relações de poder 
de Paulo Freire, contribuições para o fortalecimento e a renovação da educação popular 
como teoria político-pedagógica. A metodologia se deteve à pesquisa teórica a partir da 
análise dialética, que compreende a realidade como um processo histórico em conjunto e 
em movimento. O objeto central foi à análise das relações de poder presentes nos livros: 
Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança e Pedagogia da Indignação. Os resul-
tados demonstram que as relações de poder, na Pedagogia do Oprimido, estão ligadas à 
concepção de diálogo defendida por Freire. Para ele o diálogo se forma numa relação de 
mão dupla entre os sujeitos, que juntos buscam pronunciar e transformar a realidade. A 
atitude dialógica se dirige através da práxis, do amor, da fé, da confiança, da humildade, da 
esperança e da criticidade. Por outro lado, analisa a teoria da ação antidialógica, em que o 
poder se caracterizada pela conquista, divisão, manipulação e invasão cultural. Na pedago-
gia da Esperança, os resultados foram que o conceito de esperançar, é a esperança que se 
faz na luta, na ação transformadora do mundo, defendendo-a, junto a luta de classe como 
um dos motores da história. Na Pedagogia da Indignação, os resultados apontam que freire 
localiza a legitimidade do exercício do poder na relação dialética entre autoridade sem au-
toritarismo e liberdade sem licenciosidade, condicionando as regras e limites à explicitação 
e à compreensão do valor de sua razão de ser. A conclusão é de que a análise das relações 
de poder de Freire condiciona a legitimidade do poder ao exercício dialógico, esperançoso 
e dialético entre autoridade e liberdade.

PALAVRAS-CHAVES: Relações de Poder, Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Espe-
rança, Pedagogia da Indignação, Paulo Freire.
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PERFIL BUCO-DENTAL DE INDIVÍDUOS SOB 
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

Nathalia Melo de Medeiros; Aurora Karla de Lacerda Vidal.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução - Pacientes hospitalizados podem apresentar efeitos colaterais em cavidade bu-
cal, em geral, decorrentes da doença, imunossupressão e/ou tratamentos a que são sub-
metidos. E essas manifestações bucais adquirem grande importância, em virtude de com-
prometimento local e sistêmico, especialmente, em pacientes sob terapia antineoplásica. 
Objetivos - Verificar o perfil buco-dental de indivíduos sob terapias antineoplásicas e assis-
tência hospitalar. Metodologia - Estudo transversal com dados secundários. A pesquisa foi 
desenvolvida através da coleta dos dados dos livros de registro do Serviço de Odontologia 
do CEON/HUOC/UPE. Foi criado um banco de dados no programa Excel, e realizada a 
análise estatística descritiva das variáveis analisadas: gênero, idade, procedência, diagnós-
tico e condição oral (Índice CPOD e o uso de prótese dentária). Resultados – Amostra cons-
tituída por 670 indivíduos que estiveram sob assistência médica oncológica e odontológica 
hospitalar. Dentre os quais, 384 (57,3%) eram do gênero feminino com média de idade de 
59 anos; estando os demais registrados sob o gênero masculino. Considerando a amostra 
total, a faixa etária prevalente foi entre 40 e 69 anos, com média geral de 59,9 anos e 43,1% 
procedentes da RMR. Dentre os pacientes internados, nas mulheres, o câncer mais preva-
lente foi o câncer de pulmão 12,2%, e nos homens foi o câncer de próstata 14%. O índice 
CPOD foi maior no gênero masculino com valor igual a 19,2 e 42% do gênero feminino 
faziam uso de próteses dentárias. Conclusão - É imprescindível que haja a integralidade do 
cuidado, pois lacunas entre os níveis de assistência podem comprometer o tratamento mé-
dico, odontológico e até mesmo a vida do indivíduo. A incorporação do dentista na equipe 
hospitalar juntamente com ações educativas, preventivas e de promoção de saúde são de 
extrema importância para o reestabelecimento da saúde do paciente e melhora da qualidade 
de vida.

PALAVRAS-CHAVES: Saúde Bucal, Odontologia Hospitalar, Oncologia.
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PERFIL CLÍNICO DE ADOLESCENTES HOSPITALIZADOS 
COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE

Ana Paula Rodrigues dos Santos; Marco Aurélio de Valois Correia Júnior.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: A Síndrome Respiratória Aguda Grave consiste na Síndrome Gripal associada 
à dispneia, pressão persistente no tórax, saturação de oxigênio menor que 95% em ar am-
biente ou cianose dos lábios/face. Pode ser causada pelos vírus influenza A, dengue, vírus 
sincicial respiratório, coronavírus ou outros agentes. Objetivo: Descrever as características 
clínicas dos adolescentes hospitalizados por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). 
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, documental e retrospectivo com aborda-
gem quantitativa. Os dados foram coletados no banco de dados (acesso aberto) do Sistema 
de Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP Gripe) em outubro de 2020. Foram sele-
cionados dados de 270 fichas de notificação, de forma aleatória. Os critérios de inclusão 
foram: notificações no período de março a setembro de 2020, notificações de pacientes com 
idade entre 10 e 19 anos e notificações realizadas em Pernambuco. A análise de dados foi 
realizada no Excel 2007, utilizando a estatística descritiva (frequência absoluta e relativa). 
Resultados: Cerca de 53,9% dos adolescentes tinham idade entre 10 e 14 anos e 46%, entre 
15 e 19 anos. 48,5% correspondia ao sexo masculino e 51,4%, ao sexo feminino. Precisa-
ram de cuidados intensivos, 17,03%. Foi necessário suporte ventilatório em cerca de 85 pa-
cientes: invasivo (8,51%) e não invasivo (22,9%). A maioria não tinha doenças associadas, 
porém, também houve um alto número de fichas sem respostas: cardiopatia (2,9%; 73,3%), 
pneumopatia (1,8%, 73,7%), diabetes (2,9%, 72,9%), obesidade (0%, 74,4%). Cerca de 
19,6% dos casos de SRAG foram causados pela covid-19. Os óbitos por SRAG causados 
por covid-19 corresponderam a 5 pacientes (1,8%). Conclusão: O estudo alcançou o objeti-
vo proposto ao descrever o perfil clínico dos adolescentes com SRAG, porém, a descrição 
ficou comprometida, tendo em vista o alto número de informações sem respostas, o que 
impossibilita uma descrição mais completa e fiel à realidade.

PALAVRAS-CHAVES: Síndrome Respiratória Aguda Grave, Covid-19, Adolescentes.
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PERFIL CLÍNICO-CIRÚRGICO DE PACIENTES QUE 
REALIZARAM PLASTIA TRICÚSPIDE NO CONTEXTO DA 

REOPERAÇÃO DE VALVA CARDÍACA MITRAL 

Caroline Carneiro Walmsley; Ricardo de Carvalho Lima.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A insuficiência tricúspide (IT) frequentemente acompanha a valvopatia mitral na insufi-
ciência cardíaca, devido à dilatação de base do coração. Ocorre por dilatação do anel e 
restrição dos folhetos secundária à disfunção do ventrículo direito. A reparação da valva 
tricúspide permite melhor prognóstico de pacientes com insuficiência cardíaca significati-
va. Entretanto, há controvérsia para sua execução em casos de pacientes com insuficiência 
tricúspide leve ou moderada, sendo investigado pelo presente estudo, de forma a evitar 
gastos futuros com outras intervenções cirúrgicas, ou com a realização de um procedimento 
invasivo dispensável e de risco, permitindo melhor qualidade de vida ao paciente. O estudo 
presente é epidemiológico observacional, de caráter analítico, do tipo coorte retrospectivo, 
a partir de dados dos prontuários eletrônicos do PROCAPE. Foram incluídos inicialmente 
182 pacientes no estudo, entretanto apenas 98 preenchiam todas as variáveis. O perfil clíni-
co-cirúrgico foi analisado, destacando-se o sexo feminino, a média de idade dos pacientes 
de 46,17 anos e a alta frequência de Hipertensão Arterial Sistêmica e Fibrilação Atrial. 
Em relação a pacientes que tinham grau moderado de IT, a taxa de melhora em relação 
aos que não realizaram plastia foi maior (45,83%) comparado aos que realizaram (25%), 
evidenciando que em pacientes com o grau moderado a cirurgia não tem eficácia se com-
parado com a não realização da mesma. O trabalho permitiu a conclusão de um perfil clí-
nico-cirúrgico predominante de pacientes com insuficiência tricúspide e valvopatia mitral 
submetidos à reoperação valvar mitral, assim como a baixa eficácia da plastia tricúspide 
em pacientes com grau moderado de insuficiência dessa valva. Devido à discrepâncias com 
estudos anteriores e limitação de algumas amostras, é necessária a repetição do estudo e sua 
expansão para confirmar os achados.

PALAVRAS-CHAVES: Insuficiência, Valvar, Valvopatia, Mitral, Perfil, Reoperação.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 481

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE ADOLESCENTES VÍTIMAS 
DE BULLYING: IMPORT NCIA DA IDENTIFICAÇÃO 

PRECOCE DE SUA OCORRÊNCIA 

Manuela Campos Maia; Betise Mery Alencar Souza Macau

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

INTRODUÇÃO: O bullying, não tem uma tradução exata para o português. É uma ex-
pressão que tem sido utilizada nos ambientes escolares para se referir às atitudes hostis, 
agressivas e mesmo violentas que ocorrem sistematicamente nas relações interpessoais. 
OBJETIVO: Traçar o perfil de estudantes de níveis fundamental e médio que sofrem com 
o bullying de uma escola da rede de ensino de Pernambuco. METODOLOGIA: Trata-se 
de um estudo exploratório, descritivo, com abordagem quantitativa realizado numa escola 
estadual do município de Camaragibe-PE, com os alunos regularmente matriculados no 
ano de 2019. Foi utilizado para avaliação do bullying o Questionário de Bullying de Ol-
weus (QBO) versão vítima. Resultados: Dos 308 alunos avaliados, 45,1% (n = 139) eram 
meninos, com idade de 11 a 20 anos, com uma média de 14,3 anos. 63,6% (n = 196) se 
auto referiram de cor parda ou negra. 48,1% (n = 148) já estudaram em três ou mais escolas 
desde o primeiro ano e 11% (n = 34) informaram já ter sido expulso de alguma escola. Ao 
se analisar os alunos como vítimas de bullying, 69,2% responderam que nunca sofreram 
agressões físicas praticadas por colegas. CONCLUSÃO: Os resultados foram capazes de 
identificar as características dos alunos. Embora se presuma que a prática do bullying ocor-
ra na escola, poucos alunos demonstraram ter sofrido essa violência.

PALAVRAS-CHAVES: Bullying, Cyberbullying, Violência Escolar, Adolescentes.
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PINO DE FIBRA ANATOMIZADO X NÃO 
ANATOMIZADO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA E  

META-ANÁLISE

Maria Catarina Almeida Lago; Rodivan Braz.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

O objetivo desta revisão sistemática e meta-análise foi avaliar a resistência à fratura do pino 
de fibra de vidro anatomizado em comparação com pino de fibra de vidro não anatomizado. 
Esta revisão sistemática seguiu as diretrizes do Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-analyzes (PRISMA) e registrada no Registro Prospectivo Internacional 
de Revisões Sistemáticas (PROSPERO) sob o número CRD42018098597. As pesquisas 
foram realizadas nas bases de dados PubMed / Medline, Web of science e The Cochra-
ne Library, utilizando as seguintes palavras-chave: (((Post and Core Technique OR Intra 
Radicular Post)) AND (Reinforced post OR Anatomic Post OR Customized post)) AND 
(Mecânica OU Resistência OU Fratura). Os critérios de inclusão foram os seguintes: (1) 
Estudos apresentando dentes tratados endodonticamente com restaurações indiretas com a 
presença de um pino de fibra de vidro ou pino de fibra de vidro anatomizado (2) Estudos 
randomizados controlados (3) Prospectivos e (4) Estudos in vivo (animais), (5) Estudos 
in vitro. O teste Kappa (interexaminador) mostrou concordância entre os examinadores 
quanto aos resultados: PubMed / Medline (kappa = 0,87), Web of science (kappa = 0,90) e 
Biblioteca Cochrane (kappa = 1). Assim, podemos concluir que os pinos de fibra de vidro 
anatomizados apresentam resultados semelhantes aos pinos de vidro não anatomizados na 
resistência à fratura. O uso diário de pinos de fibra de vidro na clínica promove o reforço 
radicular residual obtendo resultados satisfatórios na longevidade da reabilitação devido às 
suas características mecânicas, durante a dissipação da tensão ao dente restaurado e pela 
otimização do tempo restaurador.

PALAVRAS-CHAVES: Pino Anatomizado, Resistência, Fratura.
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PLANEJAMENTO E SÍNTESE DE NOVOS DERIVADOS DE 
TIAZOL COMO POTENCIAIS AGENTES TRIPANOCIDA 

Márcia Marília de Souza Silva; Marcos Veríssimo de Oliveira Cardoso.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

A doença de chagas (DC) é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e veiculada prin-
cipalmente por insetos triatomíneos, mas pode ser transmitida de forma não vetorial. A DC 
pode se apresentar nos estágios clínicos agudo, indeterminado e crônico, essa última fase 
apresenta complicações em outros órgãos, incluindo patologias cardíacas, digestivas ou 
neurológicas. O principal medicamento disponível para o tratamento da DC é o Benzni-
dazol, no entanto, as suas limitações e efeitos colaterais o tornam distantes do tratamento 
ideal. Pesquisas vêm sendo feitas na busca de uma terapia mais eficaz e menos tóxica, na 
qual a utilização do composto ativo tiossemicarbazona vem exibindo resultados promisso-
res, bem como o seu bioisóstero cíclico, o tiazol, que é considerado na Química Medicinal 
uma estrutura privilegiada por ser versátil e pelo seu potencial de ação em diferentes alvos 
biológicos. Desta forma, essa pesquisa tem o objetivo de sintetizar e purificar novos agen-
tes tripanocidas derivados de tiazol quimicamente funcionalizados como candidatos a fár-
macos para o tratamento da DC. Para a obtenção da série proposta, inicialmente reagiu-se 
a 2-benzoilpiridina carboxialdeído com a feniltiossemicarbazida, em meio etanólico, aci-
dificado brandamente, para a obtenção da hidrazona. Para a obtenção dos inéditos tiazóis, 
reagiu-se a hidrazona com a respectiva ?-halocetona substituída, em meio alcoólico. Após 
concluir o planejamento, baseado em estudos anteriores, deu-se início a síntese. A reação 
foi acompanhada por cromatografia de camada delgada e analisada em câmara de revelação 
UV. Foram obtidos 6 novos derivados de tiazol da série LPMB.17-22, com os respectivos 
substituintes: 4-Cl; 2,4-Cl; 3,4-Cl; 3-NO2; 4-NO2; PhPh. Conclui-se então que a reação 
aconteceu conforme o planejado, os compostos apresentaram boa cinética reacional, evi-
denciada pelo consumo dos reagentes de partida, e a pureza esperada, tornando-os aptos 
aos testes in vitro para atividade antichagásica.

PALAVRAS-CHAVES: Trypanosoma Cruzi, Doença de Chagas, Atividade Antiparasitá-
ria, Tiossemicarbazona, Compostos Heterocíclicos.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM ÓRGÃOS 
PÚBLICOS EDUCACIONAIS: ANÁLISE INSTITUCIONAL 

E PERSPECTIVAS DE CRESCIMENTO DO CAMPUS 
AFOGADOS DA INGAZEIRA DO IFPE 

Marlon Oliveira Martins Leandro; Ademir Macedo Nascimento

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

Nos órgãos públicos em geral, é difícil pensar em planejamento estratégico a longo prazo 
e a vida do seu gestor se resume a evitar que falte dinheiro para pagar as contas no final do 
mês, enquanto os funcionários (professores, técnicos e administrativos) e clientes (estudan-
tes, pais e toda a comunidade atendida pela escola) alternam-se entre lamúrias infindáveis. 
Soma-se a isto um contingenciamento severo de recursos que já dura alguns anos, atinge 
todas as instituições federais de educação de maneiras diferentes e, embora forme uma 
rede, faz com que cada instituto federal de educação tecnológica trate o orçamento à sua 
maneira procurando maneiras de evitar o pior. Nos campi que formam cada instituição, e 
em particular nas unidades do IFPE, o comportamento é semelhante porque há uma imensa 
disputa pelos recursos escassos que vem da União. Nessas condições, este trabalho está 
dividido em duas partes: inicialmente, analisa a trajetória institucional realizada pelo Ins-
tituto Federal de Pernambuco (IFPE) na última década e o seu comportamento em tempos 
de contingenciamento, do ponto de vista orçamentário, particularmente nos anos de 2019 
e 2020; em seguida, na segunda parte do estudo, é feito um detalhamento da estrutura e 
do funcionamento do campus Afogados da Ingazeira, situada na cidade de mesmo nome e 
integrante do IFPE, além de uma análise das rubricas de custeio e investimento desta uni-
dade, com o cuidado de observar o quê e em quanto estas despesas podem ser prejudicadas 
pela falta de recursos. Por fim, são enumeradas algumas soluções simples que podem evitar 
o sucateamento e até mesmo o fechamento deste campus, envolvendo a redução de gastos 
nas áreas de energia elétrica, água e fluxo logístico de processos.

PALAVRAS-CHAVES: Planejamento Estratégico, Orçamento, Contingenciamento, IFPE.
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POTENCIAL TERAPÊUTICO DA ANADENANTHERA 
COLUBRINA (VELL.) BRENAN: REVISÃO SISTEMÁTICA

Thainara Kauanne Pacheco Almeida; Maryluce Albuquerque da Silva Campos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: As plantas medicinais sempre fizeram parte da história da humanidade, tendo 
comprovado o uso popular através de métodos da ciência moderna e passaram a ser de gran-
de interesse para os pesquisadores. As pesquisas com plantas medicinais no Brasil cresce-
ram significativamente, principalmente voltados para área da farmacologia, com aplicação 
em diversas áreas da saúde. Diversos estudos evidenciaram a capacidade de plantas do 
bioma caatinga, para o desenvolvimento e formulação de novos fármacos. Entre essas es-
pécies a Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan é uma espécie botânica promissora, nativa 
da Caatinga, encontrada principalmente no nordeste brasileiro com potencial terapêutico 
utilizado na medicina popular. Objetivo: Realizar uma revisão sistemática sobre o potencial 
terapêutico da Anadenanthera colubrina. Metodologia: Utilizou-se as bases de dados ele-
trônicas PubMed, Web of Science, Scopus, LILACS, SciELO e Google Acadêmico. A pes-
quisa foi realizada entre junho e julho de 2020, as palavras chaves foram nos idiomas por-
tuguês e inglês, utilizando os seguintes termos: Anadenanthera colubrina e angico branco, 
com o operador booleano “or”. Seguindo as recomendações PRISMA. Resultados: Foram 
identificadas 196 publicações distribuídas nas bases de dados, destes foram excluídos 47 
artigos duplicados. Apenas 45 artigos tinham relação com a temática e foram selecionados 
para a leitura do resumo/abstract. Destes foram selecionados 18 artigos para a leitura na 
íntegra. Após a avaliação e leitura, o estudo concentrou-se em 16 artigos. De modo geral 
foi encontrado que este vegetal apresenta atividade antiproliferativa, anti-inflamatória, an-
tinociceptiva, antioxidante e excelente efeito antimicrobiano. Conclusão: Diversos estudos 
nacionais e internacionais comprovam a atividade terapêutica da Anadenanthera colubrina. 
Seus compostos podem ser usados no desenvolvimento de fitoterápicos ou drogas alopáti-
cas, contudo estudos clínicos ainda são necessários.

PALAVRAS-CHAVES: Plantas Medicinais, Ação Antimicrobiana, Fitoterapia.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 486

POTENCIAL TOXIGÊNICO DE FUNGOS FILAMENTOSOS 
ISOLADOS DE FRUTOS DO LICURIZEIRO SYAGRUS 

CORONATA (MARTIUS) BECCARI COMERCIALIZADOS EM 
PETROLINA-PE

Eudair Rodrigues Teles; Ricardo Kenji Shiosaki.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O coco de licuri é um importante fruto presente no semiárido Brasileiro, uma vez que serve 
de fonte de alimento e renda para inúmeras famílias, sua colheita é feita muitas vezes dire-
tamente no solo, em meio a sujidades e animais, tornando-se propício à contaminação por 
fungos. Essa pesquisa buscou identificar a presença de fungos micotoxigênicos em quatro 
diferentes amostras de amêndoas de cocos de licuri, sendo elas: (A) in natura comprado 
em feiras livres; (B) in natura comprado em supermercado; (C) torrado sem sal comprado 
em supermercado e; (D) torrados com sal comprado em supermercado. Para o isolamen-
to dos fungos, foram pesados 25g de frutos, em seguida adicionados 225 ml de solução 
salina, posteriormente diluída nas proporções: 10-2 e 10-3, sendo inoculadas em meio de 
cultura Ágar Dextrose Batata (BDA) adicionada de cloranfenicol 2% e incubadas em estufa 
de crescimento à temperatura de 28º C por 5 dias. As colônias fúngicas foram isoladas e 
transferidas para tubos de ensaios com BDA e, posteriormente realizado o microcultivo em 
lâmina para identificação taxonômica. Foram isoladas 46 linhagens de fungos filamento-
sos, sendo 35 linhagens das amostras sem tratamento com hipoclorito de sódio, distribuídas 
da seguinte forma: 7 linhagens na amostra (A) in natura comprado em feiras livres; 21 li-
nhagens na amostra (B) in natura comprado em supermercado; 5 linhagens na amostra (C) 
torrados sem sal comprado em supermercado; e 2 linhagens na amostra (D) torrados com 
sal comprado em supermercado. Após tratamento com hipoclorito de sódio, foram isolados 
11 linhagens de fungos filamentosos, 5 linhagens na amostra (AH) in natura comprado em 
feiras livres; e 6 linhagens na amostra (BH) in natura comprados em supermercados. A 
amostra CH, torrados sem sal e DH torrados com sal, não evidenciaram crescimento fúngi-
co. O estudo demonstrou nas amostras A, B, e C, a presença de Penicillium e Aspergillus, 
fungos reconhecidamente toxigênicos.

PALAVRAS-CHAVES: Fungo Micotoxigênico, Palmeira, Semiárido Nordestino.
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PRÁTICAS AMBIENTAIS NA ESCOLA DE APLICAÇÃO 
PROFESSOR CHAVES, MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA  

MATA-PE 

Ronaldo Dos Santos de Moura; João Allyson Ribeiro de Carvalho.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

As formas de utilização dos recursos ambientais nem sempre estão de acordo com seus 
limites de tolerância. É comum identificarmos exemplos de impactos ambientais. Como 
exemplos: desmatamento e poluição, que alteram as condições naturais e podem desen-
cadear verdadeiros processos de desequilíbrio ambiental. Nesse cerne, a escola pode ser 
o espaço para discussão e reflexão dos problemas ambientais pautando-se no arcabouço 
pedagógico da Educação Ambiental. Assim sendo, o objetivo do presente trabalho foi o 
de construir um programa de ações pedagógicas com propostas inovadoras e viáveis de 
Educação Ambiental, pautado na sustentabilidade tendo como público alvo a comunidade 
escolar a partir das experiências do estudante em seu cotidiano escolar. Metodologicamen-
te, a pesquisa ação define o norte de trabalho. Como resultados, mesmo com a pandemia, 
algumas ações propostas foram realizadas com êxito. O que define a relevância do engaja-
mento de toda comunidade acadêmica nos pressupostos de sustentabilidade. Os objetivos 
específicos permitiram o aperfeiçoamento da relação de compreensão do ambiente estuda-
do, bem como do engajamento do bolsista, destacado com a participação do estudante nas 
ações da Universidade.

PALAVRAS-CHAVES: Meio Ambiente, Práticas Sustentáveis, Problema Ambiental.
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PRÁTICAS DE SAÚDE PARA ESTUDANTES COM 
DEFICIÊNCIA: A REDE DE APOIO ESCOLAR 

Bárbara Larissa Carvalho de Moura; Betânia da Mata Ribeiro Gomes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: Desde o início da humanidade, os indivíduos com algum tipo de limitação físi-
ca, sensorial ou cognitiva enfrentam problemas que dificultam o acesso à saúde. Com isso, 
foi preciso a adoção do uso de uma linguagem inclusiva, permitindo-os maior acessibilida-
de. Objetivos: Compreender a assistência de enfermagem ao binômio criança/adolescente 
com deficiência na relação cuidar com seus familiares na escola, investigar as relações 
dos subsistemas interno e externo e a escola como aparelho social que promove ações na 
inclusão social e promoção da saúde desses alunos. Metodologia: Trata-se de um estudo 
exploratório com abordagem qualitativa estruturado pela coleta e análise de informações de 
profissionais de escolas públicas, desenvolvido no município de Nazaré da Mata/PE, entre 
julho a agosto de 2019. A população constituiu-se das professoras e auxiliares de sala, as 
entrevistas foram gravadas e os conteúdos transcritos no Microsoft Word, sendo baseados 
na metodologia de Bardin. Resultados: Foram entrevistadas onze docentes e quinze auxi-
liares, todas profissionais da educação infantil. A média da faixa etária resultou em 32 anos, 
com representação exclusiva do sexo feminino. Das docentes entrevistadas, apenas 27,2% 
apresentaram formação inclusiva para o público infantil, e as auxiliares, 6,7%. Discussão: 
A confluência das respostas dadas após aplicação do roteiro de entrevistas resultou nas 
categorias: (I) Descompasso entre profissionais da educação e da saúde na promoção à 
saúde dos escolares; (II) Importância do vínculo entre familiares e instituição escolar; (III) 
Carência de formação inclusiva por parte dos profissionais da educação e (IV) Desarranjo 
na estrutura e materiais didáticos por parte das escolas. Considerações finais: É fundamen-
tal que os profissionais de saúde busquem, em conjunto com os profissionais da educação, 
uma melhora na inclusão dos escolares para que esses tenham capacidade e suporte para 
desenvolverem suas atividades com qualidade.

PALAVRAS-CHAVES: Promoção da Saúde, Enfermagem, Serviço de Saúde.
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PREVALENCIA DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA E 
VARIÁVEIS ASSOCIADAS EM GESTANTES PRIMÍPARAS NO 

TERCEIRO TRIMESTRE GESTACIONAL

Denise Maria da Silva; Ana Carolina Rodarti Pitangui Araújo.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: A incontinência urinária (IU), segundo a Sociedade Internacional de Continên-
cia (SIC), é toda e qualquer perda de urina involuntária que pode afetar o bem-estar físico, 
mental e social, sendo considerada um problema de saúde pública. Durante o processo 
gestacional, há maior suscetibilidade para o desenvolvimento dos problemas de bexiga. No 
Brasil, são poucos os estudos que abordam sobre a prevalência da IU em gestantes, tendo a 
necessidade de conhecer a sua prevalência durante a gravidez e seus fatores desencadean-
tes. Objetivos: Estimar a prevalência de IU nas gestantes do terceiro trimestre gestacional 
das Unidades de Saúde da Família (USF). Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, 
descritivo, de abordagem quantitativa, desenvolvido com gestantes no terceiro trimestre 
gestacional, que participavam de consultas pré-natal nas USF da cidade do Recife-PE. A 
coleta foi realizada no período de agosto a novembro de 2019. Foi aplicado dois instrumen-
tos na coletada de dados: um questionário sobre caracterização das gestantes, e o Interna-
tional Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form (ICIQ-SF) para verificar 
a prevalência de IU. Resultados: Após aplicados o critério de exclusão, 127 gestantes cor-
responderam a amostragem final. A média de idade das gestantes foi de 27,76 ± 6,54 anos. 
Foi encontrada uma alta prevalência de IU entre as gestantes, com prevalência de51,20%. 
A perda de urina se deu principalmente, ao tossir, com maior frequência de perda urinária 
uma vez por semana e em pequena quantidade. Quanto ao tipo de IU, a maior prevalência 
foi do tipo de esforço e mista. O perfil das gestantes se caracterizou por: baixas condi-
ções socioeconômicas, sobrepeso, multiparidade, e alta ingestão de cafeína. Esse perfil, de 
acordo com a literatura, predispõe a IU. Conclusão: Há uma elevada prevalência de IU no 
terceiro trimestre gestacional e uma associação relacionada a situação socioeconômica e ao 
estilo de vida das gestantes.

PALAVRAS-CHAVES: Gestantes; Incontinência Urinária; Fatores de Risco; Prevalência.
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PREVALÊNCIA DO TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-
TRAUMÁTICO EM PACIENTES VÍTIMAS DO TRAUMA  

DE FACE

Pedro Paulo Ribeiro De Farias; José Rodrigues Laureano Filho.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: O trauma facial pode ser considerado um estressor em potencial no desenvolvi-
mento do Transtorno de Estresse Pós-traumático (TEPT). O TEPT, por sua vez, consiste em 
um conjunto de sintomas e alterações psicológicas que sucedem o evento traumático após 
o período mínimo de um mês. Objetivo: Essa pesquisa teve como objetivo a determinação 
da prevalência do TEPT em pacientes vítimas do trauma de face e a caracterização do perfil 
sociodemográfico do portador do TEPT. Metodologia: Foi realizado um levantamento de 
dados no ambulatório de Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial do Hospital da Res-
tauração na cidade de Recife, Pernambuco. Para isso, foi utilizada uma lista de verificação 
de características do transtorno baseada na última edição do Manual Diagnóstico e Esta-
tístico de Desordens Mentais (DSM-5) e um questionário estruturado com características 
do sujeito e do evento traumático. Resultados: Dos 30 pacientes entrevistados, segundo a 
PCL-5, dois (6,7%) foram diagnosticados provisoriamente como positivos para o TEPT e 
vinte e oito (93,3%) não apresentaram este tipo de problema. Conclusão: A adesão a uma 
conduta profissional, considerando os aspectos psicológicos, frente aos variados níveis de 
estresse advindos do paciente após sua exposição a um evento traumático, durante as eta-
pas da abordagem às consequências do trauma, é ainda um grande desafio. Deve-se ter em 
mente que o gerenciamento do estresse psicológico é de essencial importância para sua 
completa reabilitação.

PALAVRAS-CHAVES: Estresse Pós-traumático, Diagnóstico, Traumatismos Faciais.
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PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO PARA O CONSUMO: UM 
ESTUDO COM JOVENS DA CIDADE DO RECIFE

Ananda Lia Santana Nunesmaia Cavalcanti; Ananda Lia Santana Nunesmaia Cavalcanti.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Este projeto desenvolveu uma pesquisa sobre a educação do consumidor, entendida aqui 
como o processo que contribui para que os indivíduos adquiram mais conhecimento, de-
senvolvam habilidades e tenham consciência de suas responsabilidades enquanto consumi-
dores e das consequências de suas escolhas de consumo. Constitui, assim, uma alternativa 
para diminuir a vulnerabilidade do consumidor e proporcionar mais equilíbrio ao siste-
ma de marketing. O consumo aqui foi visto como uma construção social. Dessa forma, o 
aprendizado para o consumo é um processo que começa nos primeiros anos de um indiví-
duo e perdura por toda a vida, e não só acontece por meio de ensinamentos formais, mas 
também pela observação de exemplos de comportamentos de consumo. Diante disso, o 
objetivo do trabalho foi estudar como a socialização para o consumo promove a educação 
do consumidor e contribui para o equilíbrio das relações de consumo e entender de que for-
ma a educação do consumidor ocorre no processo de socialização. Para isso, foi realizada 
uma pesquisa quali-quantitativa por meio de um survey aplicado em outubro de 2020 com 
cento e quatro respondentes e seis entrevistas em profundidade. A amostra foi composta por 
estudantes do curso de administração da FCAP. Os principais achados da pesquisa mostram 
que a maioria dos jovens pesquisados acreditam que o exemplo de suas famílias frequen-
temente influenciam seus hábitos de consumo. Mas também foi observado que tais jovens 
também são agentes de socialização para o consumo dentro de suas famílias orientando 
parentes a usarem aplicativos, fazerem compras online e consumirem serviços digitais. 
Dessa forma, concluímos que a socialização para o consumo nas famílias ocorre de modo 
transgeracional, ou seja, ela tanto ocorre de modo descendente como de modo ascendente 
entre as gerações.

PALAVRAS-CHAVES: Consumo, Educação do Consumidor, Socialização.
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PROCESSOS SOCIALIZANTES NA ESCOLA PARA O 
RESPEITO E O CUIDADO DE IDOSOS: PROFESSORES E 

ALUNOS EM PERSPECTIVA GERACIONAL

Dayslany Carvalho Gomes; Maria Antonieta Albuquerque de Souza.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

As idades são fortes marcadores nos corpos, sendo as classes de idades expressivas para 
significação e atribuição de papéis nas fases da vida, a ser aprendida e desempenhados. 
Família e escola são imprescindíveis à socialização, promovem a reprodução social, com-
portamento segundo papéis, construção identitária. As classes de idades vêm acentuada-
mente borrando seus limites. Objetivou-se descrever, na perspectiva de geração processos 
socializantes que contribuem para a reprodução/comunicação dos sentidos atribuídos, por 
professores (Baby boomers) e alunos (gerações X, Y e Z), da escola pública, às relações 
de respeito/cuidados de idosos. A pandemia da COVID-19 inviabilizou a pesquisa in lócus 
(escola), então adaptou-se o objetivo: descrever a compreensão das gerações, publicadas 
no Youtube, sobre significados da expressão “novo normal” do cuidado da saúde, ressal-
tando-se as interações que configuram a ordenação dessa normalização e as práticas de 
luta identitária. Seguiu-se metodologicamente os princípios das revisões sistemáticas, uti-
lizados para localizar e selecionar os “sujeitos” nas mídias do Youtube (de 01 a 07/2020). 
Partindo das palavras Isolamento Social; Novo normal; Cuidado da saúde; Pandemia e 
Geração, 10 vídeos resultaram e foram categorizados, analisados. Logo, nas narrativas dos 
atores predominaram: preocupação com a saúde mental; dicas para enfrentamentos; ino-
vações tecnológicas (comunicação, saúde, educação e trabalho); desestruturação do coti-
diano, reflexões sobre “o normal”. Observou-se um cenário propenso às ressignificações 
individual e coletiva das identidades; densidade das relações intergeracionais e as reflexões 
sobre novos processos de interação, pois se percebe quebras na lógica adultocêntrica e nas 
hierarquias das interações escola, família, trabalho. Nota-se contribuições para o tema e 
estudos futuros que aprofundem entendimentos sobre “novo normal” e/ou o “anormal da 
saúde”, que interferem na configuração das gerações atuais.

PALAVRAS-CHAVES: Socialização, Gerações Sociais, Identidade Social.
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PROGRAMA DE EXERCÍCIOS DE RESISTÊNCIA E 
ALONGAMENTO ENTRE COLETORES DE UVA COM 
DOR NO OMBRO E REGIÃO LOMBAR DA COLUNA: 

ESTUDO DE UM PROTOCOLO PARA UM ENSAIO 
CLÍNICO RANDOMIZADO

Muana Hiandra Pereira dos Passos; Rodrigo Cappato de Araújo.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Estudos têm demonstrado que os exercícios são eficazes na prevenção e / ou reabilitação de 
distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho. No entanto, ainda existem lacu-
nas em relação à padronização de protocolos, tipos de exercícios, dose e duração. Objetivo: 
avaliar os efeitos de um protocolo de exercícios de força e flexibilidade em ambiente de tra-
balho na percepção da intensidade da dor e da funcionalidade do complexo do ombro e re-
gião lombar da coluna em trabalhadores da fruticultura da região do vale do São Francisco. 
Trata-se de um ensaio clínico randomizado, cujo os participantes são trabalhadores de vi-
nícolas, dos diversos seguimentos da produção. Os participantes serão divididos em grupo 
experimental, no qual os participantes seguirão um protocolo de exercícios de força e flexi-
bilidade; e grupo controle, no qual os participantes recebem cartilha contendo orientações e 
dez exercícios de alongamentos. A duração total da intervenção será de oito semanas, tendo 
como desfecho primário a percepção de dor na região do ombro e região lombar da coluna, 
e como desfechos secundários, a funcionalidade e o índice de cinesiofobia relacionados a 
estes seguimentos corporais. O estudo se encontra na fase de aplicação da intervenção, na 
qual os trabalhadores de uma fazenda localizada na cidade de Lagoa Grande, divididos em 
grupo controle e grupo experimental, estão recebendo suas respectivas intervenções. Desta 
forma, o estudo está em desenvolvimento, e ao final da intervenção de 8 semanas, os parti-
cipantes serão reavaliados e os dados referentes à dor e função analisados.

PALAVRAS-CHAVES: Ombro, Dor, Região Lombar, Exercício Físico.
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PROSPECÇÃO DE CANDIDATOS A FÁRMACOS 
ANTICHAGÁSICOS: SÍNTESE, CARATERIZAÇÃO 

ESTRUTURAL E AVALIAÇÃO FARMACOLÓGICA DE 
INÉDITOS TIAZÓIS

Anny Micaeli Macedo Sousa; Marcos Veríssimo De Oliveira Cardoso

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: A busca por novos fármacos antichagásicos é um desafio para renomados pes-
quisadores, visto que apesar de todo conhecimento sobre, ainda não há um substituto para 
o fármaco utilizado no tratamento da doença de Chagas, o Benznidazol, cujo medicamento 
possui elevada toxicidade, inespecificidade nas diferentes fases do ciclo biológico do T. 
cruzi e incapacidade de cura na fase crônica da doença. Diante do exposto, nosso grupo 
de pesquisas busca um fármaco com maior atividade tripanocida e menor citotoxidade, 
visando a qualidade de vida dos portadores da doença. Objetivos: planejamento, síntese e 
“screening” farmacológico de inéditos tiazóis derivados da piridina com agentes antichagá-
sicos; sintetizar novos derivados da tiossemicarbazona TBP.7-12; ciclizar a respectiva tios-
semicarbazona para a obtenção de inéditos tiazóis TBP.7-12; caracterizar estruturalmente 
os tiazóis TBP.7-12 (1H-RMN, 13C-RMN e IV); realizar ensaios de citotoxicidade in vitro 
frente a células esplênicas de camundongos isogênicos; avaliar atividade antiproliferativa 
frente a forma epimastigota do T. cruzi. Metodologia: reagiu-se inicialmente a 2benzoil-
piridina carboxialdeído com a tiossemicarbazida, em meio etanólico, acidificando branda-
mente, para a obtenção da respectiva hidrazona. Para a obtenção dos tiazóis, reagiu-se a 
hidrazona com a respectiva alfa-halocetona aromática, em meio alcoólico, para obtenção 
dos respectivos tiazóis (TBP.7-12). Resultados: Através da aplicação de metodologias bem 
estabelecidas na literatura, foram sintetizados e purificados 6 inéditos tiazóis com rendi-
mentos satisfatórios, planejados estruturalmente como agentes antichagásicos. Conclusão: 
A síntese proposta foi realizada com sucesso, entretanto a caracterização e avaliação da 
atividade tripanocida não foi realizada devido a problemas técnicos nos equipamentos e ao 
fato dos centros de pesquisa estarem fechados devido ao COVID-19.

PALAVRAS-CHAVES: Doença De Chagas, Trypanosoma Cruzi, Tiazóis.
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PROSPECÇÃO FITOQUÍMICA E IDENTIFICAÇÃO DE 
PLANTAS MEDICINAIS DO AGRESTE MERIDIONAL

Maria Rafaela de Sousa Nogueira; Rosângela Estevão Alves Falcão.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O uso de plantas como recurso de cura na saúde humana e animal é uma prática antiga em 
comunidades e posteriormente países em todo mundo. Durante a história, as técnicas de 
investigação foram se aprimorando e com isso diversos medicamentos foram produzidos 
salvando vidas. No Brasil, o uso de fitoterápicos está regulamentado pelo Decreto Nº 5.813 
de 22 de junho de 2006, que estabelece as diretrizes para o acesso seguro e racional de 
plantas medicinais e fitoterápicos. São diversas as aplicabilidades de compostos isolados e 
extratos provenientes de plantasO objetivo deste trabalho foi iniciar o processo de investi-
gação com plantas com potencial farmacológico a partir da coleta das espécies, produção 
das exsicatas, tombamento das plantas, produção de extrato etanólico e algumas análises 
colorimétricas qualitativas de compostos secundários. Foram utilizadas como base de co-
letas as plantas conhecidas como Boa-noite, Pata de Vaca e Cambará para produção de 
exsicatas. Estas plantas foram colhidas, georreferenciadas e posteriormente passaram pelo 
processo de exsicata selecionando partes com flores conforme orienta o IPA. O Ipê ama-
relo foi utilizado para produção de extrato etanólico e analise fitoquímica. Os três plantas 
coletadas enviadas ao IPA foram aceitas, identificadas e tombadas, o que configura que a 
técnica foi realizada corretamente, as plantas tombadas fazem parte agora do acervo da 
Universidade de Pernambuco – Campus Garanhuns. O Ipê foi utilizado para confecção do 
extrato etanólico posteriormente rotoevaporado sendo o extrato pronto utilizado para pes-
quisa de saponinas e taninos. Não foram encontradas saponinas, porém saponinas tiveram 
resultado positivo.

PALAVRAS-CHAVES: Ombro, Dor, Região Lombar, Exercício Físico.
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PROTÓTIPO DE GAME EM CARDIOLOGIA: VALIDAÇÃO 
DO NÍVEL DE SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA

Ronalberto Lopes de Araujo; Claudinalle Queiroz Farias de Souza.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: A utilização de games é atualmente bem difundida como uma estratégia didá-
tica, que possibilita o desenvolvimento de habilidades sensório-motoras, capacidade estra-
tégica e entendimento das regras. Os games se propõem a testar limites, apresentar situa-
ções novas, além de possibilitar a construção de conhecimentos e treinamentos. Objetivo: 
Validar o nível Semiologia e Semiotécnica de um game em cardiologia desenvolvido para 
profissionais e estudantes de saúde. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de finalidade 
aplicada do tipo exploratória e de desenvolvimento tecnológico com abordagem quantita-
tiva. A população de estudo foi composta de sete profissionais de saúde de nível superior, 
especialistas na área de cardiologia, com no mínimo dois anos de experiência na área de 
cardiologia e/ou docentes com especialização em Cardiologia. Resultados: A criação do 
game se deu por uma equipe multidisciplinar de alunos de Enfermagem e Ciência da Com-
putação. O game é baseado em um Quiz em que contém questões voltadas para semiologia 
e semiotécnica na área de cardiologia, com um layout 3D e 2D, com avatar, baseado no 
atendimento de pacientes numa emergência cardiológica. Para validar esse nível, os juízes 
responderam a um questionário dividido em dois tópicos: conteúdo do nível bônus do game 
e funcionalidade do game, totalizando 14 assertivas. Dentre os resultados obtidos, foram 
constatados que 64% das perguntas foram apontadas como “totalmente adequado” e apenas 
36% foram adequadas resultando em alta aceitabilidade pelos juízes. Conclusão: A constru-
ção e validação do nível bônus de Semiologia e Semiotécnica do game Heart Quiz permitiu 
elencar pontos relevantes para construção de pesquisas futuras utilizando a tecnologia, e 
apresentou-se como uma forma inovadora a ser utilizada na formação em cardiologia de 
discentes e profissionais da área da saúde.

PALAVRAS-CHAVES: Jogos Experimentais, Educação em Enfermagem, Ensino, Exame 
Físico.
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QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS COM 
CARDIOPATIAS CONGÊNITAS E SUA ASSOCIAÇÃO COM 

VARIÁVEIS CLÍNICAS E DE CONTEXTO SOCIAL  
E FAMILIAR 

Jéssyca Tallyne Dantas de Oliveira Silva; Waldemar Brandão Neto.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: As cardiopatias congênitas (CC) causam diversas repercussões na vida da 
criança que a possui e sua família, sendo necessário obter um melhor entendimento sobre 
os impactos físicos, reprodutivos e psicossociais que elas podem gerar. Objetivo: Avaliar 
a qualidade de vida (QV) de crianças com CC e associar com variáveis clínicas e de con-
texto social e familiar, caracterizando os perfis sociodemográfico e clínico das crianças e 
o sociodemográfico do responsável, investigando como elas se relacionam. Metodologia: 
Pesquisa exploratória, transversal e com abordagem quantitativa, realizada em um hospital 
de nível terciário em Pernambuco. A população do estudo foi composta de 63 crianças com 
CC atendidas no ambulatório pediátrico, hemodinamicamente estáveis, com idade entre 2 e 
12 anos. Foi aplicado, em forma de entrevista, um questionário sociodemográfico, e as in-
formações sobre a CC foram obtidas pelo prontuário, além do Instrumento para a avaliação 
da qualidade de vida (PEDSQL módulo cardíaco 3.0), dirigidos às crianças e aos seus res-
ponsáveis. Para a análise da QV, foi utilizado o Módulo Cardíaco de QV em Pediatria (THE 
PEDSQL 3.0). A tabulação dos dados foi realizada em planilha do Excel 10.0 (Microsoft), 
e a análise dos dados, através do software IBM SPSS Statistics for Windows, version 20. 
Resultados: Houve a predominância de crianças do sexo feminino, entre 8 e 12 anos, e de 
cardiopatias do tipo acianóticas e com tempo de descoberta do diagnóstico há menos de 6 
anos. As que possuíam cardiopatias do tipo cianótica, e que apresentavam algum sintoma 
demonstraram diminuição na percepção da QV, especialmente no que se referia ao aspectos 
que envolviam o tratamento. Conclusões: Ressalta-se a importância de mais estudos que 
investiguem as relações existentes entre o comprometimento do quadro clínico da criança 
com CC e sua QV, além do impacto causado em sua família, a fim de obter uma melhor 
compreensão de suas necessidades e assisti-la de maneira integral.

PALAVRAS-CHAVES: Cardiopatias Congênitas, Qualidade de Vida, Saúde da Criança.
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QUANDO O CORPO FALA: MAPEAMENTO DE GESTOS 
EMBLEMÁTICOS NA COMUNIDADE DE PRÁTICA 
QUILOMBOLA CASTAINHO, GARANHUNS – PE

Paulo Henrique Alves da Silva; Fernando Augusto de Lima Oliveira

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS GARANHUNS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A presente pesquisa tem como objeto de estudo a descrição dos gestos emblemáticos em 
um contexto intracultural, a fim de compreender o seu caráter variacional em Comunidades 
de Prática. Esta proposta está embasada nos pressupostos teóricos da Sociolinguística Cog-
nitiva, vertente linguística interessada em estudar as relações existentes entre linguagem 
e cultura. Assim, o objetivo principal desta pesquisa é catalogar e organizar, em forma de 
banco de dados, os gestos emblemáticos realizados no Português Brasileiro (PB) ainda não 
descritos nem categorizados nos estudos de gestos. Quanto à proposta metodológica deli-
mitada, apresentamos um corpus formado por 25 gestos emblemáticos de maior frequência 
de ocorrência no PB, cujo significado e contexto de uso foram avaliados metalinguistica-
mente por 08 falantes oriundos da comunidade de prática Quilombola Castainho, de Gara-
nhuns – PE. Durante a coleta de dados, um vídeo foi projetado aos participantes, agrupados 
em dois, por vez, em uma sala de ambiente fechado. O uso do vídeo para a organização do 
corpus teve duas finalidades: a) obter a avaliação metalinguística do participante sobre o 
significado e o contexto de uso do gesto visualizado e; b) induzir o participante a fornecer 
outros gestos emblemáticos relacionados ao gesto visualizado. Após as gravações, catalo-
gamos as respostas dos participantes de acordo com os seguintes critérios: variação do ges-
to em relação à variante e variação do significado do gesto. Os resultados obtidos nos mos-
traram que existem variantes para um dado gesto, ou seja, emblemas diferentes assumindo 
um mesmo significado. Assim como, verificamos diferentes significações atribuídas a um 
mesmo gesto. Registramos 109 variantes e 50 variações de significado. A disponibilização 
online do banco de dados, que se encontra em construção, possibilitará o desenvolvimento 
de futuros trabalhos sobre os gestos emblemáticos, o que contribuirá para a inserção de 
mais um tema relevante nos estudos descritivistas.

PALAVRAS-CHAVES: Sociolinguística Cognitiva, Linguagem Gestual, Gestos Emble-
máticos, Análise Intracultural, Comunidade de Prática.
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RASTREIO DOS EFEITOS TERAPÊUTICOS DA 
CIANOBACTERIA ARTHROSPIRA PLATENSIS

Maria Rafaele Oliveira Bezerra da Silva; Daniela de Araújo Viana Marques.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

As biomassas de fontes alternativas, sobretudo, as de cianobactérias, vem ganhando noto-
riedade, uma vez que são organismos que geram uma grande quantidade de bioprodutos, 
incluindo lipídeos, proteínas, pigmentos, vitaminas e diversos compostos biologicamente 
ativos, que podem ser utilizados como matéria-prima sustentável em diversos ramos da bio-
tecnologia, principalmente, no setor farmacêutico onde oferece numerosas inovações em 
virtude de possuir uma ampla gama de compostos nutracêuticos. Neste contexto, o objetivo 
deste estudo foi rastrear as aplicações terapêuticas de Arthrospira platensis frente os diver-
sos tipos de doenças que acometem o ser humano. Foram realizadas buscas nas bases de 
dados SciELO, ScienceDirect e Pubmed, através da combinação dos descritores “therapeu-
tic application” “Arthrospira platensis” e “Drugs” em um período de dez anos, alcançando 
um total de 2.070 artigos relacionados, dos quais 170 foram selecionados. A busca mostrou 
uma ampla gama de aplicações terapêuticas dos extratos e/ou biocompostos de Arthrospira 
platensis, pois os artigos selecionados versavam sobre seus efeitos antibacterianos, anti-
virais, antifúngicos, antiparasitários, anticancerígenos, hipolipemiantes, hipoglicemiantes, 
hipotensivos, antioxidantes, fibrinolíticos, antitrombóticos e contra a desnutrição e anemia. 
Dentre esses, um maior número de artigos tratava dos efeitos anticancerígenos dessa cia-
nobactéria, provavelmente, em razão do câncer possuir o agravante de ser uma doença com 
altos índices de mortalidade e seu tratamento convencional demonstrar diversos efeitos co-
laterais. Em contrapartida, estudos que tratavam de efeitos hipotensivos foram encontrados 
em menor número, certamente em razão da eficácia do tratamento convencional. De modo 
geral, faz-se necessário a realização de mais estudos que contemplem de maneira detalhada 
o mecanismo de ação desses compostos e/ou extratos, ampliando desta forma os conheci-
mentos acerca dessa cianobactéria.

PALAVRAS-CHAVES: Microrganismo Fotossintetizante, Arthrospira Platensis, Aplica-
ções Terapêuticas, Revisão.
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RASTREIO E MAPEAMENTO DA OCORRÊNCIA DE DOR 
CRÔNICA MUSCULOESQUELÉTICA NA COMUNIDADE 

DO MUTIRÃO EM SERRA TALHADA – PE

Maria Eduarda da Silva Dias; Rita di Cássia de Oliveira Angelo

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SERRA TALHADA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: A dor crônica é um importante problema de saúde pública, possui carga psicos-
social envolvida e um perfil epidemiológico específico, repercutindo nos hábitos de vida 
de seus portadores. Objetivo: Realizar o rastreio e mapeamento da ocorrência de dores 
crônicas de origem musculoesquelética nos moradores do bairro do Mutirão no município 
de Serra Talhada – PE. Metodologia: Trata-se de estudo descritivo de corte transversal, 
realizado na Unidade de Saúde da Família do Mutirão no município de Serra Talhada, PE. 
As avaliações foram realizadas por meio da aplicação dos instrumentos ficha de cadastro 
individual do SUS, para cadastro e rastreio das condições de saúde; Escala Visual Analógi-
ca para quantificação dolorosa e triagem; Inventário Breve de Dor para rastreio das regiões 
corporais afetadas e graduação da interferência dolorosa nas atividades cotidianas. Resul-
tados: Participaram 139 indivíduos, 84,9% eram mulheres (n=118); a mediana da idade foi 
46 [38-54] anos, a mediana da dor percebida foi 7 [6-7]. Principalmente declararam cor 
de pele parda (n=83, 59,7%), escolaridade no nível fundamental (n=86, 69%), não fumar 
(n=119, 85,6%), não consumir bebidas alcoólicas (n=114, 82%), não realizar atividade fí-
sica regular (n=108, 77,7%) e estar desempregada (n=94, 67,6%). Cerca de 43,9% (n=61) 
eram hipertensos, 15,8% (n=22), diabéticos e 19% (n=26) relataram tratamento psiquiátri-
co. As dores predominaram na região sacral (37,4%; n=52), joelho direito (36%; n=50) e 
esquerdo (33,1%; n=41), tornozelo frontal direito (29,5%; n=41) e esquerdo (27,3%, n=38) 
e lombar (26,6%; n=37). Verificou-se uma correlação linear direta e significativa entre a 
intensidade da dor e atividade geral (r=0,34; p=<0,001), humor (r=0,23; p=0,007), habili-
dade de caminhar (r=0,22, p=0,009) e relacionamento interpessoal (r=0,25; p=0,003). Con-
clusão: A dor crônica associa-se a status socioeconômicos baixos, ao sexo, comorbidades, 
hábitos de vida precários e prejuízos na rotina psicossocial.

PALAVRAS-CHAVES: Dor Crônica, Epidemiologia, Atenção Primária à Saúde.
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REABILITAÇÃO ORAL EM PACIENTE COM DESGASTES 
DENTÁRIOS GENERALIZADOS DECORRENTES DE 

BRUXISMO DO SONO 

Leonardo José Rodrigues de Oliveira; Rodivan Braz.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

O desgaste dentário está associado a diversos fatores, dentre eles o bruxismo vem se tor-
nando uma parafunção cada vez mais comum e frequentemente associado ao estresse. Co-
nhecido por ser uma desordem funcional, é caracterizado pelo ranger ou apertar dos dentes. 
Geralmente ocorrido durante o sono, porém também pode se manifestar durante o dia. Pos-
sui etiologia multifatorial, podendo ser causado por fatores locais, sistêmicos e psicoemo-
cionais. Além de causar desgaste nos dentes, o bruxismo também pode deixar os elementos 
dentários doloridos ou amolecidos, com hipersensibilidade pulpar, hipertrofia do masséter 
e fraturas da estrutura dentária e de restaurações além de acarretar dores de cabeça e pro-
blemas ósseos, retrações gengivais, e distúrbios temporomandibulares. O diagnóstico do 
bruxismo consiste na identificação da patologia por parte do profissional e, devido às suas 
particularidades patogênicas, o diagnóstico precoce é de extrema importância tanto para o 
cirurgiãodentista como para o paciente. O bruxismo em si não tem cura, todavia, existem 
formas de amenizar os problemas já instalados, como o uso da placa miorrelaxante e medi-
camentos. Contudo, em casos de extremo desgaste, apenas tratamentos dentários estéticos 
funcionais resolverão o problema. Este relato de caso descreve um tratamento reabilitador, 
realizado de forma multidisciplinar, de um paciente com desgastes dentários generalizados 
decorrentes de bruxismo. Mostrando os sucessivos passos do tratamento para auxiliar os 
profissionais a tratar casos clínicos semelhantes.

PALAVRAS-CHAVES: Bruxismo do Sono; Reabilitação Bucal; Oclusão Dentária; Des-
gaste dos Dentes.
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REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO FEMININA NO 
MEDIEVO: UMA ANÁLISE DA OBRA A CIDADE DAS 

DAMAS (1404) DE CHRISTINE DE PIZAN (1363-1430) 

Raiely Godoi Melo; Luciano José Vianna

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Christine de Pizan (1363-1430), “provocada” por obras literárias de cunho misógino de sua 
época, escreveu a obra A cidade das damas (1405), na qual, utilizando-se de memórias do 
passado, construiu uma narrativa com exemplos de diversas mulheres virtuosas em diferen-
tes temporalidades, objetivando, assim, edificar uma cidade utópica que servisse de morada 
para as damas dotadas de virtudes. Neste projeto, nosso objetivo principal foi empreender 
um estudo sobre a proposta educacional feminina de Christine de Pizan na obra A cidade 
das damas (1405), e como objetivos específicos visamos identificar e analisar as carac-
terísticas da proposta educacional elaborada por Pizan; delinear os espaços de educação 
feminina propostos pela autora; e observar a função do passado na proposta educacional 
elaborada pela autora. A metodologia aplicada teve como primeiro passo a leitura da fonte e 
logo após delimitou-se o recorte temático a ser analisado, demarcando os pontos referentes 
à educação feminina. Através de relatórios elaborados semanalmente, realizamos a leitu-
ra bibliográfica contextual do tema geral, história das mulheres, e de textos teóricos que 
fundamentam o trabalho conceitualmente. Neste sentido, nos fundamentamos na proposta 
de Patrick Geary, segundo o qual a memória social é um processo que permiti a sociedade 
renovar e reformar sua compreensão do passado a fim de integrá-lo em seu contexto pre-
sente. Por fim, procedemos à análise e aplicação dos conceitos e elaboração dos resultados 
e conclusões finais da pesquisa. A autora, através de um exercício de desconstrução do 
discurso misógino do seu contexto, demonstra em sua obra a existência de diversos espaços 
educacionais onde a mulher esteve presente, que não se limitavam apenas ao letramento, 
mas estavam ligados aos vários âmbitos da sociedade: nas artes, musicalidade, Letras, Di-
reito, práticas militares, poesia, Filosofia, oratória, magia, entre outras.

PALAVRAS-CHAVES: Christine de Pizan, A Cidade das Damas, Educação, História das 
Mulheres.
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RELAÇÃO ENTRE CRISES DOLOROSAS E USO DA 
HIDROXIURÉIA NA DOENÇA FALCIFORME 

Caroline Maria Igrejas Lopes; Valdenice Aparecida de Menezes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: A doença falciforme (DF) é uma das hemoglobinopatias hereditárias mais co-
muns em todo o mundo, sendo a dor a principal manifestação clínica da doença desenca-
deada em virtude da oclusão dos pequenos vasos sanguíneos pelas hemácias falciformes. 
Objetivo: Analisar o perfil da dor, os seus fatores desencadeantes e a sua relação com o uso 
da hidroxiuréia em crianças e adolescentes com a doença falciforme. Metodologia: Trata-
-se de um estudo transversal analítico realizado com 80 pacientes com doença falciforme, 
de ambos os sexos, na faixa etária de 6 a 18 anos, atendidos no Centro de Hematologia e 
Hemoterapia de Pernambuco, Brasil. Para avaliação do perfil da dor foram utilizados for-
mulários que possuíam a escala visual adaptada de Fear of Dental Pain Questionnaire-Short 
Form. Foi utilizado o teste Exato de Fisher, para avaliar a associação entre o relato de dor 
e o uso da hidroxiuréia. Resultados: Verificou-se que 68,7% dos pacientes relataram dor e 
destes 52,7% de intensidade forte com repercussões na sua rotina diária. Em relação aos 
fatores desencadeantes, os físicos apresentaram maior percentual (78,2%). Os locais mais 
comuns de relato de dor foram o tronco (80%) e os membros inferiores (54,5%); os tipos de 
dores mais frequentes foram em forma de aperto (40%) e profunda (40%). Trinta por cento 
dos pacientes faziam uso da hidroxiuréia como medicamento para prevenção das crises 
dolorosas. Conclusão: Pacientes com doença falciforme apresentaram percentual elevado 
de crises dolorosas e os fatores físicos, como temperatura fria, trauma e esforço, foram 
considerados os mais prevalentes pelo seu desencadeamento. Não houve associação entre 
o uso da hidroxiuréia e melhora da dor.

PALAVRAS-CHAVES: Dor, Doença Falciforme, Criança, Adolescente.
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RELACIONAMENTOS AMOROSOS DE MULHERES 
SOROPOSITIVAS AO HIV: UM ESTUDO DE 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

Thaís Mariane da Silva Marques; Fátima Maria da Silva Abrão

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: desde seu surgimento, o HIV vem sendo acompanhado por conjunturas estig-
matizantes e discriminatórias. Nesse sentido, as pessoas soropositivas ao HIV vivenciam 
diferentes processos de enfrentamento, destacando os prejuízos à vida amorosa e sexual 
que podem ser severamente interrompidas. Objetivo: analisar as representações sociais do 
HIV e dos relacionamentos amorosos em mulheres vivendo com HIV na cidade de Recife, 
Pernambuco. Metodologia: pesquisa de campo exploratório e descritivo, com abordagem 
qualitativa, tendo como referencial teórico a Teoria das Representações Sociais em sua 
abordagem processual. Elucidando dados sociodemográficos, clínicos, e representações so-
ciais de mulheres maiores de 18 anos, que convivem com o HIV há pelo menos 6 meses. A 
coleta de dados ocorreu no período de agosto a novembro do ano de 2019, e foi realizada 
em dois Serviços de Assistência Especializada (SAE) em HIV/AIDS, vinculados ao estado 
de Pernambuco. Utilizou-se a estatística descritiva para análise dos dados sociodemográ-
ficos e clínicos, e o software IRAMUTEQ para análise dos dados representacionais. Re-
sultados: a amostra final correspondeu a 30 mulheres infectadas pelo HIV, com orientação 
heterossexual, das quais 20 estavam em atendimento no SAE de um hospital e 10 no SAE 
de uma maternidade de referência. Tendo a predominância entre mulheres adultas, casadas 
ou em união estável, e que possuem parceiro fixo no espaço de tempo que varia em torno de 
seis meses a até três décadas. As representações sociais atribuídas ao HIV remeteram a sen-
tença de morte e ao medo do preconceito, enquanto as representações sociais referente ao 
relacionamento amoroso apontam o medo em revelar o status de soropositividade, medo da 
rejeição, entre outros. Conclusão: a presença do preconceito ainda perpetua negativamente 
na vida dessas mulheres que vivem com HIV. Além disso, destacou-se a relação abusiva 
como um dos fatores predominantes que interferem no enfrentamento da doença.

PALAVRAS-CHAVES: HIV, Relações Interpessoais, Percepção Social.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E FATORES 

DE RISCO ASSOCIADOS

Ana Carolina Pereira Gomes; Sandra Conceição Maria Vieira.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: A adolescência é marcada por modificação no comportamento e característi-
cas do indivíduo que se encontra nesta fase de transição (LIMA et al., 2019), e o adoles-
cente com deficiência é mais vulnerável a fatores externos devido a cultura de exclusão 
social em que está inserido (BRASIL, 2017). O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é 
um transtorno ou desajustes no neurodesenvolvimento apresentando padrões de compor-
tamento estereotipados e desenvolvimento repetitivos ou restritos no qual há dificuldades 
na comunicação e interação social e desenvolvimento intelectual irregular com frequente 
retardo mental (ARAUJO e NETO,2014; SBP, 2019; TOSCANO e BECKER, 2019). Ob-
jetivo: Relatar a experiência vivenciada com crianças e adolescentes com o Transtorno do 
Espectro Autista. Metodologia: Pesquisa desenvolvida em uma instituição filantrópica de 
tratamento a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista, dividida em duas 
partes: Coleta de dados sociodemográficos, nutricional e do sono, e por fim a coleta dos da-
dos antropométricos e de condição de saúde bucal com as crianças e adolescentes, entre 05 
a 24 anos de idade. Resultado: Após as visitas iniciais ao local de pesquisa para compreen-
dermos como é desenvolvido os atendimentos, iniciamos a coleta de dados com as crianças 
e adolescentes, procurando adequar a mensuração do peso e altura, bem como a avaliação 
de saúde bucal as atividades que estão sendo desenvolvidos com eles. Algumas barreiras 
foram encontradas, mas com a participação ativa dos profissionais que desenvolvem ações 
diárias com essa população foi possível a realização da coleta de dados. Conclusão: Apesar 
de todo o embasamento teórico sobre as dificuldades e manejo para realizar o atendimento 
as pessoas com deficiência, se faz necessário uma abordagem individualizada devido aos 
estímulos e limitações pessoais, que necessitam serem adequadas para assim evitar o retro-
cesso dos avanços adquiridos por essa população.

PALAVRAS-CHAVES: Autism Spectrum Disorder, Autistic Disorder, Obesity, Adolescent.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 506

REPRESENTAÇÕES DA VIOLÊNCIA AUTOINFLIGIDA POR 
ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO 

Nathalia de Oliveira Burgo; Lygia Maria Pereira da Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A adolescência se configura como uma fase de vulnerabilidade, traduzida pelos riscos aos 
quais o adolescente está sujeito. Diante das desigualdades sociais, a violência pode surgir 
como um problema ao crescimento e desenvolvimento saudável do adolescente. Uma das 
formas de violência é a autoinfligida que, por ser tida como reguladora emocional, pode 
desconfigurar a concepção de adolescentes sobre saúde. Diante disso, o presente trabalho 
objetivou analisar a compreensão de saúde de adolescentes que cometem violência autoin-
fligida acolhidas por medida de proteção. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e 
qualitativo conduzido pelo referencial da Fenomenologia, realizado em uma instituição de 
acolhimento situada na cidade do Recife, Pernambuco. Participaram do estudo adolescen-
tes do sexo feminino, de 12 a 14 anos. Como critério de exclusão adotou-se: ter alguma 
deficiência cognitiva que dificulte a comunicação, ter diagnóstico de psicopatologia grave 
e tempo de abrigamento menor que 30 dias. Os dados foram coletados através do uso de 
diário de campo, dos prontuários e pastas de saúde, do mapa de vínculos, de informações 
reunidas em questionário, e por meio da técnica de entrevista semi-estruturada. Através da 
análise fenomenológica, emergiram três categorias: “como as adolescentes compreendem 
a saúde”; “como as adolescentes se cuidam”; “as adolescentes abrigadas e a autoagressão”, 
que viabilizaram o entendimento de como as adolescentes institucionalizadas percebem e 
integram as relações e experiências referentes à sua saúde nos ambientes em que estão in-
seridas. Foi possível perceber que a compreensão de saúde das adolescentes ainda está em 
construção e se relaciona às suas vivências. Por isso é necessário a elaboração de políticas 
públicas que dirijam o olhar à adolescente de forma integral, garantindo seus direitos, e a 
elaboração de estratégias intersetoriais que trabalhem a temática em locais para além dos 
muros da instituição de acolhimento.

PALAVRAS-CHAVES: Adolescente, Violência, Comportamento Autodestrutivo.
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REPRESENTAÇÕES DE POPULAÇÕES RIBEIRINHAS 
SOBRE MUDANÇAS OCORRIDAS NA VEGETAÇÃO 

CILIAR E ECOSSISTEMAS FLUVIAIS:  
ESTUDO ETNOBIOLÓGICO EM COMUNIDADE 

RIBEIRINHA LOCALIZADA NA BACIA HIDROGRÁFICA 
DO RIO GOIANA

Vitória Valéria Vieira da Silva; Marcelo Alves Ramos

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Compreender o conhecimento local de áreas de mata ciliar é de fundamental importância, 
visto que esses ambientes estão sendo modificados ou até deixando de existir. Além disso, 
tal paisagem é constituída por rios e vegetação, que exerce importante papel na manutenção 
da qualidade de vida de plantas, animais e do ser humano. Por isso, a presente pesquisa 
objetiva analisar a riqueza de plantas e animais conhecidas derivadas da vegetação ciliar 
e ecossistemas fluviais locais, bem como seus usos. Buscou também identificar a percep-
ção sobre a ocorrência de mudanças na paisagem pela comunidade do Engenho Caciculé, 
município de Nazaré da Mata - PE. Foram realizadas 15 entrevistas semiestruturadas com 
moradores de idade acima de 18 anos que aceitaram participar da pesquisa. Utilizou-se as 
técnicas de lista livre e nova leitura, afim de acessar os conhecimentos sobre a fauna e flora 
local e seus respectivos usos. Adicionalmente, foram feitas perguntas a respeito das mudan-
ças na mata e no rio. Os informantes reconheceram um total de 177 etnoespécies de plantas 
e 40 usos; 153 etnoespécies de animais e 70 usos. As plantas que se destacaram como maior 
número de citações foram: Cajueiro, Jaqueira e Palmeira, ambas com 80% de frequência, 
seguidas por Goiabeira e Mangueira com 73,3 %. Já os animais que apresentaram maior 
frequência de citações foram: Cachorro (93,3%), Camarão (86,6%), Capivara (86,6%), 
Peixe traíra (86,6%) e Gato (86,6%). Quanto a percepção dos informantes a respeito da 
ocorrência de mudanças na paisagem ao longo dos anos 73% perceberam alguma mudança 
mata ciliar e 87% notaram modificações no rio. Com isso, percebe-se que a comunidade 
apresenta um conhecimento ecológico local limitado, pois citaram plantas exóticas e ani-
mais domésticos que não ocorrem naturalmente no ambiente investigado, sendo necessário 
a realização de projetos de educação ambiental que promovam conhecimentos sobre recur-
sos naturais da região.

PALAVRAS-CHAVES: Conhecimento Local, Etnobiologia, Percepção Ambiental, Mata 
Ciliar.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE A VIOLÊNCIA NAS 
RELAÇÕES DE NAMORO ENTRE OS ADOLESCENTES 

BRASILEIROS 

Duana Gabrielle De Lemos Costa; Lygia Maria Pereira Da Silva

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: As relações interpessoais na vida do adolescente têm grande influência em suas 
escolhas e em sua formação pessoal. Estudos têm mostrado os impactos da Violência nas 
Relações de Intimidade (VRI) na adolescência. Considerando a VRI como um fenômeno 
multifatorial, o presente estudo utilizará a teoria das Representações Sociais (RS), a mes-
ma tem se apresentado como forma de interpretar a realidade do cotidiano do individuo 
de maneira ampla. Objetivo: Compreender as RS construídas por adolescentes brasileiros 
acerca da violência nas relações de intimidade. Metodologia: Revisão sistemática de es-
tudos qualitativos, realizada entre agosto a outubro de 2020. Foi utilizada a BVS (Biblio-
teca Virtual de Saúde) e Scielo, com os descritores: adolescente, violência, violência por 
parceiro íntimo, intimidade, violência de gênero. Foram incluídas: pesquisa qualitativa, 
com adolescentes brasileiros, publicadas nos últimos 5 anos. Foram resgatados 5 artigos. 
Foi realizada análise do conteúdo dos discursos dos adolescentes. Resultados: Após lei-
tura reflexiva, surgiu como categoria: “contexto social do adolescente como preditora de 
atos violentos”. Nesta categoria, foi percebido que o contexto social no qual o adolescente 
está inserido desde a infância pode naturalizar condutas, entre elas, as sabidamente vio-
lentas que podem ser transferidas para as relações de namoro. Outra categoria emergente 
foi “gênero e violência”, que evidencia comportamentos entendidos como aceitáveis nas 
relações, quando são ocasionados pelo sexo masculino. Conclusão: As RS construídas por 
adolescentes brasileiros acerca da VRI revelam que o contexto social no qual está inserido 
desde a infância pode naturalizar a violência nestas relações, tendo o sexo masculino como 
principal perpetrador. Foi possível perceber poucos estudos com adolescentes brasileiros 
com abordagem qualitativa. Os achados também apontam para importância de uma escuta 
ampliada e qualificada junto ao adolescente.

PALAVRAS-CHAVES: Adolescente, Violência, Violência por Parceiro Íntimo, Intimida-
de, Violência de Gênero.
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RESSIGNIFICAÇÃO CONCEITURAL, OPERATÓRIO E 
SIMBÓLICO DA OPERAÇÃO DE ADIÇÃO E SUA INVERSA 

A PARTIR DAS IDEIAS DE NÚMERO E SISTEMA DE 
NUMERAÇÃO DECIMAL NO MARCO AUSUBELIANO 

Josefa Ivanise Barbosa Da Silva; José Roberto Da Silva

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Este estudo investiu na articulação entre princípios, conceitos e definições de três enfo-
ques investigativos, a matemática como linguagem, a Teoria dos Campos Conceituais de 
Gerard Vergnaud e a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel. Em termos 
metodológicos, o interesse em obter referências teóricas publicadas com o objetivo de en-
contrar caminhos que viabilizem a articulação anunciada anteriormente evidencia se tratar 
de uma pesquisa bibliográfica. Assim, se procedeu com o levantamento que foi realizado a 
partir de consultas em periódicos na área de ensino de ciências e matemática, documentos 
produzidos por órgãos públicos como PCN’s, LDB e também recorrendo a Livros Textos 
e/ou Didáticos. De posse dos registros advindos desse levantamento emergiram as três con-
siderações sobre cada um dos enfoques de interesse: quanto à ‘matemática e linguagem’ se 
identificou que os conceitos e suas imagens enquanto significado e significante no âmbito 
dos sistemas simbólicos permite reconhecer as relações estabelecidas entre o signo e a 
realidade representada; Já na teoria dos campos conceituais ficou explicito a necessidade 
de utilizar conceitos teóricos, em particular, os conceitos de número, cardinalidade, ordem, 
classe de equivalência para promover a aquisição de campo conceitual aditivo. No enfoque 
ausubeliano, admitindo que os professores possuam subsunçores sobre o campo conceitual 
aditivo se torna viável a elaboração de material potencialmente significativo visando am-
pliar o domínio deste campo conceitual. Com isso, pressupõe-se que a linguagem materna 
permite aproximações relevantes entre situações empíricas de fora do convívio escolar com 
o modelo de representação aditivo de números naturais. A transição de situações envolven-
do a língua materna para a linguagem matemática adotando conceitos como: número, etc. 
em um material de ensino que permita uma exposição organizada, clara e rigorosa auxilia 
a ampliação dos repertórios de representações e esquemas.

PALAVRAS-CHAVES: Material Potencialmente Significativo, Linguagem Matemática, 
Campo Conceitual Aditivo, Ensino Fundamental.
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REVERSÃO FENOTÍPICA E MECANISMOS ENVOLVIDOS 
NA RESISTENCIA ADAPTATIVA A POLIMIXINA B EM 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

Káritas Farias Alves Lima; Márcia Maria Camargo de Morais.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

O uso excessivo de antibióticos tem levado cada vez mais ao aumento e a disseminação de 
bactérias multirresistentes com elaborados mecanismos de adaptação. A resistência adap-
tativa é um fenômeno autorregulado caracterizado pela indução de resistência na presença 
do antibiótico e reversão deste fenótipo na ausência da droga. Este tipo de resistência é bem 
documentado em Pseudomonas aeruginosa e outros bacilos gram-negativos quando rela-
cionados a antibióticos policatiônicos como aminoglicosídeos e polimixinas, porém, ainda 
pouco entendido. Diante disto, este trabalho teve como objetivo, realizar uma revisão de 
literatura sobre o fenômeno de reversão fenotípica, tendo como foco estudos com P.aerugi-
nosa e a resistência adaptativa a polimixina. Foram reunidos artigos publicados entre 2016 
a 2020, utilizando bancos de dados como Pubmed, Elsevier e Lilacs, utilizando as palavras 
chave: phenotypic reversion; Polymyxin; Pseudomonas aeruginosa. Em P.aeruginosa, é 
constatado que sistemas moleculares de estímulo-resposta são o cerne principal para en-
tendimento do mecanismo adaptativo de resistência a polimixina. Foi observado que esta 
adaptação pode também ser induzida por outros fatores ambientais como pH, anaerobiose, 
presença de moléculas específicas no meio como carbono e sais, e também pela formação 
de biofilme. O entendimento de mecanismos adaptativos também pode influenciar em im-
plicações clínicas, por exemplo, é imprescindível que haja esquemas para o manejo correto 
de doses de colistina e polimixina B visto que cepas de pseudomonas estão sujeitas a ter 
um mecanismo adaptativo em concentrações subinibitórias. A reversão fenotípica é um 
evento comum e esperado em algumas espécies como resposta a determinados antibióticos 
e que a análise deste fenômeno deve pautar nas mudanças no transcriptoma e no estudo da 
expressão de quais genes estão envolvidos durante este mecanismo e quais destes podem 
ser utilizados como alvos para elaboração de fármacos e intervenções genéticas.

PALAVRAS-CHAVES: Resistencia Adaptativa, Polimixina, Pseudomonas Aeruginosa.
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SANEAMENTO AMBIENTAL E SAÚDE: O PAPEL DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE 

NAZARÉ DA MATA-PE 

Hérson Carlos Monteiro de Araújo Silva; Profª Drª Priscila Felix Bastos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

No Brasil, é considerado como saneado todo aquele município que tenha pelo menos um 
dos quatro serviços de saneamento básico, esgotamento sanitário, abastecimento de água, 
limpeza urbana e drenagem pluvial. Uma visão contraditória do cenário Brasileiro que 
contradiz a lei regulamentadora nº 11.445/2007, que estabelece saneamento básico como 
conjunto dos quatro tipos de serviço. Nesse contexto, essa pesquisa objetivou analisar a re-
lação existente entre saúde e saneamento, avaliando o papel das políticas públicas locais no 
acompanhamento das doenças ocasionadas pelo saneamento inadequado, no Município de 
Nazaré da Mata - PE. Para tanto, foi realizada uma caracterização do saneamento ambiental 
no município, realizando um levantamento dos agravos à saúde que possam ter vínculo com 
saneamento ambiental, assim como uma análise da organização das ações realizadas pelas 
políticas públicas, diante dos riscos à saúde ocasionados pelo saneamento ambiental ina-
dequado. Foram empreendidos processos de investigação e exposição, onde foram eleitas 
para o estudo as 10 Unidades Básicas de saúde situadas no município. Para obtenção dos 
dados, foram aplicados questionários com os Agentes Comunitários de Saúde que atuam 
nessas UBSs, e entrevistas com os demais profissionais que compõem as equipes de saúde 
da família. No processo de análise, os dados quantificáveis foram tabulados e os resultados 
apresentados em tabelas e gráficos com frequências absolutas e relativas. Na análise desses 
resultados foram identificadas deficiências de todos os serviços de saneamento básico nas 
áreas das UBSs, principalmente relacionadas à poluição dos corpos hídricos, esgotamento 
sanitário e irregularidade do lixo. Quanto às doenças com vinculação ambiental, as mais 
comuns entre os usuários das unidades foram a Dengue, Zika ou Chikungunya e doenças 
diarreicas. No contexto das políticas públicas de atenção básica, foi destacado o trabalho 
de prevenção e acompanhamento dos usuários realizados nas UBSs.

PALAVRAS-CHAVES: Meio Ambiente, Saúde, Urbanização, Saneamento Básico
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SANTOS MEDIEVAIS NA TERRA DO AÇÚCAR: A 
PRODUÇÃO DE UM MAPA INTERATIVO

João Paulo Figueredo Silva; Renan Marques Birro.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A presente pesquisa teve como objetivo produzir um mapa interativo dos santos medievais 
(c.300-1500) que ainda são objetos de veneração na Mata Norte Pernambucana. Para tanto, 
lançamos mão do medievalismo, isto é, do(a) campo/abordagem de estudo dedicado(a) à 
tendência de estudar a manifestação de fenômenos medievais em períodos pós-medievais; 
além disso, ele(a) se ocupa se ocupa da pesquisa acadêmica dedicada ao período que con-
vencionalmente foi chamado de Idade Média (MÜLLER; CLASSEN, 2010, p.850-865). 
A escolha do objeto considerou o papel desempenhado pelos santos(as) no medievo e em 
sociedades posteriores que tiveram o cristianismo como religião predominante: nestes re-
cortes, tais “homens e mulheres muito especiais” atuaram como intermediários entre Deus 
e a humanidade, além de padroeiros, protetores, taumaturgos; outrossim, foram a causa e/
ou razão para a formação de cemitérios, comunidades, igrejas, vilas, mosteiros, povoados 
e cidades (BROWN, 2018[1981]; 1995). A partir desse viés, o presente esforço teve como 
principal objetivo recuperar os locais (cemitérios, as igrejas, as paróquias e santuários) da 
Mata Norte que celebram santos e santas dentro do escopo indicado. Desta feita, a pesquisa 
lançou mão da análise bibliográfica, da pesquisa dos potenciais locais em referências ecle-
siásticas, sítios de prefeituras e no Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN). 
Após tal levantamento, os dados foram cruzados com ferramentas digitais de geolocaliza-
ção, tendo em vista a produção do referido mapa com pequenas entradas com informações 
sobre os santos. Como resultado, foi possível identificar 42 (quarenta e dois) locais ligados 
a personagens alvo de devoção santoral no período medieval e, naturalmente, pós-medieval 
nos municípios cobertos pela Diocese de Nazaré da Mata. Á guisa de conclusão, a expe-
riência foi produtiva por propor uma forma de cotejar a aprendizagem ubíqua, o uso de 
ferramentas digitais de geolocalização e o Ensino de História Medieval.

PALAVRAS-CHAVES: História e Tecnologia, Ensino de História Medieval, Aprendiza-
gem Ubíqua, Mapa Interativo.
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SATISFAÇÃO DOS GRADUANDOS EM ENFERMAGEM 
COM AS EXPERIÊNCIAS ACADÊMICAS

Miqueline Correia de Melo; Danielle Christine Moura dos Santos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A satisfação acadêmica concerne à análise abstrata de toda vivência ligada ao ensino dentro 
da academia, sendo esclarecida como uma condição psicológica conseguinte da valida-
ção, ou não, do que o estudante espera durante o curso com o que realmente é vivido na 
universidade. O estudo tem por objetivo analisar a satisfação dos graduandos em enferma-
gem com as experiências acadêmicas. É um estudo descritivo com abordagem quantitativa, 
transversal. Para a coleta de dados foram utilizados dois questionários para traçar o perfil 
sócio demográfico dos discentes e a Escala de Satisfação dos Estudantes de Enfermagem 
(Nursing Student Satisfaction Scale (NSSS)) com a finalidade de avaliar a satisfação aca-
dêmica dos estudantes de Enfermagem com a sua formação. O NSSS utiliza uma escala 
Likert de 5 pontos, pontuando de 1 pouco satisfeito a 5 totalmente satisfeito, analisando 
a satisfação a partir dos constructos: currículo e ensino; interação profissional/social; e 
ambiente de aprendizagem. Os dados coletados foram lançados no Excel e analisados no 
programa SPSS, por meio da estatística descritiva, obteve-se o total de 315 participantes. 
Verificou-se que a maioria dos discentes pertencem ao sexo feminino, são brancos, idade 
entre 18-51 anos, com renda entre 2 e 3 salários mínimos. Quanto aos resultados da análise 
da satisfação acadêmica, o constructo “currículo e ensino” apresentou a maior média de 
satisfação 4.01, “ambiente de aprendizagem” denotou a menor média 2,64, e “interação 
social/profissional” com a média de 3,78, e a satisfação geral que obteve a média 4,03. Esta 
pesquisa caracterizou-se como uma ferramenta importante para conhecer o nível de satis-
fação do estudante de enfermagem e quais fatores estão presentes. Configura-se com re-
levância para ser utilizada como norteadora do processo de aprendizagem, servindo como 
subsídio para avaliações e futuras melhorias serem propostas e realizadas, no intuito de 
transformar a experiência do aluno na instituição.

PALAVRAS-CHAVES: Formação Profissional, Satisfação Pessoal, Estudantes de 
Enfermagem.
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SAÚDE BUCAL E COMPORTAMENTOS DE RISCO À 
SAÚDE - ANÁLISE QUANTO À VIOLÊNCIA FAMILIAR

Beatriz de Araújo Gusmão; Viviane Colares.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A violência familiar é algo bastante frequente, compreendendo desde a negligência parental 
até a agressão física e/ou sexual. Ela pode influenciar diretamente na vida dos adolescentes, 
não só física e emocionalmente, mas também na sua saúde bucal. A presente pesquisa tem 
como objetivo verificar as condições de saúde bucal de adolescentes entre 15 a 19 anos e 
suas associações com exposição à violência familiar. A partir de dados amostrais do estudo 
principal, foram selecionados aleatoriamente dados sociodemográficos, de condições de 
saúde bucal e de violência física familiar de 333 adolescentes, entre 15 e 19 anos, matri-
culados na rede estadual de ensino do município de Olinda. Com relação à saúde bucal 
foram avaliados: autopercepção de saúde bucal, histórico de dor, frequência de escovação 
e visita ao dentista. Os dados foram tabulados no Epi data 3.1 e as análises estatísticas do 
presente estudo foram feitas através do programa Statistical Package for the Social Scien-
ces (IMB/SPSS) na versão 23. Para avaliar a associação entre duas variáveis categóricas 
foi utilizado o teste Qui-quadrado de Pearson ou o teste Exato de Fisher. Foi observado que 
houve uma associação significativa entre dor de dente e agressão física pela mãe (p=0,001; 
OR=2,39), dor de dente e agressão por algum membro da família (p=0,001; OR=2,41) e 
dor de dente e agressão por algum membro da família e/ou testemunha de violência entre 
os pais (p=0,011; OR=1,88). Entretanto, não houve resultado associativo entre qualquer 
violência física relacionada a autopercepção de saúde bucal dos adolescentes e visita ao 
dentista. Conclui-se, portanto, que a saúde bucal dos adolescentes pode estar sim associada 
ao sofrimento de violência física familiar e à testemunha da violência interparental.

PALAVRAS-CHAVES: Adolescente, Maus-tratos Infantis, Violência Doméstica, Dor
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SEBRAE: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A AÇÃO 
ESTRATÉGICA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO DE 

ECOMMERCE 

Albaniza Irani Sales; Ademir Macedo Nascimento.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO - 

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

.Introdução: Esta pesquisa traz a proposta de apresentar a ação estratégica com a qual o 
SEBRAE implantou o curso “Como Vender Pela Internet Na Crise do Coronavírus”. O 
público-alvo do curso constituiu-se por microempreendedores individuais (MEI) e proprie-
tários de micro e pequenas empresas (MPE). Objetivo: Analisar a constituição do conteúdo 
programático do referido curso. Metodologia: A pesquisa utilizou uma abordagem quali-
tativa descritiva e foi realizada em duas fases: (1) levantamento das informações gerais 
do curso em estudo; (2) Relacionar as temáticas propostas no curso. Resultados: A fase 1 
revelou que o curso ocorreu no modo de 100% online, gratuito, com certificação digital e 
carga horária de quatro horas. A fase 2 obteve as treze temáticas abordadas no conteúdo 
programático, em único módulo. As temáticas foram as seguintes: 1. Esse negócio de inter-
net é pra minha empresa? 2. Quem é o meu público? 3. Como começar nas redes sociais, 
no e-commerce e nos marketplaces? 4. Como a gente faz para atingir novos mercados? 5. 
Tive que fechar a minha loja. E agora? 6. Como o Facebook e o Instagram podem me aju-
dar a vender? 7. Como faço para o algoritmo me amar? 8. Como usar bem os recursos do 
Instagram? 9. Como posso ser mais visto no Instagram? 10. Dá pra fazer gestão de clientes 
com o Facebook? 11. E o Whatsapp? Como uso para fazer as vendas? 12. Como receber 
os pagamentos das vendas online? 13. Onde eu posso anunciar? Conclusão: Neste estudo 
sobre o curso em questão, do SEBRAE, compreendeu-se que a linguagem dinâmica, com 
as quais as ações interativas eram demonstradas, tornou possível a familiaridade com as 
práticas de vendas digitais àqueles pequenos gestores que até então não realizavam vendas 
pela internet. Logo, trouxe o entendimento sobre a importância da inclusão digital e da 
atividade de ecommerce para os MEI e MPE, no sentido de compreenderem como estas 
podem proporcionar o equilíbrio das finanças para esses tipos de empresas.

PALAVRAS-CHAVES: Estratégia, E-commerce, Formação Complementar, Transforma-
ção Digital, Pandemia
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SER MÃE É UMA CIÊNCIA: MATERNIDADE, INF NCIA E O 
PROJETO DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA NAS PÁGINAS DO 

JORNAL “O PHAROL” (1920-1940) 

Luana Da Silva Martins; Ana Clara Farias Brito.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

No início do século XX, a maternidade e a infância, tornavam-se pedra angular da naciona-
lidade. A criança passa a ter valor não só para a família, mas para a nação, sendo de respon-
sabilidade da mãe a formação física, moral e intelectual das crianças (FREIRE, 2006). Este 
discurso mostrava-se sintonizado com as propostas de educação higiênica, como solução 
para o problema do país. A Reforma Federal da Saúde Pública, colocou a higiene infantil 
na agenda nacional sendo de sua responsabilidade a orientação técnica das ações sanitárias 
implantadas nos estados e conduzidas pelas inspetorias que cuidavam moléstias em geral. 
Este estudo procura entender a sistematização do discurso higienista no sertão de Pernam-
buco, tendo como fonte principal as propagandas sanitárias que tinham como público alvo 
as mães e crianças da região. Tendo como principal fonte, o jornal local, O Pharol, analisan-
do o material entre os anos de 1920 a 1940. Esse recorte permite compreender a inserção 
dos profissionais da saúde nessa região, bem como, entender a consolidação e as mudanças 
que foram feitas no âmbito da saúde durante o governo de Getúlio Vargas, em 1930. Em 
Petrolina o índice de mortes na infância era significativo nas primeiras décadas do século 
XX. Durante o período, atribuiu-se esse resultado a alimentação incorreta das crianças nos 
seus primeiros meses de vida. O objetivo do trabalho é identificar no jornal O Pharol anún-
cios destinados às mães, que tinham o objetivo de propagar métodos aceitos pela ciência 
médica, quanto a nutrição e higiene das crianças. Através deste material, compreende-se o 
discurso propagado e a forma de recepção de novos hábitos de nutrição e higiene infantil 
por parte da população do Vale do São Francisco.

PALAVRAS-CHAVES: Maternidade, Educação Sanitária, Jornal, Infância
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SEXUALIDADE APÓS DIAGNÓSTICO DE HIV EM 
ADULTOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO: UM ESTUDO 

DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

Natália Zaine da Silva Nascimento; Fátima Maria da Silva Abrão

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: Desde o surgimento da epidemia do HIV até a atualidade, a sociedade sustenta 
preconceitos acerca do vírus e das pessoas soropositivas. O preconceito e estigma podem 
repercutir negativamente em diversos aspectos da vida do indivíduo, destacando-se o im-
pacto na sexualidade. Objetivo: Compreender as representações sociais de adultos soro-
positivos acerca da sexualidade após o diagnóstico do HIV. Metodologia: Trata-se de uma 
pesquisa de campo exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, tendo como refe-
rencial teórico a Teoria das Representações Sociais em sua abordagem estrutural. A coleta 
de dados ocorreu no período de Agosto de 2019 a Fevereiro de 2020 e foi realizada em três 
Serviços de Assistência Especializada em HIV/Aids, utilizando um formulário de carac-
terização sociodemográfico e profissional e um formulário de coleta de evocações livres, 
com o termo indutor “sexualidade após o diagnóstico”. Os dados oriundos do formulário 
de caracterização foram analisados por meio da estatística descritiva. Já os dados coletados 
através do questionário de evocações livres foram analisados pelo Software IRAMUTEQ. 
Resultados: O núcleo central foi integrado pelas palavras prevenção, normal e diminuiu. 
A primeira periferia constituiu-se das palavras cuidado, medo e preservativo e a segunda 
periferia, em sua maioria, pelas palavras difícil, igual e amor. Já a zona de contraste carac-
terizou-se pelas palavras complicado, preconceito, aceitação e tranquilo. Conclusão: Para o 
grupo estudado, a vivência da sexualidade é considerada normal e a consciência acerca da 
importância da prevenção está aumentando. Apesar disso, um dos maiores desafios para os 
indivíduos com HIV ainda é o preconceito, por isso ressalta-se a importância de fortalecer 
as estratégias de educação em saúde, com o intuito de desmistificar concepções equivoca-
das que estimulem a discriminação.

PALAVRAS-CHAVES: HIV, Sexualidade, Percepção Social, Saúde do Adulto, 
Enfermagem.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 518

SINCOPE DA DEGLUTIÇÃO: É POSSIVEL OCORRER EM 
CIRURGIA ORTOGNATICA?

Vinicius Balan Santos Pereira; Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: A síncope da deglutição representa um distúrbio neuropático responsável por 
alterações patológicas funcionais do nervo vago. A disfunção cardíaca resultante dessa con-
dição apresenta risco de morte e pode ser difícil de tratar. Objetivo: O objetivo deste estudo 
foi descrever as principais características e o tratamento da síncope da deglutição com base 
na literatura científica e descrever o primeiro caso de síncope da deglutição pós-operatória 
em paciente submetido à cirurgia ortognática. Metodologia: o estudo foi realizado em duas 
etapas: i) revisão integrativa e; ii) relato de caso de complicação de síncope de deglutição 
após cirurgia ortognática. Resultados: Não foi encontrada referência bibliográfica sobre 
síncope da deglutição em cirurgia ortognática. A etiologia da síncope da deglutição parece 
ser idiopática ou correlacionada com doenças subjacentes, mas não com procedimentos 
cirúrgicos. Sua ocorrência e gravidade parecem ser mais significativas em indivíduos mais 
velhos. A manipulação cirúrgica do complexo zigomático-orbital e da mandíbula, princi-
palmente nas osteotomias sagitais por recuo mandibular, pode resultar em bradicardia e 
parada cardíaca por reflexo trigeminocardíaco. O bloqueio anestésico local com vasocons-
tritor pode reduzir a ocorrência e a intensidade das alterações cardíacas durante a operação. 
O caso relatado é de um paciente jovem e saudável que desenvolveu síncope da deglutição 
sete meses após cirurgia ortognática. Após seis meses de tratamento medicamentoso, foi 
necessário implante de marca-passo cardíaco, com remissão completa dos eventos de des-
maio e inconsciência, mas com persistência de dor esporádica leve e persistente à mastiga-
ção. Conclusão: A síncope da deglutição é uma condição incomum, e nosso estudo sugere 
que também pode ser uma complicação trans ou pós-operatória de cirurgia ortognática.

PALAVRAS-CHAVES: Síncope da Deglutição, Bradicardia, Hipotensão, Cirurgia 
Ortognática.
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SÍNTESE E AVALIAÇÃO FARMACOLÓGICA DE INÉDITOS 
TIAZÓIS COMO AGENTES ANTICHAGÁSICOS

Maria Paula Pereira Borges; Marcos Veríssimo de Oliveira Cardoso.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: A doença de Chagas é uma doença negligenciada, cujo tratamento atual consis-
te na utilização de fármacos que acarretam no surgimento de efeitos colaterais graves. Em 
virtude disso, nosso grupo de pesquisas tem se dedicado a desenvolver novos protótipos 
mais eficazes para o tratamento da doença de Chagas, que apresentem maior atividade tri-
panocida e baixa citotoxicidade. Objetivos: Planejamento, síntese e “screening” farmacoló-
gico de inéditos tiazóis derivados da piridina como agentes antichagásicos; sintetizar novos 
derivados da tiossemicarbazona LPMB.1-6; ciclizar a respectiva tiossemicarbazona para a 
obtenção de inéditos tiazóis; caracterizar estruturalmente os tiazóis LPMB.1-6 (1H-RMN, 
13CRMN e IV); realizar ensaios de citotoxicidade in vitro frente a células esplênicas de 
camundongos isogênicos; avaliar atividade antiproliferativa frente a forma epimastigota do 
T. cruzi. Metodologia: Para a obtenção da série, inicia-se com a reação da 2-benzoilpiridi-
na carboxialdeído com a feniltiossemicarbazida, para a obtenção da hidrazona BPFT, em 
seguida reage-se a hidrazona com as respectivas ?- halocetonas para obtenção dos tiazóis 
LPMB.1-6. Resultados: Através da metodologia aplicada, foram obtidos 6 inéditos tia-
zóis, purificados e com rendimentos satisfatórios, planejados como agentes antichagásicos. 
Conclusão: Foram obtidos e purificados os compostos planejados LPMB.1-6, entretanto, 
as demais fases foram interrompidas em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19.

PALAVRAS-CHAVES: Doença de Chagas, Tiazóis, Hidrazonas, Síntese.
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SISTEMAS DE SPIN E TRANSIÇÕES DE FASE EM REDES 
COMPLEXAS: UMA ABORDAGEM EM ECONOFÍSICA

Mateus Francisco Batista Granha; André Luis Da Mota Vilela

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Mercados financeiros e sistemas econômicos têm motivado diversas investigações científi-
cas ao redor do globo. A previsão do preço do petróleo, a próxima quebra da bolsa e formas 
eficientes de investir capitais são exemplos de problemas econômicos que se tornaram 
desafios para a Física da atualidade. Nesse âmbito, surge o campo interdisciplinar da Eco-
nofísica, que consiste na utilização de técnicas da Mecânica Estatística para a compreensão 
destes sistemas complexos com uma grande quantidade de constituintes. Aliado à isso, a 
Teoria das Redes Complexas consiste em uma abordagem eficiente no estudo de diversos 
sistemas físicos reais, como problemas relacionados à análise climática, à rede mundial 
de computadores, tráfego aéreo e marítimo, mercados financeiros, sistemas sociais, entre 
outros. Neste trabalho, utilizamos o método de Erdös-Rényi para construir um grafo alea-
tório com o objetivo de modelar as interações entre agentes financeiros em um mercado de 
ações. Dessa forma, utilizamos o método Monte Carlo e simulações computacionais para 
implementar e analisar o Modelo do Voto da Maioria para Mercados Financeiros em Grafos 
Aleatórios. Nesse modelo, a rede é dividida em dois tipos de agentes: noise traders e funda-
mentalistas. O primeiro é considerado um investidor menos experiente, que tende a seguir 
a opinião da maioria dos investidores com probabilidade (1 – q). Por outro lado, o segundo 
tipo de investidor tende a seguir a minoria global do sistema financeiro, como uma estra-
tégia de investimento que consiste em vender (comprar) enquanto a maioria compra (ven-
de). Investigamos o comportamento qualitativo e quantitativo do nosso modelo utilizando 
simulações Monte Carlo para obter o parâmetro de ordem, o retorno, a autocorrelação e 
a distribuição de retornos. Nossos resultados concordam com o esperado para mercados 
financeiros reais, apresentando aglomerados de volatilidade, decaimento exponencial de 
autocorrelações e distribuições de retorno com caudas longas.

PALAVRAS-CHAVES: Econofísica, Sociofísica, Mercados Financeiros, Redes 
Complexas.
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SITUAÇÕES DO CAMPO CONCEITUAL MULTIPLICATIVO 
PRESENTES NOS EXAMES DE SELEÇÃO DE ESCOLAS 
DE APLICAÇÃO DA UPE: ANÁLISE DAS PROVAS DE 

MATEMÁTICA NO TRIÊNIO 2017 – 2019

Vivian Tamires Santana Melo; Ernani Martins dos Santos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A presente pesquisa teve por objetivo a análise dos problemas matemáticos inseridos no 
campo das Estruturas Multiplicativas, presentes nas provas de matemática dos exames de 
seleção do 6º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio da Escola de Aplicação 
do Recife e Escola de Aplicação Professor Chaves do triênio 2017-2019, à luz da Teoria 
dos Campos Conceituais. O Estudo se enquadra dentro de uma abordagem qualitativa que 
visou buscar uma interpretação dos problemas obtidos na análise de cada prova do triênio. 
Foram realizadas análises das recomendações dos documentos oficiais sobre os conteúdos 
programáticos referente aos exames de seleção, sendo analisadas cada questão do campo 
multiplicativo. Constatamos que tanto o manual do candidato quanto os testes de seleção 
(formato das avaliações e proposição de itens), eram diferentes para cada escola. Apenas 
em 2019 o exame se tornou unificado, sendo adotado apenas um teste de seleção e um 
manual do candidato para as escolas. A partir deles, foi notório que a maior parte dos con-
ceitos se relacionam com o campo multiplicativo e pautam-se na resolução de problemas, 
envolvendo situações que envolvem razão, proporção, regra de três simples, combinatória, 
etc. Nesse campo, espera-se que diante dos problemas, os estudantes consigam resolvê-los 
utilizando estratégias pessoais e técnicas operatórias convencionais, tendo compreensão 
dos processos nelas envolvidos. Desta forma, esperamos que com este estudo possamos 
contribuir para que os professores possam provocar os estudantes a utilizarem um pensa-
mento lógico, independente do caminho percorrido para chegar a resposta final, incentivan-
do os professores a conhecerem a natureza dos problemas que apresentam a seus alunos em 
sala de aula, assim como, mostrar a importância da Teoria dos Campos Conceituais e como 
ela pode ser vivenciada na escola, para que os alunos estejam aptos para as resoluções das 
questões contidas nos testes de seleção das Escolas de Aplicação da UPE.

PALAVRAS-CHAVES: Teoria dos Campos Conceituais, Estruturas Multiplicativas, Es-
colas de Aplicação.
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SOBRECARGA E ANSIEDADE/ DEPRESSÃO EM 
CUIDADORES DE PACIENTES COM ESCLEROSE  

LATERAL AMIOTRÓFICA

Brenda Fernanda Vanderley Ferreira da Silva; Regina Célia de Oliveira

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

INTRODUÇÃO: Doenças do Neurônio Motor (DNM) são um grupo de síndromes neuro-
degenerativas. A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma DNM, apresenta um quadro de 
debilidade progressiva, evolução sistêmica e prognóstico temporal curto; impossibilitando 
a execução de atividades de vida diária; sendo inevitável a presença do cuidador diante das 
adversidades que crescem com o avanço da doença. Esse cuidador torna-se essencial na 
evolução clínica e emocional do doente, levando-o a experimentar a sobrecarga do cuida-
dor, que impacta na saúde mental, física e na vida social; como resultado da sua doação ao 
papel de cuidar. OBJETIVO: Avaliar a sobrecarga, ansiedade e depressão dos cuidadores 
de pacientes com ELA em três centros de referência de neurologia na região Metropolitana 
do Recife-PE. METODOLOGIA: Estudo transversal, descritivo, quantitativo, com parti-
cipação de 11 cuidadores de pacientes com ELA. A sobrecarga foi avaliada com a Escala 
de Zarit, enquanto a ansiedade e depressão com o Inventário de Ansiedade e Depressão de 
Beck. RESULTADOS: No que se refere às características sociodemográficas dos cuidado-
res, a sobrecarga subjetiva era maior quando o cuidador era do sexo feminino, com maior 
nível de escolaridade e sem renda. Os fatores preditores de maior grau de sobrecarga fo-
ram: Muitos moradores na mesma casa, cuidar de outras pessoas, ter outras preocupações, 
sedentarismo e desemprego. Os entrevistados possuíam fortes indicadores, em relação a 
taxa de ansiedade e de depressão, evidenciando que há uma dependência de quanto maior 
o nível de sobrecarga que este cuidador está exposto, maior será a sua taxa de ansiedade e 
depressão. CONCLUSÃO: Perante isto, os cuidadores de pacientes com ELA são vulnerá-
veis a sobrecarga, ansiedade e depressão; relacionado às atividades desenvolvidas com o 
paciente e a mudança do seu estilo de vida. O conhecimento dos fatores que se relacionam 
a essa sobrecarga se faz necessário para desenvolver intervenções de apoio aos cuidadores

PALAVRAS-CHAVES: Esclerose Lateral Amiotrófica, Cuidadores, Qualidade de Vida, 
Enfermagem.
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SONO É VIDA 

Maria Carlla Aroucha Lyra; Mônica Heimer

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: um tempo de sono adequado e de qualidade é importante para a saúde dos ado-
lescentes, pois possui impacto nas funções biológicas, comportamentais e emocionais, bem 
como habilidades de aprendizagem e atenção. Objetivo: trata-se de um projeto de extensão 
que visa conscientizar professores, adolescentes e seus responsáveis sobre o impacto de 
um sono de má qualidade para a saúde, bem como estimular a produção científica e promo-
ver o benefício da extensão do conhecimento produzido e/ou adquirido na Universidade à 
comunidade. Metodologia: as atividades de extensão foram realizadas, em parte, de forma 
presencial, através de ações semanais em unidades da UPE, em escolas, CRAS (Centro de 
Referência da Assistência Social), em USF (unidades de Saúde da Família) em parceria 
com o NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) e praças. As ações in loco (período de 
isolamento social) do projeto foram suspensas e deram espaço para as ações remotas atra-
vés da produção de conteúdo para as redes sociais, por meio de vídeos e folhetos digitais. 
Resultados: a integração entre a universidade e a sociedade, em especial o público infanto-
-juvenil, através das ações, permitiu a difusão de orientações de prevenção e promoção de 
saúde. O caráter multidisciplinar da equipe do projeto composta por alunos de graduação e 
pós-graduação de diversas áreas permitiu uma melhor abordagem das ações, bem como a 
identificação de pessoas com sintomas de Distúrbios do Sono que puderam ser orientadas e 
encaminhadas para centros de referência. Conclusão:o projeto possibilitou o diálogo direto 
com a comunidade, propagação de conhecimentos promotores de saúde e a identificação 
precoce de patologias, ressaltando seu caráter de promoção e prevenção em saúde. Além 
disso, foram realizados em diálogo com o Projeto Sono é vida, iniciações científicas, uma 
dissertações de mestrado e uma tese em andamento que geram subsídio no planejamento 
de ações de promoção de saúde para adolescentes.

PALAVRAS-CHAVES: Sono, Distúrbios do Sono, Adolescente.
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TECNOLOGIA MICORRÍZICA E FERTILIZANTES 
ORGÂNICOS PARA AUMENTO DA PRODUÇÃO  

DE BIOMOLÉCULAS FOLIARES EM  
MARACUJAZEIRO-AMARELO

Ariane Silva Pereira; Fábio Sérgio Barbosa da Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: Passiflora edulis f. flavicarpa, conhecida como maracujazeiro-amarelo, possui 
efeitos sedativos e ansiolíticos, atribuídos aos compostos fenólicos presentes nas folhas, 
que são biomoléculas produzidas em baixas concentrações. Nesse sentido, torna-se neces-
sário desenvolver tecnologias que aumentem os teores desses compostos, como a aplicação 
de fungos micorrízicos arbusculares (FMA), que estabelecem relação simbiótica com as 
plantas; dentre os benefícios dos FMA, destaca-se a otimização na produção de metabólitos 
secundários. Associados aos FMA, adubos orgânicos podem ser utilizados na agricultura 
para potencializar o efeito da micorrização. Objetivo: definir a combinação de FMA e de 
adubos orgânicos eficaz em otimizar a produção de biomoléculas foliares em maracujazei-
ro-amarelo. Metodologia: Foi montado experimento, com delineamento em arranjo fatorial 
3 x 2, sendo utilizados três tipos de substratos (solo, solo + 10% de vermicomposto e solo + 
10% de pó de coco) e 2 tratamentos de inoculação (com ou sem Acaulospora longula), em 
10 repetições. Folhas de P. edulis foram maceradas em etanol 95 % por 12 dias e os extra-
tos utilizados para doseamento de fenóis totais, de flavonoides totais, de proteínas totais e 
de carboidratos solúveis totais. Resultados: Os teores de flavonoides foram incrementados 
em 141,61 %, quando as plantas foram cultivadas em solo com 10 % vermicomposto, 
dispensando a inoculação com FMA. A concentração de fenólicos aumentou em 10,28 % 
em plantas inoculadas com FMA e cultivadas em solo, em comparação ao controle. Os 
conteúdos de carboidratos solúveis totais e de proteínas totais tiveram aumento de 108,09 
% e 140,92 %, respectivamente, em plantas inoculadas e cultivadas em solo com vermi-
composto, em relação ao controle. Conclusão: A recomendação da combinação de FMA 
e fertilizantes orgânicos depende da biomolécula considerada, sendo mais indicada para 
incremento na produção de metabólitos primários em folhas de P. edulis.

PALAVRAS-CHAVES: Passiflora, Micorrizas, Pó de Coco, Vermicomposto
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TELEODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19:  
POR QUE NÃO?

Maria Luíza Vaz de Oliveira Cunha; Aurora Karla de Lacerda Vidal

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

Introdução: A teleodontologia é definida como o uso das Tecnologias de Informação e Co-
municação (TIC) para troca de dados e informações em saúde no intuito de prover serviços 
de saúde em situações que seja necessário transpor barreiras geográficas, temporais, sociais 
e culturais. Objetivo: Verificar na literatura o que referem os artigos acerca da teleodonto-
logia em tempos de Covid-19. Metodologia: Trata-se de um estudo bibliográfico, leitura 
crítica de artigo científico, tipo revisão narrativa realizada através de pesquisas de artigos 
científicos nas bases de dados SCIELO, PUBMED e LILACS, a partir das palavras-cha-
ve: Covid-19; Odontologia; Teleodontologia. Resultados: A teleodontologia foi aprovada 
no Brasil, pelo Conselho Federal de Odontologia, na resolução CFO-226, de 04 de junho 
de 2020, que regulamenta o exercício da odontologia a distância (CFO, 2020), contudo é 
vetado as teleconsultas (diagnóstico virtual) e teleprescrições. A literatura é unânime ao 
reconhecer que a nova realidade social, educativa e assistencial favorece o uso da teleo-
dontologia como um complemento nos métodos de ensino tradicionais e um recurso capaz 
de auxiliar o atendimento dos pacientes, contribuindo para a melhoria e controle da saúde 
bucal, atendimento integral e humanizado mediado pela tecnologia. Entretanto, no Brasil, 
ainda a tecnologia não está ao alcance de todos, o que poderá implicar em limitação do 
aprendizado, da assistência e agravar a desigualdade social existente. Conclusão: A teleo-
dontologia mostrou-se uma ferramenta tecnológica valiosa e pode ser excelente, permitir a 
interação e a integração, no processo de ensino/aprendizado, bem como, na teleassistência, 
desde que todos os atores tenham acesso à internet e saibam usá-la.

PALAVRAS-CHAVES: Covid-19, Odontologia, Teleodontologia.
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TEMPO, ESPAÇO E PODER NA ROMA ANTIGA: AS 
REPRESENTAÇÕES LITERÁRIAS DA URBS NOS FASTOS 

DE OVÍDIO (SÉC. I D.C)

Thalles Carvalho Sena de Miranda; Thiago Eustáquio Araujo Mota.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O calendário na Antiguidade funcionava como uma instituição que regia as práticas da 
agricultura e também as atividades cívicas e religiosas. A forma de gerir o tempo transfor-
mou-se também em um instrumento que se moldava de acordo com interesses políticos. O 
imperador Augusto César soube gradativamente associar a sua imagem dentro das práticas 
cívicas religiosas ao reformar a cidade e seus espaços sagrados ligando ainda a sua gens 
ao próprio calendário Romano. Ovídio foi um dos poetas ligados ao círculo de interesses 
do princeps que celebrou as reformas arquitetônicas e institucionais empreendidas por ele 
através do seu calendário poético conhecido como Fastos que será aqui nosso principal 
objeto de estudo. Nosso principal objetivo nesta produção será investigar as representações 
literárias da urbs nos Fastos de Ovídio de forma a avaliar as relações entre tempo espaço e 
poder na Roma do período augustano. Nossas preocupações metodológicas se desdobram 
em dois eixos orientadores: primeiramente, a problematização das condições históricas 
e materiais de produção desta obra e, por conseguinte, a investigação das representações 
literárias da urbs no século I d.C. Não pretendemos assumir posturas categóricas em nossa 
interpretação principalmente por se tratar de um documento histórico poético e polissêmico 
o que abre espaço para as mais diversas interpretações. O que notamos é que a obra nos traz 
a possibilidade de conhecer através da écfrase a topografia religiosa que não será possível 
tratar a partir de uma experiência empírica.

PALAVRAS-CHAVES: Fastos, Ovídio, Calendário, Poema.
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TENDÊNCIAS E POSSIBILIDADES DO USO DE JOGOS 
ELETRÔNICOS NO AMBIENTE UNIVERSITÁRIO

Erica Silva Vasconcelos; Ademir Macedo Nascimento.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
CAMPUS MATA SUL - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O presente estudo visou entender aplicações de jogos eletrônicos em contextos universitá-
rios, especialmente os serious games, buscando detalhar os benefícios desses jogos para os 
pilares de ensino , pesquisa e extensão. Destacando-se o fato dos jogos eletrônicos forne-
cerem aos alunos a possibilidade de falhar, aprender com seus erros e tentar novamente em 
um ambiente controlado. O objetivo geral do projeto consistiu em, analisar as possibilida-
des de aplicação de jogos eletrônicos no ambiente universitário. Os resultados obtidos na 
pesquisa levantaram dados sobre os jogos sérios e sua aplicação como atividade universitá-
ria. Com a realização de testes com estudantes universitários do quinto período do curso de 
Administração Pública, através do simulador gerencial do Simulare, pôde-se avaliar a ativi-
dade agregando positivamente sobre a aprendizagem desses alunos. Ainda no contexto do 
simulador, procurou-se atrelar sua usabilidade com relação às disciplinas cursadas e ainda 
a cursar do curso de administração pública da UPE na modalidade EaD, criando assim um 
vínculo entre as ferramentas do jogo e os aspectos teóricos de algumas disciplinas. No que 
tange a abordagem metodológica, pode-se classificar esta pesquisa como exploratório-des-
critiva, pois seu propósito imediato foi a exploração e descrição de uma realidade. Consi-
derou-se que a atividade proporcionou estímulo e curiosidade nos estudantes, aumento da 
capacidade de percepção da complexidade e importância de tomar decisões baseadas em 
variáveis e diferentes cenários econômicos. Logo, notou-se que o jogo eletrônico aplicado 
no ambiente universitário atende a requisitos de aprendizagem, desde que seja manejado de 
forma coerente com a finalidade esperada, e que sejam disponibilizados todos os subsídios 
necessários para que isto ocorra da melhor forma, ou seja, contribuindo para a formação de 
profissionais competentes.

PALAVRAS-CHAVES: Jogos Eletrônicos, Ambiente Universitário, Administração.
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TEORIA DE GRAFOS EM CIRCUITOS QUÂNTICOS 

Giuliano Porciúncula Guedes; Marcone Isidorio de Sena Júnior

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Na pesquisa em sistemas nanoestruturados, há grandes desafios de compreensão das pro-
priedades de transporte de carga, calor e spin em sistemas eletrônicos. O aperfeiçoamento 
da descrição de sistemas de baixa dimensionalidade ainda é um campo em desenvolvimen-
to, mesmo com vários aspectos do transporte observados já tenham sido esclarecidos. A 
física mesoscópica estuda fenômenos de transporte em nanoestruturas, podendo ser descri-
tos por técnicas semiclássicas. Esta linha de pesquisa descreve os observáveis transportes 
eletrônicos por sistemas de pontos quânticos caóticos na forma de cumulantes da estatística 
de transmissão de cargas para reservatórios normais. Os métodos aplicados para o transpor-
te de carga em sistemas macroscópicos são adaptados para descrever o transporte eletrô-
nico em sistemas em mesoescalas, quando aspectos quânticos devem ser incorporados. O 
entendimento dos processos de transporte em baixas escalas é crucial para a identificação 
dos graus de liberdade acessíveis para a modelagem do transporte em nanoestruturas. A 
compreensão de como topologia e demais parâmetros da rede de pontos quânticos reper-
cute no processo de transmissão de carga é de interesse natural para uma modelagem mais 
eficiente para a realização da arquitetura desses sistemas obtidos por técnicas de litografia 
em heteroestruturas semicondutoras. Para esse fim, a teoria de grafos provê uma aborda-
gem algébrica mais adequada para a descrição de estruturas em. Mostramos uma descrição 
da Teoria Quântica de Circuitos para o cálculo de cumulantes, diretamente em termos da 
rede. A partir dos resultados, construímos um pacote no Wolfram Mathematica para cal-
cular os cumulantes a partir de uma dada rede de pontos quânticos. A extensão da aborda-
gem por teoria de grafos aplicada em circuitos quânticos fornece um método sistemático 
mais eficiente disponível na literatura para a determinação dos cumulantes da estatística de 
transmissão de carga em redes de pontos quânticos no regime semiclássica.

PALAVRAS-CHAVES: Ponto Quântico, Grafos, Redes, Cumulantes, Transporte.
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TIPOS DE CIMENTO ENDODÔNTICO VERSUS 
RETRATAMENTO: REVISÃO SISTEMÁTICA 

Silmara de Andrade Silva; Diana Santana de Albuquerque

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

O retratamento endodôntico é um procedimento realizado quando há insucesso no trata-
mento anterior. Existem vários tipos de cimentos endodônticos no mercado atualmente, 
mas sua retratabilidade ainda é questionada. Assim, o objetivo deste estudo foi elaborar 
uma revisão sistemática sobre os estudos que comparam a retratabilidade de cimentos à 
base de resina epóxica e cimentos biocerâmicos. Uma busca criteriosa foi realizada nas 
bases de dados PUBMED, EMBASE, LILACS, SCIELO, WEB OF SCIENCE, SCOPUS, 
em 06 de maio de 2020 e atualizada em 08 de outubro de 2020. Nenhuma restrição de 
idioma ou período foi utilizada. Para elaboração e planejamento desta revisão sistemática 
foi utilizada uma lista de verificação, o PRISMA checklist. Somente artigos que utilizaram 
cimentos resinosos e biocerâmicos foram incluídos na pesquisa. Os critérios de exclusão 
foram: (1) estudos que avaliaram remoção do material obturador nos casos de tratamentos 
previamente realizados que não compararam cimentos à base de resina epóxica com cimen-
tos biocerâmicos; (2) estudos que fizeram uso de solventes em todos os grupos durante o 
retratamento; (3) revisões de literatura, cartas, relatos de casos clínicos, resumos, opiniões 
pessoais, resumos em conferências, cartas ao editor, teses e capítulos de livro; (4) estudos 
clínicos. Assim, foram selecionados somente estudos in vitro que compararam a retrata-
bilidade de cimentos resinosos e biocerâmicos. Dos 19 artigos selecionados pelos títulos 
e abstracts, apenas 16 se enquadraram nos critérios de inclusão e exclusão. A maioria dos 
estudos afirma que a quantidade de cimento biocerâmico remanescente no canal radicular 
foi inferior a quantidade de cimento resinoso. Estes achados indicam uma superioridade da 
retratabilidade dos cimentos biocerâmicos. Porém, vale ressaltar que pela heterogeneidade 
dos métodos adotados pelos pesquisadores, mais estudos são necessários para confirmar 
estes resultados.

PALAVRAS-CHAVES: Retratamento, Biocerâmicos, Cimentos de Resina, Retratabilidade.
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TRABALHADORES DO CORTE DA CANA-DE-AÇÚCAR E 
O ACESSO A PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Palloma Lays de França Almeidda; Elizabeth da Silva Alcoforado.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA SUL - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O presente artigo vincula-se a pesquisa Trabalhadores do Corte da Cana-de-açúcar e o 
Acesso a Previdência Social, financiada pelo PIBIC CNPq, na qual visa analisar o direito 
e o acesso dos trabalhadores rurais a política de Previdência Social, investigar quais as 
dificuldades os trabalhadores do corte da cana-de-açúcar encontram ao recorrer a essa polí-
tica observando também da ótica do profissional em Serviço Social, sobre a atuação nessa 
política.

PALAVRAS-CHAVES: Trabalhadores Rurais, Previdência Social, Serviço Social na Pre-
vidência Social.
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TRAIÇÃO E FIDELIDADE NA INTERPRETAÇÃO DA 
CONSTITUIÇÃO: O PROBLEMA DAS MUTAÇÕES  

(IN)CONSTITUCIONAIS

Tainã Almeida Pinheiro de Sousa; Glauco Salomão Leite.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O presente projeto pretende analisar o tratamento doutrinário e jurisprudencial dispensado 
ao fenômeno da mutação constitucional, enquanto alteração interpretativa do documento 
constitucional. Desse modo, sob o paradigma do living constitution, o propósito é identi-
ficar se existem parâmetros objetivos que norteiem a atuação do Poder Judiciário na cons-
trução de interpretações evolutivas da constituição. Também se busca analisar decisões 
paradigmáticas do STF nas quais seus integrantes afirmam promoverem mudanças inter-
pretativas na CF/88. Com isso, intenta-se apontar os riscos decorrentes do ativismo judicial 
que podem resultar em deturpações do modelo constitucional, transformando seu guardião 
em uma espécie de poder constituinte permanente. A metodologia utilizada para executar 
as tarefas propostas nesse plano de trabalho foi uma revisão bibliográfica e estudo de caso 
sobre a mutação constitucional, tomando como referência a posição prevalente no STF. 
Em seguida, foi feito um levantamento dos impactos negativos do ativismo judicial nessa 
matéria e, por fim, analisaram-se experiências concretas de mutações constitucionais que 
resultam em situações de apropriação indevida do texto constitucional. Com o desenvol-
vimento dessa pesquisa, buscou-se identificar na práxis do STF se existem parâmetros a 
serem seguidos para demarcar os limites da mutação constitucional. O estudo aponta para 
a relevância em se refletir sobre os limites da interpretação constitucional, particularmente 
no STF, ao utilizar-se da mutação constitucional. Com o levantamento bibliográfico, foi 
possível notar que o STF é capaz de alterar as normas constitucionais por suas decisões 
institucionais, com isso, precisar prestar contas – ou se submeter – à fiscalização de ne-
nhum outro Poder instituído, o que suscita dúvidas sobre sua legitimidade e coerência com 
a função de guardião da Constituição.

PALAVRAS-CHAVES: Mutação Constitucional, Supremo Tribunal Federal, Jurisdição 
Constitucional
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TRATAMENTO DE ABSCESSO APICAL AGUDO 
EM UM PACIENTE COM  HEPATITE AUTOIMUNE 
TOMANDOALENDRONATO: RELATO DE CASO

Monica Soares de Albuquerque.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Objetivo: Relatar caso clínico de paciente, com diagnostico de abscesso apical agudo e por-
tador de hepatite autoimune (AIH), fazendo uso de medicamentos imunossupressores, cor-
ticoides e bisfosfonato ,sendo acometido de hemorragias frente a traumas leves. Métodos: 
Paciente do sexo masculino, 32 anos, de descendência africana, procurou com urgência a 
clínica odontológica, queixando-se de um aumento de volume na região geniana direita e 
um incômodo na região do segundo pré-molar inferior direito, ao mastigar. Após exame 
clínico intraoral e radiográfico o paciente foi diagnósticado com necrose pulpar e abscesso 
apical agudo. Por ser portador de AIH e por estar fazendo uso crônico de corticoides e 
uso bisfosfonato (alendronato), ele foi submetido à terapia endodôntica, como forma de 
tratamento minimamente invasivo, considerando seu estado sistêmico, além de prevenir 
a ONJ (osteonecrose dos maxilares) Resultado: após três anos de acompanhamento com 
controle radiográfico periapical e tomográfico foi observado reparo ósseo da região peria-
pical do dente,demonstrando que o bisfosfonato usado pelo paciente não impediu o reparo 
ósseo.. Conclusão: com esse relato podemos inferir que é possível reverter um quadro de 
lesão periapical em dente com abscesso apical agudo e polpa necrosada , de paciente com 
AIH fazendo uso de bisfosfonato sem que haja a necessidade da realização de procedi-
mentos mais invasivos e que colocariam em risco a condição bucal e geral do paciente, no 
pós-operatório.

PALAVRAS-CHAVES: Abscesso Apical Agudo, Hepatite Autoimune, Bisfosfonato, Tra-
tamento Endodôntico.
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TRATAMENTO DE ABSCESSO APICAL AGUDO EM UM 
PACIENTE COM HEPATITE AUTOIMUNE TOMANDO 

ALENDRONATO: RELATO DE CASO 

Monica Soares de Albuquerque; Rodivan Braz.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: A hepatite autoimune (AIH) é uma doença hepática inflamatória, crônica, 
progressiva e rara que acomete todas as raças e gêneros, embora seja mais frequente em 
mulheres. Objetivo: Relatar caso clínico de paciente, com diagnostico de abscesso apical 
agudo e portador de hepatite autoimune (AIH), fazendo uso de medicamentos imunossu-
pressores, corticoides e bisfosfonato, sendo acometido de hemorragias frente a traumas 
leves. Métodos: Paciente do sexo masculino, 32 anos, de descendência africana, procurou 
com urgência a clínica odontológica, queixando-se de um aumento de volume na região 
geniana direita e um incômodo na região do segundo pré-molar inferior direito, ao masti-
gar. Após exame clínico intraoral e radiográfico o paciente foi diagnósticado com necrose 
pulpar e abscesso apical agudo. Por ser portador de AIH e por estar fazendo uso crônico de 
corticoides e uso bisfosfonato (alendronato), ele foi submetido à terapia endodôntica, como 
forma de tratamento minimamente invasivo, considerando seu estado sistêmico, além de 
prevenir a ONJ (osteonecrose dos maxilares) Resultado: após três anos de acompanhamen-
to com controle radiográfico periapical e tomográfico foi observado reparo ósseo da região 
periapical do dente, demonstrando que o bisfosfonato usado pelo paciente não impediu o 
reparo ósseo. Conclusão: com esse relato podemos inferir que é possível reverter um qua-
dro de lesão periapical em dente com abscesso apical agudo e polpa necrosada, de paciente 
com AIH fazendo uso de bisfosfonato sem que haja a necessidade da realização de proce-
dimentos mais invasivos e que colocariam em risco a condição bucal e geral do paciente, 
no pós-operatório.
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TREINAMENTO RESISTIDO COM INSTABILIDADE 
PROGRESSIVA NA FUNÇÃO FÍSICA DE IDOSOS 

COM DECLÍNIO COGNITIVO SUBJETIVO (ESTUDO 
REI) – EXPLORANDO O IMPACTO CLÍNICO E 

RESPONSIVIDADE AO EXERCÍCIO

Bruno Remígio Cavalcante; Rodrigo Cappato de Araújo.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: Declínio cognitivo subjetivo é um fator de risco para demência. A deterioração 
das funções cognitivas impacta negativamente a funcionalidade de idosos. Treinamento 
resistido (TR) pode atenuar/reverter os efeitos do comprometimento cognitivo nas funções 
físicas. A utilização simultânea de instabilidade aos exercícios resistidos (TRI) aumentam 
complexidade motora em comparação ao TR, tornando esse modelo atrativo. Objetivo: 
Avaliar os efeitos do TRI nas funções físicas em idosos com queixas cognitivas subjetivas, 
explorando seu impacto clínico e responsividade. Métodos: Sessenta e sete participantes 
foram aleatoriamente alocados em: 1) TR (n=23); 2) TRI (n=22) ou 3) Controle (n=22). 
Ambos protocolos de treinamento foram estruturados em três séries de 10-15 repetições, 
três vezes semanais durante 12 semanas. O grupo TRI realizou o mesmo protocolo utilizan-
do dispositivos e superfícies instáveis simultaneamente. O grupo controle foi submetido a 
palestras educativas e alongamento/relaxamento. Antes e após intervenção, todos partici-
pantes realizaram avaliações de função física (Short Physical Performance Battery–SPPB; 
Timed Up and Go–TUG; Teste de caminhada de seis minutos–TC6; 1-RM leg press). Nós 
calculamos as mudanças em cada desfecho e identificamos o percentual de participantes 
com melhoras clínicas/responsividade ao exercício. Resultados: Os exercícios resistidos 
promoveram melhora na função física (TUG: TRI= -1.6segundos, IC95%:[-2.6,-0.5] e TR= 
-1.4segundos, IC95%:[-2.4,-0.5]; TC6: TRI= 68metros, IC95%:[24,112]; 1-RM: TRI= 
24kg, IC95%:[11,36] e TR= 25kg, IC95%:[12,37]) comparativamente ao controle. A pro-
porção de indivíduos que tiveram mudanças clinicamente relevantes e responsividade foi 
maior nos grupos TRI e TR no TUG (31,9%, 29,8%; p=0,046), TC6 (27,7%; p<0,001) e 
1-RM leg press (33,3%; p<0,001). Conclusão: Em idosos com queixas cognitivas subjeti-
vas, TRI e TR promoveram mudanças clinicamente relevantes e responsividade na função 
física.

PALAVRAS-CHAVES: Exercício, Treinamento Resistido, Mobilidade, Envelhecimento, 
Ensaio Clínico Aleatorizado.
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TUMOR ODONTOGÊNICO CERATOCIÍSTICO:  
RELATO DE CASO 

Cácio Lopes Mendes; Márcia Maria Fonseca da Silveira

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

O tumor odontogênico ceratocistico (TOC) é uma patologia oral descrita como cisto de 
revestimento epitelial uniforme, paraceratinizado, superfície corrugada, células basais dis-
postas em paliçada, núcleos hipercromáticos e cistos-satélites na cápsula fibrosa. Apresenta 
caráter agressivo, alto grau de recidiva, mais comum em pacientes de 10 a 40 anos, mascu-
lino e a mandíbula como seu principal sítio, com ou sem expansão óssea ou dor. Radiografi-
camente apresenta área radiolúcida, uni ou multilocular, margens bem definidas e escleróti-
cas, podendo causar deslocamento do nervo alveolar inferior e apresentar normalmente um 
dente não erupcionado envolvido. A enucleação é o procedimento cirúrgico mais utilizado 
para o tratamento. Relatar um caso clínico de TOC em uma paciente jovem. Paciente 12 
anos, feminino, branca, se apresentou no consultório relatando aumento de volume na re-
gião esquerda do corpo da mandíbula, indolor, com evolução de um ano e sem alteração na 
coloração da mucosa. Ao exame clínico observou-se consistência rígida à palpação. Radio-
graficamente observou-se uma imagem radiolúcida, bem delimitada, unilocular, localizada 
entre as raízes dos dentes 34 e 36 e entre a base da mandíbula e as raízes do dente 75, com 
deslocamento no sentido apical do dente 35. Hipóteses diagnósticas: ameloblastoma, TOC 
e Ceratocisto. Após biópsia incisional, marsupialização da lesão e análise histopatológica 
constatou-se um TOC. Nove meses após a marsupialização, realizou-se nova panorâmica, 
onde visualizou-se reposicionamento do dente 35 em seu sentido eruptivo e redução da le-
são com remodelamento ósseo. Clinicamente houve desaparecimento do abaulamento ós-
seo. Após um ano foi realizada exodontia do dente 75, exérese da lesão remanescente com 
margem de segurança e colagem do botão ortodôntico para tracionamento. Mesmo sendo 
o TOC uma lesão benigna com alto índice de recidiva, a marsupialização, dependendo do 
tamanho, é o tratamento de escolha com posterior exérese total.

PALAVRAS-CHAVES: Tumor Odontogênico Ceratocístico, Ceratocísto, Enucleação.
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UMA ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA 
DO 1º AO 3º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NUMA 

ESCOLA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

Camila Cristina De França Ferreira; Adlene Silva Arantes

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Este estudo buscou compreender como se configuram os elementos da história e cultura 
africana e afro brasileira em livros de história do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental utili-
zados em uma escola da cidade de Nazaré da Mata-PE. Para tanto, mapeamos os conteúdos 
dos livros didáticos a fim de analisar a representação da história e cultura africana e afro 
brasileira nas obras. A pesquisa está alicerçada na concepção de pesquisa bibliográfica e 
de natureza qualitativa com análise documental e teve como suporte teórico os estudos de 
Circe Bittencourt (2004), Silva (2010), Ponciano (2011) entre outros. A coleção de livros 
analisada é utilizada na Escola Municipal Irmã Guerra. Trata-se da coleção Buriti Mais 
História do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, de autoria de Lucimara Regina de Souza 
Vasconcelos, 1ª edição 2017, editora Moderna. Observamos na organização dos conteúdos 
a presença de elementos históricos e culturais africanos e afro-brasileiros, tanto do passado 
quanto atuais, o que nos faz crer que essa valorização está sendo trabalhada, uma vez que 
encontramos elementos que nos remetem a cultura afro-brasileira e africana, e os negros 
são representados como cidadãos comuns. Portanto, não podemos deixar de mencionar o 
papel crucial que o livro didático assume perante as aulas como plano curricular. O livro 
deve retratar uma desconstrução de modelos de papéis sociais sem a descontextualização 
dos conteúdos. Daí a importância da a lei 10639/2003 que instituiu a obrigatoriedade do 
ensino de História da África e dos africanos no currículo escolar da Educação Básica, res-
gatando historicamente, a contribuição dos negros na construção e formação da sociedade 
brasileira para a existência de livros didáticos que abordem tais conteúdos.

PALAVRAS-CHAVES: Livro Didático; História e Cultura Afro-brasileira e Africana; En-
sino Fundamental.
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UMA ANÁLISE SOBRE A DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DO 
ZIKA VÍRUS NO PERFIL LONGITUDINAL DO RIO UNA

Marcos Antonio Cavalcante da Costa Silva; Maurício Costa Goldfarb.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS GARANHUNS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: O perfil longitudinal de um rio descreve as transformações naturais que podem 
ocorrer em sua geometria de alagamento, vazão ou no seu regime de escoamento. Estas 
modificações em seu perfil podem estar diretamente relacionadas aos indicadores de saúde 
pública, principalmente os relacionados às questões hidrográficas. Nesse sentido, o Zika 
vírus recebe enfoque não só devido as suas complicações associadas, como a Síndrome de 
Guillain-Barré e a Microcefalia, mas também a sua relevância para o Estado de Pernambu-
co, afinal, ocorrera cerca de 66,7 notificações a cada 100 mil habitantes no Estado no ano 
de 2016. Objetivo: Avaliar a Contribuição do Rio Una sobre a distribuição espacial do Zika 
vírus no ano de 2016 nos municípios que possuem a sede transposta. Metodologia: Calcu-
lamos a distância percorrida pelo Rio Una até a sede municipal com o auxílio do software 
Google Earth. A quantidade de casos de Zika vírus notificados por município foi obtida nas 
bases de dados da Secretaria Estadual de Vigilância e Saúde do Estado de Pernambuco. 
Para análise de correlação foi utilizada a ferramenta matemática dos mínimos quadrados.

Com o auxílio do software Excel representamos graficamente as informações e aplicamos 
o coeficiente de determinação de Pearson para quantificar o grau de correlação entre as 
informações analisadas. Resultados: A partir da análise dos gráficos obtivemos um valor de 
aproximadamente 0,02 para r2, caracterizando correlação nula ou inexistente. No entanto, 
houve um ponto que destoou dos demais, sendo caracterizado como uma anomalia, tornan-
do necessária uma nova análise. Após esta análise foi obtido um valor de aproximadamente 
0,01 para o r2, caracterizando novamente ausência de correlação. Conclusão: Os resultados 
obtidos, portanto, são sugestivos da ausência de correlação entre o perfil longitudinal do 
Rio Una e a incidência de Zika vírus no Estado de Pernambuco no ano de 2016.

PALAVRAS-CHAVES: Distribuição Espacial do Zika Vírus, Rio Una, Análise de 
Correlação.
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UMA ANÁLISE SOBRE A HIPO E HIPERSEGMENTAÇÃO 
NA ESCRITA DE ALUNOS DO 7º ANO 

Gleika Rodrigues Barbosa de Aguiar ; André Pedro da Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Neste trabalho apresenta-se uma pesquisa sobre as segmentações não convencionais – hi-
possegmentação e hipersegmentação – com objetivo de analisar esses fenômenos em textos 
escritos por alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. A motivação em realizar o estudo ori-
ginam-se de uma inquietação, enquanto professora dos anos finais do Ensino Fundamental, 
ao observar ocorrências de segmentações não convencionais como “denovo”, “derepente” 
e “rapi damente” nas escritas dos alunos. A partir da verificação do problema, buscase 
investigar e descrever as ocorrências de segmentação não-convencional de palavras en-
contradas na escrita dos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental; verificar as possíveis 
motivações para a presença de tais fenômenos na escrita; elaborar e aplicar atividades de 
intervenção pedagógica com os alunos a fim de atenuar as ocorrências de processos fono-
lógicos em seus textos escritos. A metodologia da pesquisa é de natureza qualitativa e de 
caráter intervencionista. O corpus da pesquisa é composto por produções de textos do tipo 
narrativo, de acordo com a estrutura e com as características do gênero relato pessoal. A 
escola, lócus da pesquisa, pertence a rede estadual de ensino e encontra-se localizada na 
região metropolitana de Recife. Dentre as discussões teóricas que subsidiam o estudo, es-
tão Bisol (2014), Bortoni-Ricardo (2004), Cagliari (2002), Câmara Jr. (2009), Collischonn 
(2014), Cunha (2004), Mollica (2014) e Soares (2017). Observa-se que muitos professores 
de língua portuguesa não conseguem identificar processos fonológicos na escrita de seus 
alunos e, equivocamente, os consideram como “erro” ortográfico. Visto isso, a pesquisa 
apresenta como produto final um manual com atividades de intervenção pedagógica com o 
objetivo de desenvolver a consciência fonológica e, consequentemente, atenuar as ocorrên-
cias de processos fonológicos identificados nas produções escritas dos alunos.

PALAVRAS-CHAVES: Escrita, Processos Fonológicos, Segmentação Não-Convencional.
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USABILIDADE DE BOMBAS DE INFUSÃO EM  
TERAPIA INTENSIVA 

Marcos Soares De Lima; Regina Célia De Oliveira

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

INTRODUÇÃO: A bomba de infusão (BI) faz parte do arsenal tecnológico e moderno 
indispensável aos cuidados do paciente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Entretanto, 
problemas relacionados à sua usabilidade têm sido encontrados. A complexidade operacio-
nal das BI levou a 56.000 eventos adversos, alguns dos quais resultaram em eventos graves 
e mortes. OBJETIVO: Analisar a usabilidade de bombas de infusão em uma unidade de 
terapia intensiva. METODOLOGIA: Estudo descritivo com uma abordagem quantitativa 
realizado com a equipe de enfermagem da unidade de terapia intensiva adulto, do Hospital 
da Restauração Governador Paulo Guerra, Recife/PE entre os meses de agosto a dezem-
bro de 2019. RESULTADOS: Dentre os 90 profissionais de enfermagem 68 (75,6%) eram 
técnicos de enfermagem e 22 (24,4%) enfermeiros. Identificouse que 51 (56,7%) dos pro-
fissionais concluíram a tarefa, 30 (33,3%) cumpriram a tarefa proposta com conformidade, 
21 (23,3%) cumpriram com não conformidade. 39 (43,3%) não cumpriram a tarefa. Cons-
tatou-se que 30 (33,3%) não tiveram nenhum erro até finalizar a tarefa; 53 (58,9%) tiveram 
de 1 a 5 e 7 (7,8%) tiveram de 6 a 10 erros. 21 (23,3%) referiram fazer uso da calculadora, 
20 (22,2%) relataram que não teve treinamento, 10 (11,1%) declaram não saber manusear 
e fazer a tarefa, 4 (4,4%) referiram que teve pouco treinamento e 2 (2,2%) falaram que as 
teclas são pequenas. Profissionais que trabalham com esse modelo de BI em até 1 ano e de 
>1 a 5 anos houve maior cumprimento da tarefa e que com o passar dos anos (>5) houve 
uma redução no cumprimento da tarefa. CONCLUSÃO: Notou-se a precária usabilidade 
da BI e um dos fatores que contribuem para isto é falta de treinamento/pouco treinamento, 
necessitando de estratégias de educação continuada, para capacitar/atualizar os profissio-
nais. Espera-se ainda que o estudo contribua e incentive mais pesquisas voltadas à temáti-
ca, auxiliando o desenvolvimento de BI em parceria com os serviços de saúde.

PALAVRAS-CHAVES: Bombas de Infusão, Cuidados Críticos, Segurança do Paciente.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 540

USO DE TELAS DIGITAIS POR ADOLESCENTES E SUA 
INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DO SONO:  

REVISÃO SISTEMÁTICA 

Sergio Soares da Silva; Mônica Vilela Heimer.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Introdução: O sono é vital para o desenvolvimento biopsicossocial dos adolescentes. O 
tempo gasto em telas digitais tornou-se constante na rotina dos jovens e podem afetar a du-
ração e a qualidade do sono gerando uma série de resultados prejudiciais à saúde. Objetivo: 
Analisar a associação do tempo de exposição às telas digitais com a qualidade de sono em 
adolescentes. Metodologia: Uma estratégia de pesquisa foi desenvolvida para PUBMED 
e adaptado para as seguintes bases de dados: Scopus, EMBASE, Web of Science, SciELO, 
LILACS, IBECS, Cochrane Library, Clinical Trials e literatura cinzenta. Os critérios de 
inclusão abrangeram estudos com adolescentes em idade entre 10 e 19 anos, que abordas-
sem a duração do uso de tela digital e a influência sobre a qualidade do sono, sem restri-
ção de idioma e ano de publicação. Foram excluídos estudos de relatos ou série de casos, 
cartas ao editor, revisões de literatura, teses e dissertações. Resultados: De 2.241 artigos 
encontrados, foram selecionados 2.036 artigos para leitura de títulos e resumos, 39 artigos 
para leitura na íntegra e 21 artigos foram selecionados para fazer parte desta revisão. Os 
achados apontaram que o uso de tela maior que 2 horas por dia pode levar a uma quanti-
dade de sono insuficiente. O uso do telefone celular com acesso a mídia social e internet 
antes de dormir aumentam o risco de má qualidade do sono e sonolência diurna excessiva. 
A consequência do uso excessivo de tela está relacionada a dificuldades para adormecer, 
exaustibilidade, falta de energia e concentração dos adolescentes. Esta revisão sistemática 
está em andamento e a fase de análise dos artigos está sendo concluída para posterior me-
tanálise. Conclusão: Os resultados preliminares desta revisão indicam que a utilização de 
telas digitais por mais de 2 horas por dia está associado a uma pior qualidade do sono em 
adolescentes, tendo como consequências uma quantidade de sono inadequada, sonolência 
diurna excessiva e despertar noturno.

PALAVRAS-CHAVES: Tempo de Tela, Qualidade do Sono, Adolescente.
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USO DO L-PRF EM CIRURGIAS DE LEVANTAMENTO 
DE SEIO MAXILAR: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 

TRIPLO-CEGO 

Daiana Martins Cavalcante; André Vajgel Fernandes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
CAMPUS ARCOVERDE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A perda dos elementos dentários traz consequências se fazendo necessário reabilitações 
com implantes. Em alguns casos requer cirurgia de levantamento de seio maxilar, que visa 
aumentar a altura óssea, colocando materiais de enxertia abaixo da membrana do seio. O 
enxerto o?sseo ideal é aquele que permite a osteogênese e a osteocondutividade da forma-
ça?o de novo osso. O L-PRF é um biomaterial auto? logo utilizado para uma regenerac?a?o 
mais ra?pida e sua utilização em associação ao enxerto apresenta uma neoformac?a?o o?s-
sea considera?vel para obter uma boa estabilidade primária. A densidade óssea influencia 
na estabilidade pela qualidade do osso e a dimensão da janela lateral pode influenciar na 
regeneração óssea. Este estudo tem como objetivo avaliar o uso do L-PRF em cirurgias 
de levantamento de seio maxilar associado ao osso bovino desproteinizado, afim de veri-
ficar a importância do L-PRF na qualidade do osso neoformado e estabilidade inicial dos 
implantes. Junto a isso, analisar a influência do tamanho da janela lateral no travamento 
inicial após a consolidação do enxerto. A pesquisa foi dividida didaticamente em cirur-
gia de levantamento de seio maxilar e instalação dos implantes. A análise da estabilidade 
inicial foi realizada por meio do RFA e registrada em valores ISQ, a dimensão da janela 
lateral se deu mediante ao cálculo da área da janela e a densidade foi mensurada através de 
um software pelas tomografias pós-operatórias. Como resultados, não foram encontradas 
diferenças significativas quanto aos valores de ISQ dos implantes colocados no grupo teste 
quando comparados aos do grupo controle, a janela lateral de maior diâmetro obteve o 
maior travamento e a densidade óssea foi maior para o grupo teste. Podemos concluir que 
a estabilidade foi boa independente da associação ao L-PRF, a densidade óssea foi maior 
para o grupo teste mas não influenciou no travamento e a dimensão da janela lateral parece 
não influenciar na estabilidade inicial dos implantes.

PALAVRAS-CHAVES: Implantes Dentários, PRF, Levantamento do Seio Maxilar, Den-
sidade Óssea.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 542

USO DOS INSTRUMENTOS RECIPROC E RECIPROC BLUE 
NO RETRATAMENTO ENDODÔNTICO: UM ESTUDO EM 

MICRO-CT 

Andressa Cartaxo de Almeida; Diana Santana Albuquerque.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Diversos instrumentos têm sido testados para a desobturação do sistema de canais radicula-
res. O sistema Reciproc Blue, possui um tratamento térmico de superfície que torna a lima 
mais flexível e com menor risco de fratura em relação ao sistema Reciproc convencional, 
assim como e possibilidade de pré-curvamento. De acordo com o fabricante, esses instru-
mentos são indicados para casos de retratamento. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi 
comparar o volume remanescente de material obturador após retratamento do canal radicu-
lar com os instrumentos Reciproc e Reciproc blue assim como o tempo para retratamento 
com os dois instrumentos. Foram selecionados 30 molares inferiores, com raízes mesiais 
curvas, com configuração tipo IV de Vertucci. As coroas das amostras foram removidas, 
ficando todas padronizadas com 17mm de comprimento. Apenas as raízes mesiais foram 
instrumentadas. No preparo inicial do canal radicular foi utilizada a lima R25 do sistema 
Reciproc e em seguida as amostras foram obturadas utilizando o cimento biocerâmio En-
doSequence BC Sealer e guta-percha R25 do sistema Reciproc. Após 30 dias a amostra foi 
dividida em 2 grupos experimentais de acordo com o instrumento escolhido por sorteio 
randômico para realizar a desobturação do canal radicular (n=15). As amostras foram di-
gitalizadas em micro-TC antes e após retratamento (resolução de 17,87?m). O tempo de 
uso das limas foi cronometrado e a redução do volume do material obturador remanescente 
foi avaliado após a análise volumétrica das imagens. Não houve diferença significativa na 
redução do volume do material obturador entre os grupos (BCRB 86.51%, BCRC 91.71%) 
assim como não houve diferença estatísticas no tempo de retratamento de ambos os grupos 
(p> .05). Embora os sistemas Reciproc e Reciproc Blue não tenham removido completa-
mente o material obturador, ambos foram eficazes e podem ser indicados para o retratamen-
to de canais radiculares severamente curvados.

PALAVRAS-CHAVES: Endodontia, Materiais Restauradores do Canal Radicular, Retra-
tamento, Tratamento do Canal Radicular.
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UTILIZAÇÃO DA MODELAGEM MATEMÁTICA 
NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE 
CONCEITOS MATEMÁTICOS NO ENSINO MÉDIO 

Thaysa Gabriella Cazuza Callou; Lucília Batista Dantas Pereira.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A atual crise educacional, decorrente da pandemia mundial da Covid-19, vêm escanca-
rando os desafios educacionais e outras crises sociais contemporâneas. Nesse contexto, a 
Modelagem Matemática pode contribuir para uma efetiva aprendizagem e formação dos 
estudantes, para que haja transformação social e adoção de uma postura ética, intelectual, 
crítica e cidadã. Assim, o objetivo geral da pesquisa foi investigar a(s) contribuição(ões) 
da Modelagem no ensino e na aprendizagem da Matemática no 1º Ensino Médio, diante o 
contexto de ensino remoto. Assim como, buscou-se analisar os pontos positivos e negativos 
da adoção da Modelagem Matemática enquanto alternativa metodológica nos processos 
de ensino e aprendizagem da Matemática no Ensino Médio. Por procedimentos metodo-
lógicos, a pesquisa foi classificada como de campo e qualitativa. Os sujeitos envolvidos 
foram 21 estudantes, de duas turmas do 1º ano do Ensino Médio, de uma Escola Estadual 
de Petrolina, e seu respectivo professor de Matemática. Os instrumentos de coleta de dados 
foram: uma sequência de 5 atividades e a proposta de criação de vídeos, etapas de um pro-
jeto de Modelagem vivenciado, que partiu da temática de faturas de energia elétrica; duas 
entrevistas estruturadas propostas ao professor de Matemática e um questionário discente. 
Por resultados, foi possível observar que o desenvolvimento do projeto apresentou um 
novo olhar, para os estudantes, acerca da Função Polinomial do 1º Grau e de suas aplica-
ções em situações do cotidiano; além disso, refletindo sobre outras áreas do conhecimento 
relacionadas à temática trabalhada. Findada a pesquisa, concluiu-se que os estudantes ado-
taram um papel mais ativo em relação ao processo de Modelagem Matemática e, conse-
quentemente, às suas aprendizagens, contemplando a Matemática de forma mais ampla e 
integrada, por meio de um objeto de estudo inusitado: faturas de energia elétrica.

PALAVRAS-CHAVES: Modelagem Matemática, Função Polinomial do 1º Grau, Ensino 
Médio, Ensino Remoto, Faturas de Energia Elétrica.
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UTILIZAÇÃO DE POLISSACARÍDEOS REGIONAIS PARA 
PRODUÇÃO DE FILMES COM POTENCIAL APLICAÇÃO 

NAS INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIA E DA SAÚDE

Makyson Roberto Silva Leal; Priscilla Barbosa Sales de Albuquerque.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
CAMPUS GARANHUNS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: Polissacarídeos são polímeros naturais extraídos de diversas fontes, com ex-
celentes rendimentos e promissoras aplicações biotecnológicas, principalmente nas áreas 
alimentícia, biomédica, farmacêutica e cosmética. No Brasil, as principais pesquisas en-
volvendo polissacarídeos estão diretamente atreladas à enorme biodiversidade do país e ao 
potencial de aplicação industrial desses polímeros. Objetivo: Extrair os polissacarídeos das 
sementes de Manjerioba (denominado Polimanji) e de Noni (denominado Polinoni) e pro-
duzir filmes a partir de suas soluções filmogênicas. Metodologia: Os polissacarídeos foram 
extraídos por precipitação em álcool 46% e sucessivas lavagens com álcool P.A e acetona 
P.A. Foram calculados os rendimentos de extração e a concentração de carboidratos totais, 
e os filmes foram produzidos a 0,5% (p/v). A espectroscopia de infravermelho transforma-
da em Fourier (FT-IR) foi utilizada para caracterizar os polissacarídeos, e os testes de cor 
e opacidade foram realizados para os filmes à base de Polinoni. Resultados: Polimanji e 
Polinoni foram extraídos com rendimentos de 19% e 5,64% e apresentaram concentrações 
totais de carboidratos de 3,25 ± 0,17 mg/mL e 6,66 ± 0,20 mg/mL, respectivamente. Os fil-
mes produzidos a partir das soluções filmogênicas tiveram aspecto opaco e higroscópico. O 
FT-IR confirmou a natureza polissacarídica de Polimanji e Polinoni, com picos de absorção 
típicos de polissacarídeos em torno de 3200-3400, 2800-2900 e 1000-1030 cm-1, respecti-
vamente atribuídos a vibrações de alongamento entre O-H e ligações C-H e C-O. O filme 
de Polinoni apresentou aspecto brilhante, de cor amarela e tendência ao vermelho, além de 
marcante opacidade. Conclusão: Os resultados obtidos indicam que tanto Polimanji quanto 
Polinoni apresentam propriedades inerentes aos polissacarídeos, as quais são adequadas à 
formulação de filmes potencialmente úteis em diversas aplicações tecnológicas, desde a 
área biomédica até a de alimentos.

PALAVRAS-CHAVES: Cassia Occidentalis, Filmes Polissacarídicos, Morinda Citrifolia.
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UTILIZAÇÃO DO MODELO CALGARY NA AVALIAÇÃO E 
INTERVENÇÃO FAMILIAR: REVISÃO INTEGRATIVA DA 

LITERATURA 

Maria Caroline Silva de Oliveira; Betânia da Mata Ribeiro Gomes

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O Modelo Calgary de Avaliação e Intervenção da Família (MCAIF), proposto por Wright 
e Leahey, oferece uma apresentação com estrutura multidimensional, baseada no conceito 
de sistemas, da cibernética, comunicação e mudança, sendo constituído por três categorias 
principais: estrutural, desenvolvimento e funcional. Além de reconhecer a importância de 
compreender a reciprocidade entre saúde, doença e família. Este trabalho visa caracterizar 
a produção científica sobre a utilização do MCAIF no contexto Hospitalar e na Atenção 
Primária, evidenciar o número de produções científicas nos dois contextos e identificar a 
participação dos enfermeiros nas publicações. Trata-se de um estudo de revisão integrativa 
da literatura. Para desenvolver esta pesquisa, foram utilizadas as seguintes etapas: elabo-
ração da questão norteadora, busca da literatura, leitura crítica, avaliação e categorização 
do conteúdo, análise e interpretação das publicações selecionadas. A coleta foi realizada 
nas bases de dados LILACS, BDENF e SciELO, com os seguintes critérios: artigos online 
disponibilizados na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol, publicados de 2012 a 
2019, sendo utilizadas as palavras-chave Modelo Calgary, Enfermagem e Família, associa-
das pelo operador booleano “AND”. A amostra foi composta por 15 artigos. Observou-se 
que a maioria dos estudos foi publicada nos anos 2019 (n=3), 2018 (n=3) e 2015 (n=3), são 
nacionais (n=14), de metodologia qualitativa (n=13), e publicados na língua portuguesa 
(n=14). Em geral, os artigos utilizaram os seus três aspectos de avaliação: Estrutural, fun-
cional e desenvolvimento (n=13), a prevalência dos seguintes grupos etários: Idosos (n=4) 
e crianças (n=4). Constatou-se que a utilização do MCAIF é de total importância para a 
assistência integral da família, que é um grupo de apoio essencial para o enfrentamento de 
problemas, além de possibilitar e fundamentar o cuidado assistencial do enfermeiro.

PALAVRAS-CHAVES: Palavras-chave: Modelo Calgary, Enfermagem, Família.
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VALIDAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE NA 
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM 

DOENÇA DE ALZHEIMER EM CUIDADOS PALIATIVOS 

Maria Fernanda Franco Domingues Cordeiro; Fábia Maria De Lima

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: O Cuidado Paliativo (CP) representa uma abordagem que promove assistência 
adequada aos pacientes e seus familiares, por meio da prevenção e alívio do sofrimento 
e dentre as doenças que se apresentam como indicação para cuidados paliativos, pode-se 
destacar a doença de Alzheimer, que pode ser tratada com qualidade através do uso de 
indicadores. Objetivo: Construir indicadores de qualidade na assistência de enfermagem 
em cuidados paliativos para pacientes com Doença de Alzheimer. Método: Trata-se de 
um estudo de validação com caráter descritivos-exploratório e abordagem quantitativa e 
qualitativa. Realizado em um hospital de referência em PE, contou com a participação de 
8 enfermeiros assistenciais e 10 enfermeiros especialistas em CP. Foi desenvolvido em três 
etapas: A) Levantamento bibliográfico e criação e/ou aperfeiçoamento de indicadores; B) 
Criação e aplicação de questionário para enfermeiros do setor de geriatria e C) a aplicação 
do método Delphi para os peritos. Resultados: Após análise da revisão de literatura foram 
filtrados 10 indicadores, com a aplicação do segundo passo resultou no acréscimo de 3 
indicadores e alterações semânticas; no terceiro passo após análise, totalizaram 10 indi-
cadores validados por peritos. Conclusão: A pesquisa se apresentou como uma importante 
ferramenta para conhecer o que a literatura, os profissionais e os peritos em CP sabem sobre 
a temática e o quanto podem auxiliar na criação e validação desses indicadores. Sugere-se 
a criação de protocolos operacionais padrão, que podem facilitar e melhorar a assistência 
de enfermagem.

PALAVRAS-CHAVES: Doença de Alzheimer, Cuidados Paliativos, Cuidados de Enfer-
magem, Indicadores de Qualidade.
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VALIDAÇÃO DO PEDIATRIC LOWER URINARY TRACT 
SYMPTOM SCORE (PLUTSS) 

Liana Gabriele Da Cruz Mendes; Isabel Cristina Ramos Vieira Santos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: A disfunção do trato urinário inferior (DTUI) é um termo amplo que se refere 
à alteração anatômica e/ou funcional do processo natural da micção. É fundamental um 
diagnóstico rápido e preciso, principalmente na infância, como auxílio no diagnóstico foi 
desenvolvido o Pediatric Lower Urinary Tract Symptom Score (PLUTSS) foi adaptado 
transculturalmente e validado para língua espanhola. Tendo em vista o crescimento da pre-
valência dos sintomas de DTUI em crianças, a validação de um instrumento de rastreio que 
possibilitará a diminuição do custo e do tempo de diagnóstico deste agravo se constitui num 
importante investimento científico. Objetivo: Validar o conteúdo dos itens do instrumento 
e Verificar a consistência interna e a estabilidade do questionário adaptado. Metodologia: 
Trata-se de um estudo metodológico de validação de conteúdo e confiabilidade do ins-
trumento. Subdividido em duas etapas a primeira refere-se ao processo de validação e a 
segunda de confiabilidade. O presente estudo está sendo realizado na Associação de Assis-
tência à Criança Deficiente (AACD) com especialistas no tema urologia e pais de crianças 
cadastradas na AACD. Resultados: O instrumento adaptado transculturalmente foi enviado 
para análise de um comitê composto por 11 juízes especialistas na área de urologia pediá-
trica e/ou estomaterapia. Foram avaliados os seguintes atributos: nomenclatura, clareza, 
representatividade e relevância. Apenas dois itens nos atributos nomenclatura e clareza 
receberam IVC de 0,72. Contudo, acerca da aplicabilidade e relevância, todos obtiveram 
o IVC maior que 0,8. Conclusão: Observou-se que o instrumento PLUTSS demonstrou 
que a versão traduzida e adaptada para o Brasil do PLUTSS tem conteúdo válido, com boa 
consistência interna, apresentando confiabilidade para o rastreio de disfunção urinária em 
crianças, constituindo-se como ferramenta útil para nortear as ações em saúde, individuali-
zando assim a assistência prestada a esses pacientes.

PALAVRAS-CHAVES: Criança, Disfunção Urinaria, Enfermagem, Psicometria.
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VALIDAÇÃO PSICOMÉTRICA DO PERFIL DE ESTILO 
DE VIDA DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE 

GARANHUNS - PE 

Gabrielli Lourdes de Sousa Vieira Araújo; Sinara Mônica Vitalino de Almeida.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS GARANHUNS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O estilo de dieta, a prática de esportes e a forma de lidar com o estresse pelos jovens uni-
versitários podem contribuir para o surgimento de doenças crônicas na fase senil. Dessa 
forma, o desenvolvimento de instrumentos para mensurar o estilo de vida permite avaliar o 
comportamento e as necessidades dessa população, no que concerne à promoção de hábi-
tos saudáveis. A escala Adolescent Lifestyle Profile (ALP) foi desenvolvida para mensurar 
estilos de vida promotores de saúde em adolescentes precoces, médios e tardios em sete 
domínios: Responsabilidade pela Saúde, Atividade Física, Nutrição, Perspectiva de Vida 
Positiva, Relações Interpessoais, Gestão de Estresse e Saúde Espiritual. O objetivo desse 
trabalho foi validar a ALP entre universitários de Garanhuns – PE. A população estudada 
foi composta por indivíduos de 18-30 anos de idades, com uma média de 20,67 ± 3,64 anos, 
oriundos da Universidade de Pernambuco campus Garanhuns. A amostra final foi formada 
por 709 estudantes. Os dados das escalas foram analisados com o Pacote Estatístico para 
as Ciências Sociais (SPSS Inc. Statistics for Windows, Versão 17.0, Chicago, EUA) e com 
o software AMOS (SPSS Inc. Computer Program, versão 20.0, Chicago, EUA). As esta-
tísticas descritivas foram calculadas para cada item e subescala e para o instrumento total. 
Foram calculadas também as médias para cada subescala por curso, possibilitando uma 
análise comparativa da ALP. Para mensurar a consistência interna do instrumento foi cal-
culado o Alfa de Cronbach para cada dimensão e para o instrumento total. O Alfa de Cron-
bach total foi de 0,864 apresentando boa consistência interna. O domínio Responsabilidade 
pela saúde se aproximou do esperado, sendo necessárias análises adicionais para possíveis 
alterações. Apenas os domínios Atividade Física e Saúde Espiritual estiveram dentro do 
limite de 0,8-0,9, dessa forma, os demais domínios necessitam também de análises futuras 
aprofundadas.

PALAVRAS-CHAVES: Adolescent Lifestyle Profile, Propriedades Psicométricas, Estilo 
de Vida.
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VALOR DA ELETROCARDIOLOGIA NA ESTRATIFICAÇÃO 
DE RISCO DE PACIENTES COM MIOCARDIOPATIA 

CHAGÁSICA. É DIFERENTE DAS OUTRAS ETIOLOGIAS? 

André Inocêncio Novaes Lima Filho; Dário Celestino Sobral Filho.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

As miocardiopatias dilatadas estão associadas a altos índices de mortalidade nos primei-
ros anos após o seu diagnóstico. Elas podem ter diversas etiologias, sendo a chagásica 
uma das mais prevalentes no nosso estado. Assim, tem-se a importância de se detectar 
precocemente marcadores de risco de mortalidade nesses pacientes, sendo as alterações 
eletrocardiográficas possíveis métodos. Estudo observacional prospectivo com amostra de 
conveniência composta por pacientes com o diagnóstico de miocardiopatias dilatadas de 
qualquer etiologia. Serão utilizados os exames Holter 24h e eletrocardiagrama de repouso 
(ECG) para avaliar as alterações e sua associação com o desfecho de reinternação e mor-
talidade (geral, cardíaca e súbita). Os achados eletrocardiográficos que serão avaliados 
no ECG serão arritmias e prolongamento e dispersão do intervalo QT, e no Holter serão a 
Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC), Turbulência da Frequência Cardíaca (TFC) e 
arritmias. Pretende-se, então, avaliar a associação das alterações do Holter 24h e do ECG 
com os seguintes desfechos: reinternação do paciente por descompensação da insuficiência 
cardíaca e mortalidade, subdividida em geral, cardíaca e súbita. Esse projeto ainda está em 
seguimento na inclusão de pacientes para a coleta de dados e posterior análise dos resulta-
dos completos das etiologias da miocardiopatia dilatada, mas já tem-se algumas análises da 
eficácia dos métodos da TFC e da VFC na estratificação de risco como possíveis preditores 
de mortalidade. Percebeu-se, então, a relação das alterações das variáveis eletrocardio-
gráficas desses parâmetros com os desfechos primários e secundários dos pacientes com 
miocardiopatia dilatada.

PALAVRAS-CHAVES: Miocardiopatia Dilatada, Insuficiência Cardíaca, Doença de Cha-
gas, Eletrocardiologia.
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VICISSITUDES DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL: UM 
ESTUDO SOBRE QUALIDADE DE VIDA E FORMAÇÃO 

ACADÊMICA DO ENFERMEIRO

Luana Bione Mendes Lira; Charmênia Maria Braga Cartaxo.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Introdução: Nos últimos 20 anos, estudos nacionais e internacionais apontam para uma 
preocupante interferência da universidade no padrão de qualidade de vida de estudantes. 
Repercussões têm sido mais evidenciadas para a saúde mental e bem estar dos jovens uni-
versitários. As vicissitudes durante a graduação são potencialmente promotoras de estres-
ses, frustrações, constrangimentos, impotências e da produção de sentidos que interferem 
na baixa autoestima e baixa autoconfiança do indivíduo. Objetivos: Analisar as vicissitudes 
da formação profissional associadas ao padrão de qualidade de vida e bem estar dos estu-
dantes no contexto da formação acadêmica em enfermagem. Específicos: Construir o perfil 
sociodemográfico e cultural dos estudantes ingressos no curso de enfermagem; Conhecer os 
indicadores de qualidade de vida associadas às vicissitudes acadêmicas dos universitários 
matriculados; Analisar as percepções dos estudantes em relação a Universidade e contexto 
de formação profissional. Metodologia: Trata-se de um estudo metodológico quantitativo 
e qualitativo, de delineamento transversal. População constituída por, aproximadamente, 
450 estudantes matriculados e distribuídos do 2º ao 10º período do curso de enfermagem 
da Universidade de Pernambuco, localizado no Campus Santo Amaro, Recife. Resultados: 
A análise sociodemográfica revela uma população de acadêmicos adolescentes e jovens, 
com famílias com renda entre 1 a 3 salários mínimos. Enfrenta grandes deslocamentos até 
à universidade ou reside em moradia estudantil ou república. Parte demonstra indiferença 
ou avalia como ruim a sua qualidade de vida e se sente insatisfeita com a saúde quando 
associada ao desenvolvimento de quadros de ansiedade e depressão. Conclusão: O estudo 
mostra que a Universidade precisa fortalecer a sua política de assistência estudantil capaz 
de promover e prevenir agravos psicopedagógicos e psicossociais.

PALAVRAS-CHAVES: Qualidade de Vida, Formação Profissional, Enfermagem.
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VIOLÊNCIA E PROPAGANDA NO EGITO RAMÉSSIDA

Natalia Cristiane Gomes Lima Santos; Fernando Mattiolli Vieira

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
CAMPUS PETROLINA - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

No período raméssida, o Egito enfrentou diversas transformações e ingressou em um novo 
momento, com características nunca vistas anteriormente: a dominação de outros povos 
que lhes eram distantes territorialmente, militarização e intensa burocratização do Estado. 
Por meio destes, foram utilizadas as violências estrutural e de guerra, com o objetivo de 
legitimar as ações do Estado. Será através de documentos literários do Egito Faraônico que 
aprofundaremos essa análise, observando neles o uso propagandístico da violência, com 
intuito de legitimação. Tendo por fonte principal o Poema da Batalha de Kadesh (Carreira, 
2006; Kitchen, 1996), da XIX dinastia. Em decorrência da crença que este documento 
tenha sido feito através de recortes de vários textos que demonstraram uma literatura de 
violência contemporânea e pré-existente, demonstra-se fundamental compara-los e para 
isso serão utilizados os seguintes documentos: a Estela de Kamés, o Texto do Boletim e o 
Hino da Vitória de Mernephtah. A ausência de estudos sobre essa temática, nos faz atentar 
para necessidade dessa análise, pois as novas formas de violência surgidas em decorrência 
das mudanças históricas ocorridas no Egito Faraônico, podem ser destrinchadas por meio 
dessa relação entre a literatura e a violência. Apresentar a literatura como mecanismo de 
expressão dessa violência, é a base desse estudo, que será construído sob a perspectiva his-
tórico-social processualista e integradora, fundamentando-se nos princípios teóricos abor-
dados por Fernand Braudel (1987, 2016) e Norbert Elias (1994). A literatura será analisada 
através da semiótica greimasiana, acreditando ser essa a mais adequada, visto que faz uma 
ponte com a análise do discurso e através da interdiscursividade possibilita a análise do 
contexto sociocultural.

PALAVRAS-CHAVES: Literatura, Violência, Propaganda, Egito Faraônico, Período 
Raméssida.
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“CONTANDO EM CADA CANTO”: O PAPEL DAS 
NARRATIVAS DE TRADIÇÃO ORAL NA FORMAÇÃO DE 
DOCENTES ATUANTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL DO 

MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA – PE

Fernanda Maria de Lima; Débora Amorim Gomes da Costa-Maciel.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Esta pesquisa tem sua movência nos contos de tradição oral e na arte de contá-los que 
circula no imaginário popular da zona da Mata Norte de Pernambuco. O objetivo está 
amparado em proporcionar as professoras participantes da pesquisa uma relação mais ínti-
ma, diversificada e prazerosa com os gêneros orais e as narrativas tradicionais em sala de 
aula no contexto da pré-escola. As inquietações a respeito deste tema surgiram, de forma 
geral, a partir das seguintes perguntas: qual o papel dos textos da tradição oral na prática 
de professores atuantes na Educação Infantil? e quais estratégias podem ser desenvolvidas 
colaborativamente com professoras da Educação Infantil para o trato com a contação de 
histórias da tradição oral?. Pretende-se refletir sobres estas questões, a partir do construto 
teórico deste trabalho que trás autores como Regina Machado (2005), Gislayne Mattos 
(2013), Patrini (2005) e Walter Benjamin (1994), que tratam sobre as potencialidades dos 
contos tradicionais e da configuração milenar dos mesmos. O percurso metodológico deste 
estudo é de abordagem qualitativa e trás em sua essência uma pesquisaformação, ancorada 
nos estudos de Roberto Sidinei (2000), sendo dividida em duas etapas, a primeiras delas é a 
aplicação de um questionário destinado as docentes, e a segunda é a abertura de vagas para 
profissionais da área da Educação Infantil, especialmente professoras atuantes, para um 
curso de formação sobre a arte de narrar histórias da tradição oral. A partir destes questio-
namentos a presente pesquisa de mestrado, que já se encontra qualificada, está atualmente 
na fase de construção de questionário para posterior aplicação junto às docentes atuantes na 
Educação Infantil do município. Como desdobramento deste trabalho temos a construção 
do projeto “Gelateca da Mata”, que conta com o apoio financeiro do edital APQ 01/2020 
e que visa proporcionar um ponto fixo de apoio a leitura e transmissão oral numa praça 
central da cidade de Nazaré da Mata.

PALAVRAS-CHAVES: Narrativas de Tradição Oral, Contação de Histórias, Formação de 
Professores, Educação Infantil.
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“NÃO TENHAS MEDO [...]”, “[...] EU SOU A GRAÇA”: 
A FORMAÇÃO DE UMA CULTURA VISIONÁRIA EM 

PORTUGAL E NO BRASIL ENTRE 1917 E 1942 

Andressa Rayane Maria Almeida da Mota; Carlos André Silva de Moura.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
CAMPUS MATA NORTE - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A pesquisa teve o objetivo de analisar a construção de uma Cultura Visionária com base nas 
histórias conectadas entre os eventos religiosos em Portugal e no Brasil na primeira me-
tade do século XX, especialmente, em torno das supostas aparições de Nossa Senhora de 
Fátima (1917) e Nossa Senhora das Graças (1936). Com o estudo investigamos o trabalho 
de intelectuais e líderes Católicos em busca da expansão e legitimação do culto mariano 
durante o século XX, no qual utilizaram das mensagens de Fátima para as suas negociações 
e retomada no meio político, uma vez que utilização das aparições marianas contribuiu com 
o projeto de manutenção da Igreja e da reafirmação do catolicismo na sociedade. Desenvol-
vemos a pesquisa a partir das discussões realizadas pela Escola Italiana da História das reli-
giões, com contribuições da História Cultural, a qual nos possibilita investigar as religiões 
a partir da sua historicidade, entendendo-as como representação de uma cultura associada 
às questões políticas, sociais e econômicas. Com base nessa abordagem, podemos analisar 
não apenas o contexto religioso, mas as suas conexões com elementos políticos, culturais e 
sociais. Desse modo, como resultado da pesquisa, a partir da revisão bibliográfica e análise 
das fontes, visualizamos de maneira pormenorizada as possíveis aparições marianas no 
mundo luso-brasileiro, principalmente as aproximações entre tais eventos religiosos. De tal 
modo, compreendemos a importância do evento de Fátima em Portugal para a inserção do 
culto mariano no Brasil. Com o estudo, tivemos a oportunidade de compreender as seme-
lhanças entre os eventos religiosos em Portugal e no Brasil, mesmo que cada acontecimen-
to guarde a sua particularidade em relação ao contexto político e social para a propagação 
do culto mariano.

PALAVRAS-CHAVES: Aparições marianas, Portugal – Brasil, Nossa Senhora de Fátima, 
Nossa Senhora das Graças. 
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3. EXTENSÃO 
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EMERGÊNCIA EM SAÚDE E AÇÕES DE SOLIDARIEDADE: 
PARTICIPAÇÃO DAS UNIVERSIDADES

Prof. Manoel Moraes1.2, Prof. Odair França de Carvalho2, Prof.ª Tereza Lira3.4. 

1. Cátedra Don Helder Câmara; 2. Curso de Direito - UNICAP 3. Pró-reitora de Extensão e Cultura -UPE,  
3. Fundação Oswaldo Cruz – PE. 4. Centro de Ciências da Saúde – UFE.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO/ FENSG

No início de 2020, a Organização Mundial de Saúde - OMS decretou que a humanidade 
começava a enfrentar problema sanitário de ordem mundial, com o surgimento do novo 
coronavírus, chamado de Sars-Cov-2, a covid-19. Esse contexto afetou toda a sociedade 
e tornou-se emergente a discussão sobre os esforços das Universidades, instituições de 
pesquisas e organizações da sociedade civil para esclarecer a população sobre a pandemia 
do novo coronavírus, sua origem, medidas de prevenção e controle, e recomendações da 
comunidade científicas e das organizações internacionais de saúde. Desse modo o Grupo 
de estudos de Redes Integradas de Serviços de Saúde – GERIIS/Grupo de Estudos de 
Vigilância em Saúde- GEVSG promoveu roda de conversa, de forma virtual, visando de-
bater as ações de solidariedade realizadas no sentido de diminuir os impactos, sobretudo 
nas camadas sociais mais vulneráveis da população, através de esclarecimentos quanto 
dúvidas, rumores e informações equivocadas, e contribuiu para assegurar que as medidas 
governamentais fossem tomadas a partir do princípio da valorização da vida. O resultado 
da ação foi de importância fundamental para a conscientização, esclarecimento de dúvidas, 
prevenção e diminuição da circulação do contágio do vírus, alcançando docentes e dis-
centes da Universidade de Pernambuco e a sociedade que, a partir da ampla divulgação da 
ação, se inscreveu e participou do debate.

PALAVRAS-CHAVES: Roda de Conversa, Coronavírus, Conscientização, Prevenção.
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(DES) FINANCIAMENTO DO SUS E A FORMAÇÃO DE 
PESSOAL PARA A SAÚDE

Prof. Paulo Rubem Santiago1, Profa. Heloísa Mendonça1, Prof. Itamar Lages2.2. 3. 

1. Centro de Ciências da Saúde – UFPE; 2. Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças – UPE.  
3. Grupo de Estudos de Redes Integradas de Serviços de Saúde-GERISS.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO – FENSG

O Sistema Único de Saúde (SUS), criado para incluir toda população brasileira, é o maior 
de todos os sistemas de saúde do mundo. O seu avançado modelo organizacional decorre da 
sua base conceitual e política cuja síntese é dada pelos seguintes princípios: universalidade, 
equidade, integralidade, descentralização e participação da comunidade. A materialização 
desses fundamentos tem se evidenciado de forma muito explícita nas ações de vigilância 
e assistência prestadas indistintamente a pessoas de todos os estratos econômicos e posi-
ções sociais desde março de 2020 quando a pandemia provocada pelo sarsCov-2 começou 
a se disseminar, causar adoecimentos e mortes. O destaque alcançado pelo SUS na atual 
situação de pandemia Para além do cuidado às pessoas na prevenção e no tratamento da 
covid-19 o SUS acumula muitos êxitos que só foram possíveis devido a sua estrutura or-
ganizacional, não obstante o subfinanciamento que evoluiu para o desfinanciamento com 
a Emenda Constitucional nº 95/2016. No intuito de promover uma reflexão crítica e pro-
positiva em defesa do SUS foi realizada uma roda virtual de conversas que tomou como 
referência teórica e metodológica a análise de conjuntura. O Grupo de Estudos de Redes 
Integradas de Serviços de Saúde – GERISS e o Grupo de Estudos de Vigilância em Saúde 
– GEVS foram responsáveis pela organização e execução dessa atividade acadêmica eu 
agregou um grande número de pessoas, não só oriunda da comunidade acadêmica, mas 
também a sociedade geral. Foi muito profícuo o debate sobre o impacto do desfinancia-
mento na organização e na formação de pessoas para a produção de ações de saúde nos 
serviços do SUS. Também foram apresentadas e discutidas várias propostas para superar os 
problemas políticos e econômicos que se agravaram nesses trinta e três anos de criação do 
SUS de modo a dotá-lo plenamente das condições instrumentais para a produção de saúde 
por direito de cidadania.

PALAVRAS-CHAVES: Financiamento do SUS. Formação Profissional. Direito à Saúde.
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100 DIAS EM BUSCA DA NOTA 1000: DESVENDANDO A 
REDAÇÃO DO ENEM

Lucas Rodrigues Coelho, Kleber Ferreira Costa.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Para ingressar no Ensino Superior, a forma comum e viável é submeter-se ao Exame Na-
cional do Ensino Médio o qual exige, como critério de avaliação, um texto cuja tipologia é 
dissertativo-argumentativo. Nesse sentido, nota-se que estudantes do 3º ano do Ensino Mé-
dio apresentam dúvidas acerca da produção de um texto do gênero redação do ENEM que 
obedece ao tipo textual solicitado. Para tanto, foi proposto o projeto de extensão “100 dias 
em busca da nota 1000: desvendando a redação do Enem”, que se objetivou a ensinar aos 
alunos do 3º ano do Ensino Médio de uma Escola Pública a produzir texto do gênero reda-
ção de tipologia dissertativo-argumentativo com ênfase no ENEM. Desse modo, o referido 
projeto foi aplicado com a seguinte metodologia: a) aulas teóricas, nas quais foram aplica-
dos assuntos relacionados diretamente à escrita da redação/argumentação, tomando-se por 
base os estudos de Bakhtin (1986), Koch (1985) e Marchuschi (1983) e b) aulas práticas/
oficinas, em que os alunos produziram os textos e que, posteriormente, eram corrigidos e 
devolvidos com as devidas considerações. Nesse viés, os resultados, obtidos nas redações 
corrigidas, evidenciaram precariedade quanto ao uso da norma culta da Língua Portuguesa, 
problemas na construção argumentativa, coerência textual com falhas, uso parcial ou nulo 
de elementos conectivos e proposta de intervenção à margem da abordagem solicitada. 
Destarte, conclui-se que este trabalho cumpre uma fundamental importância acadêmica, 
visto que torna evidente as problemáticas existentes nas produções textuais cuja tipologia 
é dissertativa-argumentativa. 

PALAVRAS-CHAVES: Texto, Argumentação, ENEM. 
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PODCAST CAFÉ COM SAÚDE: A EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA COMOFERRAMENTA DE ENSINO PARA 

ACADÊMICOS DA ÁREA DA SAÚDE

Autores: Bruna Cristina Ferreira Vasconcelos ¹; Maria Eduarda Cardoso da Silva ²; Inaiá Mackert Pascoal ²;  
Yasmim Vitória de Oliveira Lima ³; Gabriela Silva Braga ³; ManuellaValani Vianna ³; Nelson Barros de Góes Júnior ³;  

Mônica Simões Florêncio ¹.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
1- CAMPUS SANTO AMARO - Instituto de Ciências Biológicas;

2- CAMPUS SANTO AMARO - Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças;
3- CAMPUS SANTO AMARO - Faculdade de Ciências Médicas.

A vida humana é permeada pelas Tecnologias de Informação e Comunicação, nessa pers-
pectiva, o ensino-aprendizagem também é influenciado por essas ferramentas. Uma das 
ferramentas é o podcast, o qual consiste na publicação de mídias de áudio com a finalidade 
de compartilhar um conteúdo. No podcast Café com Saúde são produzidas áudio-aulas para 
plataformas digitais, a fim de informar sem limites de localização. O objetivo do projeto 
de extensão Café com Saúde é usar a inovação tecnológica como ferramenta para tornar 
acessíveis temas da área da Saúde, sob a forma de podcast. Para a produção dos episódios, 
são elaborados roteiros com base em pesquisa em bibliotecas virtuais, como PubMed e 
Scielo, traçando o plano do episódio. Cada episódio conta com a participação de discentes 
extensionistas e um orientador para conduzir os episódios, além de um especialista no tema 
como convidado. Os temas são relacionados à área da saúde e direcionados a alunos de gra-
duação. Devido à pandemia, seguindo os protocolos de segurança da Secretaria de Saúde 
do Estado de Pernambuco em concordância com protocolos da OMS, ocorreram gravações 
à distância, porém, antes da pandemia, as gravações e edições foram realizadas na Rádio 
Web UPE e os episódios foram publicados nas plataformas Spotify e Castbox e divulga-
dos por meio das redes sociais, a fim de convidar usuários das redes a conhecer o projeto. 
Foram disponibilizados 13 episódios de podcasts no Castbox e Spotify e foi atingido um 
total de 1.002 acessos, sendo 722 no Spotify e 280 no Castbox. De acordo com dados do 
Spotify, a maioria dos ouvintes do Café com Saúde possui entre 18 e 22 anos e, além disso, 
o público abrange ouvintes do Brasil, Alemanha, Equador, entre outros países. Diante do 
exposto, conclui-se que os resultados mostraram-se em consonância com o espaço que o 
podcast ocupa como ferramenta de democratização do conhecimento no processo de ensino 
e aprendizagem tanto no complemento ao ensino presencial, quanto a distância.

PALAVRAS-CHAVES: Educação, Interdisciplinar, Webcast.
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TELECONSULTA DE SAÚDE DA CRIANÇA 
CONDUZIDA POR UMA EQUIPE DO PET-SAÚDE/ 

INTERPROFISSIONALIDADE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Luana de Oliveira Ribeiro, Melba Santiago Menezes, Kalina Ligia Severo Moura, Célia Regina de Oliveira,  
Thereza Christina da Cunha Lima Gama. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) Interpro-
fissionalidade visa a integração ensino-serviço-comunidade, tornando-se uma ferramenta 
pautada na fortificação das ações de saúde buscando a integralidade do atendimento. Po-
rém, o distanciamento social causado pela pandemia da COVID-19 levou a busca pela 
continuidade das atividades promovidas pelo programa, e a teleconsulta foi a ferramenta 
encontrada como um meio viável, já que consiste no encontro remoto entre profissional 
de saúde e paciente mediado por tecnologia. Objetivo: Descrever a experiência de uma 
teleconsulta interprofissional voltada para saúde da criança. Metodologia: Trata-se de um 
relato de experiência, vivenciado pelos discentes das áreas de fisioterapia, enfermagem e 
nutrição. A teleconsulta foi agendada perante a solicitação da mãe, relatando dificuldade de 
ganho de peso na criança. O atendimento foi realizado por chamada de vídeo no WhatsApp, 
pela equipe interprofissional composta por enfermeira, nutricionista e discentes. Aplicou-
-se um questionário de dia alimentar habitual, onde a mãe expôs as fragilidades a respeito 
da composição e modo de preparo das refeições da criança, que foram sendo discutidas 
pela equipe que logo em seguida passou as orientações necessárias. Posteriormente, mon-
tou-se um plano alimentar com orientações nutricionais para a criança sendo repassados na 
consulta de retorno. Resultados: O atendimento teve duração de uma hora, onde as queixas 
foram ouvidas e as dúvidas da mãe foram sanadas. A resolutividade da problemática foi 
relatada duas semanas após a teleconsulta, através do feedback positivo da mãe, que relatou 
ganho de peso considerável na criança, minimizando assim a queixa inicial. Conclusão: A 
teleconsulta mostrou-se uma ferramenta viável para dar seguimento às ações do PET-Saú-
de. Entretanto, para mensurar a eficácia da teleconsulta, vê-se a necessidade de realizar 
mais atendimentos nesse formato para avaliar outros desfechos.

PALAVRAS-CHAVES: Consulta à Distância, Atenção Integral à Saúde da Criança, Ali-
mentação Infantil, Trabalho Interprofissional.
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SEMINÁRIOS AVANÇADOS E ELABORAÇÃO DE UMA 
CARTILHA EDUCATIVA PARA AUXILIAR POPULAÇÃO 

PEDIÁTRICA DA CIDADE DE PETROLINA-PE NAS 
PRÁTICAS DE ATIVIDADE FÍSICA VISANDO MELHORIAS 

NA QUALIDADE DE VIDA

Thálita Raysa de Lima Crispim, Abilene Pinheiro Santos da Silva, Renivaldo Batista Dias,  
Maria Déborah Monteiro de Albuquerque, Paulo André Freire Magalhães.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: Os recém-nascidos (RN) em condição de prematuridade apresentam diversas 
situações de risco por possuírem instabilidade fisiológica e/ou hemodinâmica. Informações 
acerca da saúde na infância são essenciais para modificar fatores de risco para morbidades. 
Objetivo: Aprofundar o conhecimento sobre temas específicos em neopediatria e levar esse 
conhecimento para a comunidade. Metodologia: Treinamento sobrea busca de artigos nos 
principais bancos de dados e como avaliar a qualidade destes. Em um segundo momento, 
foram definidos os assuntos a serem abordados, para que posteriormente fosse debatido 
em forma de seminários, distribuídos aleatoriamente entre os alunos. A última etapa foi 
a confecção de cartilhas educativas e distribuição para a comunidade. Resultados: A cada 
semana um aluno apresentou um seminário, com posterior debate entre o grupo. O Baby 
grupe proporcionou ainda contato com profissionais externos que compartilharam suas 
vivências. Houve também a elaboração e distribuição de cartilhas educativas, uma sobre 
atividade física em pediatria, outra sobre o bebê prematuro: cuidado integral para uma vida 
saudável. Durante a construção das cartilhas, os alunos receberam orientações para produ-
zir um material didático instrucional dirigido à educação do autocuidado em neonatologia 
e pediatria para os cuidadores. Em seguida, os discentes elaboraram a proposta e organi-
zaram encontros com os cuidadores, solicitando-os que expressassem suas dúvidas quanto 
aos conhecimentos sobre seu filho, posicionamentos, sono, amamentação e seus problemas 
e necessidades em relação ao período neonatal. Conclusão: As experiências vivenciadas 
colaboraram para que o discente soubesse como pesquisar, analisar e colocar a evidência 
em prática, e, através do contato com a população. Observou-se que a maioria dos parti-
cipantes não sabiam parte das informações que lhe foram fornecidas, tornando a troca de 
informações enriquecedora para ambas as partes.

PALAVRAS-CHAVES: Recém-Nascido Prematuro, Sensibilização Pública, Trabalho de 
Parto Prematuro, Deficiências do Desenvolvimento, Relações Comunidade-Instituição.
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TORNEIO GERENCIAL UPE

Prof. Dr. Ademir Macedo Nascimento.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA SUL

Este projeto iniciou-se em 2013 estimulando a participação de todos os alunos do campus 
Mata Sul no Desafio Sebrae, o que possibilitou aos mesmos, uma visão aplicada dos con-
ceitos discutidos em sala de aula. A partir dessa participação, bons frutos surgiram, fazendo 
com que os alunos do campus Mata Sul alcançassem as três melhores posições no Desafio 
Universitário Empreendedor dentre os estudantes da Universidade de Pernambuco (UPE) 
e a quinta melhor colocação dentre os estudantes do estado de Pernambuco. Com o passar 
dos anos, tal projeto evoluiu para atingir também a comunidade que é atendida pela UPE 
nos programas do Prolinfo e PREVUPE, visando agora adquirir simuladores gerenciais 
próprios, de modo a permitir que essas pessoas tenham uma noção do campo da gestão (e 
por consequência se interessem pelos cursos da universidade), sendo realizado no prédio 
do campus Mata Sul. Desta forma, este projeto se justifica pela necessidade de ampliação 
da participação em maratonas gerenciais para além dos alunos dos cursos superiores da 
UPE, ressaltando sua importância em fomentar o empreendedorismo no interior do estado 
de Pernambuco e ajudar micro e pequenos negócios da região. Após a cotação de diversos 
simuladores, infelizmente não foi possível realizar a compra de nenhuma licença com este 
novo orçamento. Desse modo, foi utilizada uma licença que havia sobrado de outro projeto 
e ainda não havia sido utilizada. Para subsidiar as configurações do cenário e estimular que 
os alunos estivessem engajados com a atualidade, foram feitas as assinaturas de 5 revistas 
específicas da área, trazendo discussões atualizadas sobre economia, administração e tec-
nologia. O objetivo de estimular os discentes como multiplicadores do empreendedorismo 
no interior do Pernambuco foi atendido, uma vez que a maioria deles disse que buscaria 
levar ferramentas parecidas para empreendedores da região (o que atende também a im-
plantação de simuladores gerenciais como uma tecnologia social).

PALAVRAS-CHAVES: Empreendedorismo, Jogos de Empresa, Gestão.
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DOENÇAS RESPIRATÓRIAS EM IDOSOS:  
PROMOVENDO O DIÁLOGO

Iasmin Daniele de Araújo, Maria Elda Alves de Lacerda Campos, Nadja Maria dos Santos,  
Thereza Cristina da Cunha Lima Gama.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Os idosos durante o processo de envelhecimento se tornam mais vulneráveis as doenças 
por causa das mudanças fisiológicas e na imunidade. A incidência das doenças respiratórias 
e suas complicações têm sido motivo de grande preocupação. Na medida que a expectativa 
de vida aumenta, esse grupo tem uma maior probabilidade de adoecer e morrer. Uma estra-
tégia para diminuir esse índice, é através da educação em saúde, estabelecendo um diálogo 
com os idosos para sensibilizar acerca dos principais sinais e sintomas e sobre as formas de 
prevenção. Objetivou-se relatar experiência educativa desenvolvida com participantes do 
Programa de Extensão Faculdade Aberta para a Terceira Idade (FATI). Metodologia: Re-
lato de experiência de aula remota do módulo Saúde do Programa de Extensão Faculdade 
Aberta para a Terceira Idade (FATI) no mês de outubro de 2020. Foi realizada uma aula ex-
positiva dialogada usando o infográfico através da plataforma google meet, apresentando as 
definições, fatores agravantes, sintomas e prevenção das doenças respiratórias: pneumonia, 
gripe, tuberculose e covid 19. Resultados: Durante a aula os idosos demostraram interes-
se em aprender e conseguiram associar as doenças citadas as maneiras de prevenção que 
poderiam ser aplicadas durante o seu cotidiano para melhorara saúde e qualidade de vida. 
Ocorreu a demonstração da lavagem das mãos e foi debatido sobre a importância do uso 
de máscara, explicando como essas medidas evitariam uma contaminação. Essa troca de 
informações permitiu construção coletiva do conhecimento, contribuindo para uma melhor 
aprendizagem. Além disso, foi ensinado como diferenciar as doenças respiratórias através 
dos sintomas e quais medidas tomar ao início deles. Conclui-se que ações educativas como 
aulas remotas contribuem para o desenvolvimento da autonomia no idoso proporcionando 
uma voz ativa na sua saúde no período atual.

PALAVRAS-CHAVES: Prevenção, Doenças Respiratórias, Idosos, Enfermagem.
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IST: INFORMANDO SEM TABU

Walliana Karollayne de Andrade¹; Nathália de Carvalho Peixoto²; Maria Gabriela Oliveira da Paz¹;  
Victória Lays da Silva Coutinho²; Gustavo Ferreira Nascimento¹; Maria Laura Barbosa Calado²;  

Marcela Silvestre Outtes Wanderley¹, Eliane Campos Coimbra¹.

¹CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
²CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

O projeto de extensão ‘IST: Informando Sem Tabu’ busca disseminar a reflexão não somen-
te sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis, seus impactos e formas de prevenção, 
como também propagar a importância do autocuidado, tendo assim como público-alvo os 
estudantes das escolas da rede pública do estado de Pernambuco. Este trabalho relata o per-
curso e a experiência adquirida na realização do projeto de extensão focado na informação 
sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) para alunos do ensino médio de escolas 
públicas do Recife. Assim, foram realizadas duas visitas para cada turma do ensino médio 
de acordo com planejamento junto à direção e educadores das escolas. O primeiro encon-
tro, após a apresentação do projeto, foi realizado um jogo de perguntas e respostas “mito 
e realidade” para avaliar nível de conhecimento dos alunos sobre as IST. Esse encontro 
teve como intuito despertar a reflexão sobre os mitos relacionados à anatomia, fisiologia, 
anticoncepção e demais aspectos das IST. O segundo encontro, que aconteceu 15 dias após 
a primeira ação, constituiu-se na aplicação de um jogo de tabuleiro com perguntas também 
sobre o tema IST. Em suma, através de jogos aplicados pelos extensionistas, a dissemi-
nação de conteúdos voltados a educação sexual ocorreu de forma dinâmica. Tal fato, foi 
demonstrado pela receptividade e interação dos alunos durante as atividades. Além disso, 
os acertos nas perguntas do tabuleiro estavam diretamente relacionados aos tópicos men-
cionados na triagem feita com o mito e realidade. Quanto aos extensionistas, vale ressaltar 
que a experiência fortaleceu o trabalho em equipe e promoveu o desenvolvimento de habi-
lidades comunicativas, resgatando assuntos abordados nos cursos de saúde da universidade 
e aplicando esses conhecimentos de maneira lúdica. As atividades do projeto ratificaram a 
importância da temática e o método de abordagem ao público jovem, tornando interessante 
a expansão das atividades. 

PALAVRAS- CHAVES: IST, Educação, Saúde.
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CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO TRAUMA DE FACE E À 
INTEGRIDADE FÍSICA DOS MOTOCICLISTAS

Katarina Haluli Janô da Veiga Pessôa, Antônio Azoubel Antunes, Gabriela Laiza Candido da Silva,  
Kataryne Maria dos Santos, Gabriela Granja Porto Petraki.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE–FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

Introdução: Os acidentes de trânsito são um problema de saúde pública, e estão agrava-
dos principalmente os casos que envolvem os motociclistas. Eles possuem um alto índice 
de mortalidade, podendo causar fraturas e ferimentos graves na região da face. Objetivo: 
Conscientizar a população em geral sobre o trauma de face e suas estratégias de prevenção. 
Metodologia: O projeto realizou ações de educação e publicidade, através da Abordagem 
da equipe aos motociclistas para expor as atribuições dos dentistas no trauma de face e 
informações sobre a prevenção de acidentes. Foram produzidos panfletos com informações 
sobre a prevenção do traumatismo facial, painéis e confecção de faixa para identificação 
do grupo. O Colégio Brasileiro de Cirurgia Buco Maxilo Facial promoveu a divulgação do 
projeto. Já o DETRAN, disponibilizou equipes de educação para auxiliar nas abordagens e 
articulou ações em conjunto com a Secretaria de Saúde do Estado em municípios detecta-
dos com altos índices de acidentes envolvendo motocicletas. Resultados: Em 2019 foram 
realizadas mais de 20 ações no estado de Pernambuco, atingindo mais de 4.000 pessoas, 
somando com as pessoas que foram atingidas pelas reportagens, o alcance chega a cerca de 
467.640 pessoas. Na rede social Instagram®, o projeto teve, semanalmente, mais de 150 
contas alcançadas, com mais de 169 impressões. Conclusão: As orientações de prevenção 
ao trauma de face são uma contribuição ao Estado como políticas públicas que visam a 
saúde da população, ajudando na prevenção de acidentes de trânsito.

PALAVRAS-CHAVES: Acidentes de Trânsito, Motocicletas, Traumatologia.
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RESGATANDO SORRISOS 9

Bruna da Rocha Neves, Bruno Gustavo da Silva Casado, Rafaella de Souza Leão, Sandra Lúcia Dantas de Moraes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE–FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

Introdução: O Resgatando Sorrisos há nove anos oferece ações e informações multidis-
ciplinares em saúde no estado de Pernambuco proporcionando uma transformação social 
aos beneficiados e levando conhecimentos que causem reflexão e melhora na qualidade 
de vida. Objetivo: Fornecer orientações de saúde e assistência nas áreas de abrangência 
do programa, buscando informações epidemiológicas sobre a população assistida. Meto-
dologia: Com 79 integrantes(professores, alunos de pós graduação, graduação e técnicos)
o programa desenvolveu ao longo de dez meses: ações de educação e prevenção em saúde 
através de atividades presenciais e à distância pelas mídias sociais; capacitação de profis-
sionais da saúde; e assistência odontológica e médica a população de PE. Em 2019 a ação 
de intervenção foi direcionada à São José do Egito/PE em um mutirão de 03 dias com 
protocolos específicos levando assistência em prótese dentária, pacientes com necessida-
des especiais, prevenção do câncer bucal e de pele, tratamento da doença cárie, pesquisa 
e cirurgia bucal. Resultados: Essa ação resultou em 40 próteses totais; 264 procedimentos 
restauradores; 200 procedimentos em pacientes com necessidades especiais; 261 pacientes 
assistidos na prevenção do câncer bucal e 133 no câncer de pele; 250 profissionais de saúde 
capacitados para prevenção do câncer de boca e hanseníase; 99 procedimentos de cirurgia 
bucal e 02 pesquisas realizadas. Na Semana do Servidor foram atendidos os funcionários 
da UPE totalizando 227 procedimentos; e ação na Creche Gabriela Feliz com 96 crianças e 
20 procedimentos clínicos realizados. A fanpage possui um alcance de mais de 450 mil pes-
soas, o instagram com mais de 800 seguidores e o canal do youtube com 40 vídeos ao longo 
do ano, proporcionando educação em saúde para a população. Conclusão: Além de formar 
profissionais mais humanos e qualificados, técnico e cientificamente, o programa permitiu 
que populações mais carentes tivessem acesso a um serviço de saúde de qualidade. 

PALAVRAS-CHAVES: Educação em Saúde, Saúde Bucal, Promoção da Saúde, Extensão 
Comunitária.
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EXPERIÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS EM 
INTERDISCIPLINARIDADE E INTERSETORIALIDADE  

DO SUS

Prof. Jorge Fonseca, Prof. Fernando Buarque de Lima Neto, Profa. Lucilene Aguiar.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FENSG

O surgimento da SARS-Cov-19, doença que foi decretada como pandemia pela Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), em março de 2020, devido sua rápida expansão e alcance a 
todas as localidades do mundo, traduz enorme desafio de enfrentamento para toda a socie-
dade, tratando-se de um vírus novo, portanto desconhecida a forma de lidar com o mesmo. 
Nessa direção, os componentes do Grupo de Estudos de Redes Integradas de Serviços de 
Saúde – GERISS e o Grupo de Estudos de Vigilância em Saúde – GEVS, ao debruçar-se 
sobre a temática, percebeu a fundamental importância para cooptar estudos e ações que 
confluam no esclarecimento e frente ao combate da pandemia. Nesse contexto, confere-se 
a importância de discussão no meio acadêmico e a necessidade de agregar a discussão às 
diversas disciplinas e ações intersetoriais no enfrentamento à Covid-19, contrapondo os 
desafios e as possibilidades no campo da saúde. Entre as ações interdisciplinares, foi pro-
movida roda de conversa, em espaço virtual, para discutir a importância e formas de ações 
interdisciplinares no meio acadêmico, como meio de alcance ao objetivo de dirimir os im-
pactos da doença na sociedade. Foram trabalhadas duas temáticas a) A interdisciplinaridade 
e intersetorialidade para o desenvolvimento de plataforma para monitoramento da Covid 
em Caruaru; b) A interdisciplinaridade e intersetorialidade para o desenvolvimento de dis-
positivo de monitoramento para pacientes com o novo Coronavírus, este último oriundo 
do curso de engenharia da Universidade de Pernambuco – POLI. Como resultado a ação 
gerou reflexão e tempestade de ideias a serem aplicadas como possibilidades de avanços e 
melhorias para o monitoramento e controle de doenças, ressaltando a importância do SUS 
no presente contexto e envolveu duas Unidades de Ensino da Universidade de Pernambu-
co, ampliando de forma rica a discussão através de óticas diferentes: o curso de engenharia 
e o curso de Computação da UPE.

PALAVRAS- CHAVES: SUS; Interdisciplinaridade; Combate à Pandemia.
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VALORIZAÇÃO E DEFESA DO SUS EM TEMPO 
DE PANDEMIA – EXPERIÊNCIAS DE EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA

Profa. Rejane Ferreira da Silva1, Profa. Marília Teixeira de Siqueira2, Profa. Leozina Barbosa de Andrade3. 

1. Universidade de Pernambuco/FENSG. Coordenadora do Grupo de pesquisadores da África e  
América Latina-GRAAL/Brasil/UPE, 2. Universidade de Pernambuco/FCM. Coordenadora do Grupo de Estudos  

de Redes Integradas de Serviços de Saúde-GERISS, 3. Universidade de Pernambuco/FENSG. Membro do  
Grupo de Estudos de Redes Integradas de Serviços de Saúde-GERISS.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FENSG

Em 2020, a Semana Universitária da UPE abordou o tema “A universidade pública na 
superação dos desafios da COVID 19”, o Grupo de Estudos de Rede Integradas de Servi-
ços de Saúde – GERISS/Grupo de Estudos de Vigilância em Saúde – GEVS, apresentou a 
roda de conversa “Valorização e Defesa do SUS em Tempo de Pandemia – Experiências 
de Extensão Universitária”, o trabalho tratou acerca da exposição de atividades integradas 
de ensino, pesquisa e extensão com foco na saúde coletiva, ações e serviços das redes do 
Sistema Único de Saúde-SUS, pautadas por proposições e iniciativas de comunicação com 
a sociedade. Com ênfase na socialização do conhecimento da importância do SUS como 
um bem público a ser conhecido e fortalecido pelos diversos seguimentos sociais. Foram 
realizadas abordagem pedagógica de termos técnicos sobre COVID-19 e cuidados com a 
saúde. Bem como, experiências em curso do projeto de extensão “Conheça o SUS” e das 
séries de podcast “Conversando sobre...”

PALAVRAS-CHAVES: Extensão Universitária, Rede de Serviços, Tempo de Pandemia, 
SUS.
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A REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS NO 
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19

Ivanise Tibúrcio Cavalcanti da Silva 1. Natália Gonçalves Menezes Barros2, Profª. Drª. Rosário Antunes Fonseca Lima1. 3. 4. 
1. Hospital Universitário Oswaldo Cruz -UPE.2. Secretaria de Saúde da Cidade do Recife. 3. Faculdade de Enfermagem 

Nossa Senhora das Graças – UPE. 4. Grupo de Estudos de Redes Integradas de Serviços de Saúde-GERISS.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FENSG

No ano de 2020, durante a Semana Universitária da UPE com o tema “A universidade 
pública na superação dos desafios da COVID 19, o Grupo de Estudos de Rede Integra-
das de Serviços de Saúde – GERISS/Grupo de Estudos de Vigilância em Saúde – GEVS, 
apresentou a roda de conversa que discutiu das ações de vigilância em saúde e atenção à 
saúde no enfrentamento a pandemia da COVID-19, na perspectiva do município e de um 
hospital de referência. Para tanto reforça-se a importância do SUS no enfrentamento da 
problemática em evidência a partir da rede nacional de atendimento à saúde – SUS, tendo o 
Hospital Osvaldo Cruz, como referência estadual para tratamento e ligado à Universidade 
de Pernambuco.

PALAVRAS-CHAVES: Rede de Serviços. Vigilância em Saúde. Pandemia, SUS.
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PARTICIPAÇÃO POPULAR NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM 
EMERGÊNCIAS SANITÁRIAS

Dra. Idê Gurgel1, Profa. Paulette Cavalcante2, Professora Dra. Jacyra Ferreira3. 4. 5. 
1.LASAT/ NESC/ IAM/FIOCRUZ, Fiocruz Pernambuco; 2. Membro da Campanha Mãos Solidárias, Universidade de 
Pernambuco;3. Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças – UPE; 4. Superintendente de Enfermagem e 

Serviços Técnicos do Hospital Universitário Oswaldo Cruz - Universidade de Pernambuco; 5. Grupo de Estudos de Redes 
Integradas de Serviços de Saúde-GERISS.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FENSG

No ano de 2020, a Semana Universitária da UPE teve como tema “A universidade pública 
na superação dos desafios da COVID 19”. Dentro dessa temática foi ofertada a atividade 
que tratou do: Contexto epidemiológico brasileiro. Emergências Sanitárias- indicadores de 
saúde. Doenças emergentes e suas determinações sociais na saúde. Importância do Sistema 
Único de Saúde (SUS) para as melhorias significativas dos indicadores de saúde no Brasil. 
A vigilância em saúde e sua importância no controle das doenças. Participação popular 
na vigilância em saúde das emergências sanitárias. Apresentação visou discutir as ações 
de vigilância em saúde e atenção à saúde no enfrentamento a pandemia da COVID-19, na 
perspectiva do município e de um hospital de referência.

PALAVRAS-CHAVES: Participação popular, SUS, Emergências Sanitárias, Covid 19.
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O DIÁLOGO INTERPROFISSIONAL E O CONHECIMENTO 
COMPARTILHADO EM LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE

Maria do Socorro da Silva, Bárbara Emanuelle Alves Silva Soares, Beatriz Santos Rodrigues da Luz,  
Isabel Naipe Clementino de Oliveira, Maria Emília Ferraz Almeida de Melo.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: As ligas acadêmicas são entidades que buscam complementar a formação dos 
estudantes, através de atividades de ensino, pesquisa e extensão, promovendo um aprofun-
damento teórico e prático das atividades realizadas em sala de aula. Desse modo, ela atua 
desenvolvendo as habilidades técnicas dos discentes e difundindo o seu conhecimento. 
Objetivo: Expressar uma reflexão teórica acerca da contribuição das atividades de uma 
Liga Acadêmica Multiprofissional em Neurociência (LiAMN) para o conhecimento dos 
discentes de diferentes cursos de saúde.  Metodologia: As capacitações internas da Liga são 
realizadas a cada duas semanas, através da ferramenta Google Meet, e ministradas por pro-
fissionais de saúde atuantes na área do tema proposto para a aula e também pelos próprios 
discentes. Após as apresentações, há um momento de discussão e esclarecimento de dúvi-
das. Resultados: O aprendizado proporcionado pelas discussões virtuais, tem contribuído 
para o aprofundamento do conhecimento dos ligantes acerca dos temas relacionados à neu-
rociência, mas também ampliando a visão do papel das demais áreas de saúde na atuação 
profissional. Os temas abordados aguçaram o interesse dos discentes acerca de questões 
relacionadas à saúde pública, cuidado humanizado, atendimento integral aos pacientes, 
trabalho interprofissional, bem como especificidades de cada profissão num determinado 
problema de saúde. Conclusão: As discussões geradas pelas capacitações da LiAMN mos-
tram-se satisfatórias com relação aos objetivos propostos pela mesma, pois aprofundam 
conhecimentos teóricos e práticos, expondo aspectos de inovação na neurociência, e bus-
cando a multiprofissionalidade em sua composição e nas ações desenvolvidas.

PALAVRAS-CHAVES: Aprendizagem, Equipe Multiprofissional, Formação em Saúde.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 571

FORMAÇÃO ACADÊMICA A PARTIR DE DISCUSSÕES 
SOBRE O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 POR UMA 

PERSPECTIVA MULTIPROFISSIONAL: RELATO  
DE EXPERIÊNCIA 

Maria do Socorro da Silva, Bárbara Emanuelle Alves Silva Soares, Isabel Naipe Clementino de Oliveira,  
Beatriz Santos Rodrigues da Luz, Maria Emília Ferraz Almeida de Melo.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: Em um ambiente de saúde cada vez mais complexo, com grandes inovações 
científicas e técnicas, preza-se pela formação de um profissional de saúde completo, ade-
quado às necessidades dos pacientes e da sociedade. Nesse sentido, a discussão sobre o 
enfrentamento da COVID-19 configura-se como uma oportunidade de capacitação dos 
acadêmicos frente as novas demandas da saúde pública. Objetivo: Apresentar o relato de 
experiência de uma roda de conversa com uma profissional de saúde atuante na linha de 
frente de combate ao covid-19 com discentes de uma Liga Acadêmica. Metodologia: es-
tudo descritivo, do tipo relato de experiência, acerca de uma capacitação interna da Liga 
Acadêmica Multiprofissional de Neurociência, no formato de roda de conversa com uma 
fisioterapeuta intensivista de um hospital de referência para COVID-19 de Recife-PE. A 
profissional explanou a sua rotina e vivência, enquanto profissional intensivista, no cenário 
de pandemia, dando enfoque na sua percepção sobre as atuações interprofissionais no aten-
dimento aos pacientes. Resultados: O debate proporcionou aos estudantes entenderem, de 
forma teórico-prática, como funciona a atuação multiprofissional em cenários caóticos de 
saúde pública. Tendo em vista o contexto atual, foi importante para os ligantes compreen-
derem que é possível uma prática profissional conjunta, visando desenvolvimento de pro-
tocolos e demais soluções em relação à doença. Conclusão: Considerando a situação atual 
de pandemia, e tendo em vista o objetivo da liga, de aprimorar a formação universitária de 
seus membros, conclui-se que a referida formação foi de suma importância para a integra-
ção do conhecimento dos ligantes acerca do papel da multiprofissionalidade, especialmente 
numa situação de calamidade pública.

PALAVRAS-CHAVES: Aprendizagem, Equipe Multiprofissional, Formação em Saúde, 
COVID-19.
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AS MÍDIAS SOCIAIS COMO FERRAMENTA PARA 
CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PET-SAÚDE/
INTERPROFISSIONALIDADE: UM RELATO SOBRE AS 

PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS

Paulo Cesar Tanuri Bento Junior, Natália Maria Rodrigues Coelho, Kalina Ligia Severo Moura,  
Célia Regina de Oliveira, Andrea Marques Sotero.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) Interpro-
fissionalidade visa realizar a integração do ensino-pesquisa-extensão, sendo a extensão a 
articulação do conhecimento científico com as necessidades da comunidade. Tendo em 
vista o distanciamento causado pela pandemia da COVID-19, houve o estímulo para a 
criação de atividades de forma remota com a finalidade de promover a continuidade das 
ações de educação em saúde para a população, nessa perspectiva, o rádio mostra-se um 
excelente veículo para propagação do conhecimento em saúde. Objetivo: Relatar a expe-
riência de discentes na produção de conteúdo digital sobre promoção e prevenção à saúde 
para o projeto de extensão “Vamos Falar de Saúde? Utilização do rádio como estratégia de 
educação em saúde”. Metodologia: Os episódios têm sido produzidos por acadêmicos de 
enfermagem, fisioterapia e nutrição da Universidade de Pernambuco - Campus Petrolina, 
em parceria com a Rádio Grande Rio FM. A escolha dos temas dos episódios foi com base 
no calendário de Promoção da Saúde do Ministério da Saúde e no diagnóstico situacio-
nal realizado pelo PET-Saúde. Para a produção dos episódios, os alunos estão realizando 
uma pesquisa prévia sobre o tema a ser abordado e sendo criado um roteiro, priorizando a 
linguagem popular. Para contribuir com os discentes, profissionais de saúde são convida-
dos para passarem orientações para a população. O processo de edição é realizado pelos 
próprios discentes e todo o conteúdo está sendo disseminado através das mídias sociais da 
rádio. Resultados: O projeto tem recebido um retorno positivo da população. Além disso, 
tem proporcionado uma maior interação entre os discentes, fortalecendo a formação inter-
profissional e promovendo o aprendizado de noções básicas de produção audiovisual. Con-
clusão: As mídias sociais demonstraram ser uma excelente ferramenta para propagação de 
educação em saúde, com contribuições para a melhoria de saúde da população e formação 
dos alunos.  

PALAVRAS-CHAVES: Mídias Sociais, Promoção da Saúde, Educação Interprofissional, 
Educação em Saúde.
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DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR INFANTIL 
PARA EDUCADORES E CUIDADORES

Vitória Thays Gomes de Moura, Camila Alves dos Santos Miranda, Débora Vivianny de Assis Alves,  
Vitória Almeida Prudêncio, Maria Emília Ferraz Almeida de Melo.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: O desenvolvimento infantil é um processo que começa desde o nascimento da 
criança, englobando o crescimento físico, maturação cognitiva, comportamental, neuroló-
gica, social e afetiva, tornando-a capaz de responder às suas necessidades. Assim, ações 
que busquem contribuir para a capacitação de profissionais que lidam com crianças durante 
a primeira infância são de extrema importância, mas nem sempre contempladas de for-
ma suficiente nos cursos deformação profissional. Objetivo: Apresentar aspectos gerais do 
neurodesenvolvimento das crianças aos profissionais e futuros profissionais da educação, 
como forma de incentivar a incorporação de propostas de intervenção de baixo custo e 
embasadas na neurociência para o fortalecimento da educação na primeira infância. Meto-
dologia: Será oferecido um curso de extensão, no formato totalmente remoto, aos discentes 
do curso de pedagogia da Universidade de Pernambuco, Campus Petrolina, tendo como 
característica apresentar os aspectos gerais do neurodesenvolvimento infantil, como forma 
de fortalecer a educação na primeira infância. Resultados: É esperado que as ações do pro-
jeto consigam contribuir na formação dos discentes de pedagogia e futuros profissionais da 
educação que atuem na primeira infância a respeito da neuroeducação, trazendo conceitos 
importantes sobre o desenvolvimento de domínios do sistema nervoso da criança (motor, 
sensorial, emocional, ética, linguagem, relações sociais e cognição), dos mecanismos de 
plasticidade neural e a aplicação destes conceitos durante a prática pedagógica. Conclusão: 
Ao final do projeto, teremos como produto, além de somar para a formação profissional dos 
futuros pedagogos, um minicurso de formação em desenvolvimento neuropsicomotor na 
infância, que poderá ser disponibilizado a qualquer tempo para outros alunos e profissio-
nais, ampliando a abrangência desta proposta inicial.

PALAVRAS-CHAVES: Neurodesenvolvimento, Crianças, Educadores.
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FORTALECIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA POLI ATRAVÉS DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E USO DE BIODIGESTOR

Vitória Fernanda de Paula Lucena, Sérgio Peres Ramos da Silva, Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani,  
Bárbara Virgínia Pereira Cavalcanti.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO

A construção do saber por meio do ensino, pesquisa e extensão implica em uma conse-
quente geração de resíduos. Objetiva-se validar, institucionalizar e implementar o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) da Escola Politécnica de Pernambuco (POLI), 
ampliar suas estratégias, metas, indicadores e desenvolver um processo continuado de edu-
cação ambiental. Foi realizada pesquisa bibliográfica e documental analisando PGRS de 
outras universidades e dados de projetos de pesquisa e extensão de 2015 a 2019, com 
foco no gerenciamento de resíduos sólidos da POLI, do grupo Desenvolvimento Segu-
ro e Sustentável (DESS/POLI). O questionário utilizado para identificar o grau de cons-
ciência ambiental da comunidade acadêmica foi atualizado e reaplicado eletronicamente, 
classificando a comunidade acadêmica com potenciais traços de consciência ambiental, 
mesma classificação obtida em 2014. Entretanto, análises gravimétricas de 2019 mostram 
que ainda há descarte incorreto de resíduos, sendo 39% orgânicos úmidos que poderiam 
ser destinados ao biodigestor da Instituição, 42,5% dos entrevistados afirmam ter ciência 
que a POLI possui um PGRS e mais de 50% afirmam que não consegue identificar ações 
de educação ambiental na Instituição. A partir dessas análises, o Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos da Escola Politécnica de Pernambuco (PGRS@POLI) foi aprimorado 
incorporando novas diretrizes, institucionalizando a criação de uma Comissão de Gestão 
de Resíduos Sólidos (CGRS@POLI) e estratégias para implantar um programa de educa-
ção ambiental. A Instituição, através da CGRS@POLI, deve fortalecer o engajamento e 
sentimento de pertencimento da comunidade à coleta seletiva, a fim de assegurar o destino 
final ambientalmente correto dos resíduos sólidos secos e úmidos, evitando que ambos se-
jam destinados para aterros sanitários, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e 
evidenciando a POLI como protagonista na execução de ações socioambientais e exemplo 
para a comunidade.

PALAVRAS-CHAVES: Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Educação Ambiental, Sus-
tentabilidade, Instituições de Ensino Superior.
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MORFOLOGIA NÃO TEM MISTÉRIO: ALCANCE DA 
EXTENSÃO EM 2019

Bruno Dante Galvão de Medeiros, Ana Luíza Serra Coimbra, Lucas Nunes Viana Costa,  
Ivaldo Cesar de Souza Rodrigues, Júlio Brando Messias.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO – INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Introdução: como forma de explorar o método de ensino prático, estudantes do curso de 
medicina da Universidade de Pernambuco desenvolveram em 2017 o projeto que atual-
mente faz parte do Programa de Extensão: A morfologia não tem mistério, o qual visa 
expor temas de morfologia direcionados a estudantes do ensino médio e técnico de Per-
nambuco. Objetivos: Relatar a organização e vivência das exposições realizadas no período 
de setembro a dezembro de 2019. Metodologia: os dados e relatos apresentados foram 
resgatados através da experiência com as atividades, dos editais do projeto, de relatórios 
elaborados a partir dos agendamentos das visitas e da revisão de dois artigos recentes com 
o tema ensino-aprendizagem em morfologia. Resultados: a dinâmica do projeto consistiu 
em exposições teórico-práticas envolvendo temas da morfologia direcionadas a estudantes 
do ensino médio e técnico de Pernambuco. Os apresentadores foram divididos em 3 grupos 
intercalando entre as exposições, que ocorreram às sextas-feiras entre setembro e dezembro 
de 2019, adotando modelo rotativo, no qual os alunos visitantes foram divididos em grupos 
e direcionados a uma das 12 bancadas com apresentação de 7 a 10 minutos dos temas, indo 
em seguida para a próxima do circuito. Foram atendidos no período estudado 1125 alunos 
divididos em 23 instituições; entre as quais, 16 delas (69,57%) atendiam o ensino médio, 
abrangendo 835 alunos (74,2%), e 7 delas (30,43%) atendiam o ensino técnico, abrangendo 
290 alunos. Neste período houve também uma apresentação extraordinária com cerca de 
800 alunos dos ensinos médio e técnico, na semana universitária da UPE. A inscrição das 
escolas envolvia doação de 1 Kg de alimentos não perecíveis a 3 instituições de caridade. 
Considerações finais: o projeto apresenta-se capaz de introduzir um grupo abrangente de 
alunos ao ambiente de uma universidade e transmitir conhecimentos relativos as áreas da 
morfologia, que se apresentam como essencial dentro da formação do estudante.

PALAVRAS-CHAVES: Exposição, Ensino Médio, Ensino Técnico, Morfologia.
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CONHECIMENTOS DE QUÍMICA APLICADOS À 
TERCEIRA IDADE

Ana Vitória Moreira Ramos, Maria Sandrelane de Azevedo Silva, Petrônio da Silva Amorim Neto,  
Thereza Christina da Cunha Lima Gama, Ticiana Parente Aragão.

CAMPUS PETROLINA

A Faculdade da Terceira Idade é um programa de extensão e educação permanente de 
caráter universitário e multidisciplinar, que contempla diversas áreas do conhecimento e 
visa o aprendizado voltado para adultos acima de 50 anos e idosos. O programa visa gerar 
conhecimentos e aprendizados levando em consideração a própria vivência dos educandos, 
além de proporcionar aos universitários uma experiência relacionada à docência minis-
trando aulas de química. O principal objetivo da atividade foi desenvolver as habilidades 
voltadas à disciplina de química, como também provar que é possível aprender indepen-
dentemente da idade, e que além do conhecimento essa prática promove ao público-alvo o 
desenvolvimento psicológico, bem-estar e inclusão social. Quanto a metodologia utilizada, 
desenvolveu-se um plano de aulas com os principais conteúdos abordados no Enem e ou-
tros vestibulares, pelo período de um ano; no final da disciplina foi realizado uma revisão e 
um simulado. Os recursos utilizados para a realização das aulas foram literaturas e recursos 
audiovisuais, disponibilizados pela Universidade de Pernambuco (UPE) e Faculdade de 
Ciências Aplicadas (FACAPE). As aulas da disciplina de química foram elaboradas e mi-
nistradas por um grupo de estudantes (monitores) da UPE, supervisionados por uma orien-
tadora que durante o planejamento das aulas propôs que os estudantes utilizassem formas 
dinâmicas e eficazes de aprendizagem, para facilitar o entendimento. Os alunos participa-
ram ativamente das discussões em sala de aula, sendo esta uma experiência de aprendizado 
mútuo. O idoso possui ritmo diferente no processo ensino-aprendizagem, no entanto, é 
capaz de realizar grandes feitos, ainda mais quando existem pessoas que o encorajem e o 
faça acreditar que tudo é possível quando se tem foco e persistência.

PALAVRAS-CHAVES: Idoso, Aprendizado, Inclusão Social.
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PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES PARA 
ALÍVIO DA DOR NO PARTO

Iasmin Daniele de Araujo, Taislândia Oliveira Araujo, Ilmara Rodrigues Gomes, Roxana Braga de Andrade Teles.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Ao longo do tempo o ato de parir se tornou mais medicalizado aumentando as intervenções 
realizadas nas parturientes, distanciando-se do modelo humanista. Uma estratégia para na-
turalizar esse processo, é a utilização de métodos não farmacológicos para o alívio da dor, 
como exemplo as práticas integrativas e complementares em saúde (PICS). Esse trabalho 
tem como objetivo sintetizar evidências disponíveis na literatura sobre a eficácia das práti-
cas integrativas e complementares para o alívio da dor no parto. Trata-se de uma revisão de 
literatura onde foram pesquisados estudos na Biblioteca Virtual em Saúde, do tipo artigo 
em português dos últimos 5 anos, através dos descritores “Práticas integrativas”, “Dor” e 
“Parto”. Foram encontrados 5 artigos, destes 3 foram considerados elegíveis para fazer a 
análise. Um ensaio clínico randomizado evidenciou que o grupo de auriculoterapia teve 
uma taxa de cesárea menor que o grupo placebo, assim como, redução na média de duração 
do trabalho de parto. Um estudo clínico sobre o uso da hidroterapia, durante o trabalho 
de parto, mostra benefícios como: aumento da sensação de bem-estar, maior satisfação 
por causa da liberdade, movimentação e privacidade e promoveu também uma dor mais 
suportável durante as contrações. Isso ocorre, pois o uso da água aquecida a 37º graus 
produz a redistribuição do fluxo sanguíneo, liberação de endorfinas, melhoras no metabo-
lismo e elasticidade de alguns tecidos. Uma pesquisa descritiva exploratória demonstrou 
que após o uso de florais, as parturientes demonstraram estar mais relaxadas, concentração 
e coragem, se tornando mais protagonistas do seu parto comparada as que não usaram. 
Conclui-se que as PICS colaboram para o bem-estar materno e proporcionam a evolução 
do trabalho de parto, melhor enfrentamento da dor e emoções. Porém apesar dos benefícios 
e do aumento do uso dessas práticas, ainda existe uma lacuna grande no conhecimento dos 
profissionais e também em artigos científicos que abordem o tema.

PALAVRAS-CHAVES: Práticas Integrativas e Complementares, Dor, Parto.
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HABILIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO 
ARTÍSTICO-CULTURAL NA FORMAÇÃO DO 

ESTUDANTE DE LETRAS

Alexandre Queiros Júnior, Ana Júlia Gomes de Lima, Maria Clara Gomes da Silva Santos, Renata Ferreira Rios.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA – CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS 

O evento “Luau Poético” foi desenvolvido por alunos da graduação e teve como objetivo 
principal incentivar apresentações de produções autorais de alunos do curso de Letras e 
integrantes da comunidade acadêmica. A organização do evento proporcionou, especifica-
mente, habilidades linguísticas previstas no Projeto Pedagógico de Curso, como conheci-
mentos de usos linguísticos, argumentação e criticidade, e também análise de produções, 
tendo em vista o reconhecimento de inovações multiculturais, éticas e estéticas em uma 
sociedade cada vez mais plural e tecnológica (ROJO, 2006). Além disso, visto que a arte 
tem o poder de restaurar a unidade da experiência humana, a despeito do conflito (CAS-
TELLS, 2002), o desenvolvimento da sensibilidade artística pode auxiliar na melhoria das 
relações interpessoais, importantes para todos os integrantes do contexto acadêmico. Por 
esses motivos, o desenvolvimento de habilidades de organização e desenvolvimento de um 
evento artístico-cultural está condizente com as exigências de formação profissional que 
atenda aos desafios do século XXI.

PALAVRAS-CHAVES: Letras. Evento Artístico-Cultural. Habilidades Linguísticas. Re-
lações Interpessoais.
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ATENDIMENTO COMPARTILHADO: FERRAMENTA DE 
INTEGRALIDADE DO CUIDADO

Maria Eduarda Santos Carvalho, Eduarda Vitória Ribeiro Lima, Thadyla Caroline Almeida Lima,  
Mykaelly Pereira Clemente, Thereza Christina da Cunha Lima Gama.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

A consulta compartilhada é uma ferramenta potente para a integralidade do cuidado pois 
oportuniza a implementação da assistência multidisciplinar, humanizada e com práticas 
voltadas para o cuidado holístico. A atenção à puérpera e ao neonato possibilita essa prá-
tica, com abordagens e ações de saúde consideram a individualidade e a etapa de vida em 
que se encontram. Diante dessa perspectiva, o objetivo deste estudo é relatar a experiên-
cia de discentes do PET-Saúde Interprofissionalidade em um atendimento compartilhado a 
uma puérpera e a um neonato. A consulta foi realizada na Unidade Básica de Saúde Km 25, 
localizada no Projeto Maria Tereza, zona rural de Petrolina-PE, pelas preceptoras da UBS 
em conjunto com as discentes de enfermagem, fisioterapia e nutrição. O histórico gestacio-
nal da puérpera mostrou que ainda durante a gestação a usuária recebeu cuidado integral 
compartilhado por médico, enfermeiro, nutricionista e ginecologista da rede de saúde do 
município devido apresentar algumas intercorrências como obesidade grau II no início da 
gestação e histórico de pré-eclâmpsia em gestações anteriores. O acompanhamento com a 
equipe multiprofissional proporcionou a mãe um controle adequado da pressão arterial e 
redução de peso com um bom prognóstico de parto. Em relação à criança, que nasceu sem 
intercorrências, o atendimento foi feito pelas 3 profissões, a saber: enfermagem, nutrição 
e fisioterapia; com destaque para a abordagem da triagem neonatal, vacinação, avaliação 
física e testes neurológicos para checar o desenvolvimento, além de orientação sobre alei-
tamento materno. A experiência permitiu as discentes uma visão de que a atuação inter-
profissional é imprescindível para realizar uma assistência à saúde de qualidade, além de 
proporcionar o entendimento da importância de cada profissão e a sua complementariedade 
na atenção ao usuário.

PALAVRAS-CHAVES: Saúde da Criança, Saúde da Mulher, Integralidade, Atenção Pri-
mária à Saúde. 
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PROJETO DE EXTENSÃO “TRAUMATISMO DENTAL:  
O QUE FAZER?”

Mariana Pereira de Souza da Silva, Pamella Robertha Rosselinne Paixão Celerino, Adriane Tenório Dourado,  
Ana Cláudia Amorim Gomes. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE–FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

Avulsão dental é uma das situações decorrentes do traumatismo dento alveolar, acometen-
do mais a dentição jovem e com prevalência entre 0.5 a 16%. Apesar de não ser uma lesão 
comum de acontecer, é uma das mais graves, pois a perda dentária se torna iminente. A con-
duta de urgência influencia o prognóstico do caso, porém o pronto atendimento pode não 
ser executado corretamente por falta de conhecimento. Como crianças passam grande parte 
do dia na escola é importante a capacitação de professores para que tenham conhecimento 
e habilidade suficientes na correta conduta desses casos. Assim, o objetivo do Projeto de 
Extensão foi analisar o conhecimento de professores da rede privada de ensino sobre a 
avulsão dental e levar capacitação sobre o assunto para a correta conduta a ser tomada dian-
te desse trauma. Para a dinâmica de desenvolvimento do projeto, os alunos foram divididos 
em grupos, para irem nas escolas privadas da Região Metropolitana do Recife. Os colégios 
foram escolhidos por conveniência e disponibilidade, sendo incluídos os professores do 
ensino infantil e fundamental I das unidades de ensino. Realizou-se à aplicação de um for-
mulário e, em seguida, a capacitação dos professores, feita pelos alunos, por meio de aula 
expositiva em slides e entrega de folheto explicativo, preparados pelas coordenadoras do 
projeto e pelos discentes. Passado um mês, os alunos retornaram as escolas e reaplicaram 
o formulário aos mesmos professores, com finalidade de avaliar o conteúdo adquirido. As 
atividades foram realizadas em oito escolas privadas da Região Metropolitana do Recife 
durante o ano de 2019, sendo sessenta e sete professores capacitados. Além da realização 
de duas ações externas em ambientes de circulação pública com a distribuição de cerca de 
200 panfletos para a população. A partir da experiência vivenciada pelos alunos foi possível 
perceber, subjetivamente, a mudança do nível de segurança e da conduta dos capacitados 
frente a avulsão dental.

PALAVRAS-CHAVES: Traumatismo Dentário, Reimplante Dentário, Avulsão Dentária.
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AS REPRESENTAÇÕES DE MASCULINIDADE NA 
PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA PERNAMBUCANA: 

“TATUAGEM” DE HILTON LACERDA

Laura Ester Freitas de Souza, Orientadora: Kalina Vanderlei Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE

Este trabalho tem como objetivo analisar as representações de masculinidade presentes na 
obra fílmica “Tatuagem”, do diretor Hilton Lacerda, explicando as tendências do cinema 
pernambucano no século XXI. Produzido em Pernambuco e por diretores naturais ou ra-
dicados no estado, esse cinema é marcado, por uma série de elementos que, geralmente, 
se repetem, mas não de forma compulsória. Desde seu início, durante a década de 20, até 
hoje, diversas representações de masculinidade foram vistas no cinema pernambucano. 
A masculinidade é um conjunto de valores atribuídos a homens. De acordo com Pedro 
Oliveira, ela se constitui como uma estrutura de poder que é histórica e ideológica, é uma 
projeção social que reflete as características tidas como fundamentais da vida coletiva. As 
representações sociais formulam uma espécie de sistema, e quando são compartilhadas 
por um grupo, torna-se possível a identificação de um olhar mais ou menos consensual de 
e sobre uma determinada realidade. Segundo Moscovici, especialista da psicologia social, 
a ideia da representação é como uma passarela entre os mundos individual e social; elas 
permitem que mudanças sociais ocorram, e o cinema, como um meio de comunicação de 
massa, executador de um importante papel na organização e na construção de uma realida-
de social, faz parte disso. Tatuagem é uma produção cinematográfica que apresenta diver-
sas representações das figuras masculinas. Ela traz, por exemplo, protagonistas homosse-
xuais, o que rompe com o tradicionalismo da representação do homem viril, branco, adulto, 
rico, monogâmico e heterossexual, valorizada pela cultura greco-judaico-cristã, como bem 
ressalta José Eustáquio no artigo “A Linguagem e as Representações da Masculinidade”. 
Dentro do cinema as representações sociais são reproduzidas e construídas, portanto, aqui, 
a ideia é entender como ocorrem essas construções e reproduções das representações de 
masculinidade em Tatuagem. 

PALAVRAS-CHAVES: Representações Sociais, Masculinidade, Tatuagem, Cinema Per-
nambucano, Hilton Lacerda. 
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DIÁLOGO NA ESCOLA

Camila da Silva Santana, Katiuscia Araújo de Miranda Lopes, Cibelle Nayara Sena dos Santos,  
Joana Cavalcante de Moura, Julia Larissa de Souza Silva, Maria Beatriz Araújo Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 

CAMPUS SANTO AMARO- FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

RESIDÊNCIA EM UTI – HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO 

A doença de Chagas é uma das patologias de mais larga distribuição no continente ame-
ricano. É conhecida a existência de vetores da doença desde o sul dos Estados Unidos à 
Argentina. São mais de cem espécies responsáveis pela transmissão natural da infecção 
pelo Trypanosoma cruzi, intervindo diretamente na sua veiculação no ambiente domiciliar. 
Estima-se que sejam de 16 a 18 milhões os indivíduos infectados no mundo, no Brasil 
estima-se de 5 a 6 milhões e aproximadamente oitenta milhões de pessoas vivem em risco 
de contaminação na América Latina. Realizamos ações de educação em saúde em escola 
pública do ensino fundamental I e II no município de Ibimirim. Para isso foi realizado um 
estudo sobre a doença de Chagas e preparado um material utilizado nas “aulas”. A ação 
contou com a produção uma aula em PowerPoint com tópicos sobre a temática e imagens 
ilustrativas, assim como panfleto informativo que foi entregue na escola, restaurantes e 
pousada da cidade. As aulas aconteceram cerca 50 minutos, foi explicado o conceito da 
doença, formas de transmissão e prevenção e o que fazer caso adquirida. A aula foi intera-
tiva e na medida que as dúvidas surgissem, elas seriam esclarecidas. Ao final da aula, como 
método audiovisual utilizamos um vídeo chamado “Desenho Animado sobre o barbeiro e 
a doença de Chagas” disponível nas redes sociais, em seguida foram expostos mostruários 
com os triatomíneos livres de infecção natural para o Trypanosoma cruzi para o conheci-
mento das crianças e técnicos de educação da escola. As aulas ocorreram no dia 21 e 22 
de agosto de 2019 no total de 195 alunos divididos em 2 turmas a cada dia. Diante a ação 
realizada no município no qual é prevalente a existência de triatomíneos e pouco é enfati-
zado sobre o assunto, foi possível verificar a importância de abordar a doença de Chagas 
podendo assim conscientizá-los da prevenção ao tratamento e torná-los transmissores de 
informação em diferentes ambientes, seja em domicílio, na escola entre outros. 

PALAVRAS-CHAVES: Doença de Chagas, Educação em Saúde, Saúde Pública.
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PROMOÇÃO DA DOAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SANGUE 
NA ESCOLA: CUIDAR ESTÁ NO SANGUE

Ricardo Pereira Landim, Edla Raissa Sousa Oliveira, Lídia Gonçalves Montenegro Teixeira,  
Ana Paula Vieira Araújo, Amanda Regina da Silva Góis.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

A doação voluntária de sangue é um ato altruísta e solidário com finalidade de ajudar o 
próximo. A Organização das Nações Unidas (ONU) propõe que a população doadora de 
um país esteja no mínimo entre 3% a 5%. No Brasil, em 2018 a população doadora de 
sangue foi de 1,8%, inferior ao recomendado. Neste sentido, objetivou-se relatar ações 
de promoção da doação voluntária de sangue como um ato de cuidar na escola. Metodo-
logia: Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência, da vivência de aprendizagem 
ativa desenvolvida nas ações do projeto de extensão “Cuidar está no Sangue” em uma 
escola do ensino fundamental localizada na cidade de Petrolina, PE. Realizou-se aplicação 
de pré-testes, intervenções educativas fundamentadas na aprendizagem ativa e pós-testes 
para um total de 70 participantes, que de forma didática e colaborativa compartilharam 
conhecimentos com foco nas informações sobre as etapas e importância da doação volun-
tária de sangue. Como resultados obteve-se no pré-teste que 78,4% dos participantes não 
conheciam as idades mínimas e máximas para homens e mulheres tornarem-se doadores 
de sangue; 44,8% não sabiam informar quais os requisitos básicos para conseguir realizar 
a doação de sangue e 58,8% não sabiam informar se pessoas com piercing e\ou tatuagens 
poderiam doar sangue. Após as intervenções educativas aplicou-se o pós-teste e 93,8% dos 
participantes declararam que agora pensam em tornar-se doadores de sangue no futuro. 
Quanto as perguntas do pós-teste, obteve-se respectivamente 75,6%, 71,4% e 57,4%, de 
acertos às mesmas perguntas realizadas no pré-teste. Considera-se que promovera doação 
voluntária de sangue na escola por meio de intervenções educativas é a principal ferramen-
ta para aumentar os números de doadores no futuro. 

PALAVRAS-CHAVES: Enfermagem, Aprendizagem Ativa, Comunicação Educacional, 
Doadores de Sangue.
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A UNIVERSIDADE COMO UM INSTRUMENTO DE 
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL NO CONTEXTO DA 
PREVENÇÃO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

Alyson Samuel de Araujo Braga, Brunna Francisca de Farias Aragão, Hirla Vanessa Soares de Araújo,  
Simone Maria Muniz da Silva Bezerra.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO – FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Introdução: O tripé universitário se caracteriza pelo desenvolvimento do ensino, pesquisa e 
extensão acadêmica. Tendo esse último, o propósito de reafirmar a responsabilidade social 
das instituições de nível superior brasileiras com os problemas comunitários, vinculando 
o produto deste trabalho aos conhecimentos adquiridos no ensino acadêmico. Objetivo: 
Descrever uma ação de extensão de modo a evidenciar a relevância social da universida-
de e o seu papel na educação em saúde comunitária, voltada para a prevenção de eventos 
cardiovasculares indesejáveis. Metodologia: A ação de extensão universitária descrita fun-
damentou-se nas disposições da Sociedade Brasileira de Cardiologia referente ao combate 
da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e de seus fatores de risco. A atividade foi desen-
volvida numa comunidade da zona norte, no município de Recife-PE, em março de 2019, 
pelo grupo de extensão universitária “Compressão não se brinca”, que disponibilizou aos 
participantes a aferição de Pressão Arterial (PA), teste de glicemia capilar, avaliação das 
medidas antropométricas e Índice de Massa Corpórea (IMC). Resultados: Participaram 
da atividade 66 indivíduos, que manifestaram aceitação através de concordância verbal. 
Verificou-se ocorrência de obesidade, níveis pressóricos e glicemia capilar elevados, prin-
cipalmente entre as mulheres. A ação desenvolvida na comunidade trouxe considerável 
impacto social para aquela população, porque além de ofertar o atendimento assistencial e 
as avaliações, foram oportunizadas também orientações comportamentais aos indivíduos 
que apresentaram alterações nos parâmetros apurados. Conclusão: As universidades exer-
cem um impacto social elementar, especialmente no que se refere às ações que presta junto 
à comunidade, devolvendo a população o produto resultante do ensino e das pesquisas 
desenvolvidas dentro das instituições, ampliando o processo ensino-aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVES: Educação em Saúde, Enfermagem Cardiovascular, Universidades.
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A RELEVÂNCIA DO EMPREGO DOS DIAGNÓSTICOS 
DE ENFERMAGEM NO CONTEXTO DAS AÇÕES DE 

PROMOÇÃO À SAÚDE CARDIOVASCULAR

Alyson Samuel de Araujo Braga, Brunna Francisca de Farias Aragão, Cindy Targino de Almeida;  
Heloísa Brena Ferreira da Silva; Simone Maria Muniz da Silva Bezerra

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO – FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Introdução: A taxonomia NANDA-I contribui para a consolidação e difusão dos diagnós-
ticos e enfermagem para a assistência no âmbito do processo saúde/doença, ao mesmo 
tempo em  queapoia o fortalecimento da organização da profissão de enfermagem.No con-
texto das doenças cardiovasculares ,a realização de uma assistência sistematizada permite 
a promoção da saúde e bem estar das pessoas. Objetivo: Descrever uma avaliação de risco 
cardiovascular, realizada numa ação de extensão universitária, de modo a evidenciar a rele-
vância dos diagnósticos de enfermagem nessa abordagem. Metodologia: Foi desenvolvida 
uma ação, em maio de 2019, por um grupo de extensão universitária, na qual foi realizada 
a avaliação de fatores de risco cardiovascular numa comunidadede Recife-PE. A atividade 
foi materializada numa palestra educativa com espaço para interação com os participantes.
Alémdisso,tambémforamaferidososníveisglicêmicos,pressóricoseantropométricos. Resul-
tados: Tendo extraído os principais diagnósticos de enfermagem, observou-se que os mais 
predominantes e recorrentes, entre os participantes, são Estilo de vida sedentário (00168), 
Risco de pressão arterial instável (00267) e Conhecimento deficiente (00126). Não foram 
poucos os indivíduos que referiram não realizar atividade física regular, nem serem adep-
tos a um cardápio equilibrado, sobretudo no quesito da redução do consumo de sódio, ou 
mesmo relataram não terem condições de fazê-lo. Nota-se então que muitos dos agravos 
nascem de acesso limitado à informação e educação em saúde, bem como a precariedade 
na garantia de condições sociais prévias que promovam mudanças nos hábitos de vida. 
Conclusão: Do ponto de vista das ações de extensão universitárias, com foco na saúde car-
diovascular, a implementação da descrição da situação de saúde através dos diagnósticos de 
enfermagem apoia o fortalecimento das atividades acadêmicas e do desenvolvimento das 
competências dos alunos degraduação.

PALAVRAS-CHAVES: Promoção da Saúde, Enfermagem, Diagnósticos de Enfermagem.
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CONSOLIDAÇÃO DA CONSULTA DE  
ENFERMAGEM PUERPERAL NUMA MATERNIDADE 

ESCOLA DO RECIFE - PE

Maria Eduarda Barata Galvão Fraga, Beatriz Cabral Pinheiro Carneiro, Tuanny Monte Brito, Maria Suely Medeiros Corrêa.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO – FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

O período do pós-parto é caracterizado por mudanças, tanto fisiológicas como psicológi-
cas e sociais, na vida da mulher e sua família. A consulta de enfermagem nesse período 
tem como intuito auxiliar o autocuidado da mulher e a atenção ao recém-nascido (RN), 
proporcionando conforto e segurança para enfrentar os desafios da maternidade. Nesse 
contexto, a extensão tem como objetivo consolidar a consulta de enfermagem pós-parto e 
realizar ações de educação em saúde no alojamento conjunto (AC) em uma maternidade 
escola do Recife. As ações são realizadas por estudantes de enfermagem no AC do Centro 
Integrado de Saúde Amaury de Medeiros através de palestras e conversas com as mães, 
juntamente com a distribuição de folders com informações importantes para as puérperas. 
A metodologia do projeto é caracterizada como pesquisa-ação, alcançando nos meses de 
julho/19 a março/20 cerca de 1.200 mulheres no decorrer de suas ações. Estas consistem 
na orientação das mulheres sobre o período puerperal e resolução das dúvidas que elas pos-
sam ter acerca do assunto. Além disso também é incentivado que as puérperas procurem o 
serviço de saúde posteriormente a alta para realizar as consultas revisão pós-parto. Tendo 
em vista reconhecer como elas estão lidando com a adaptação após o parto e, ao mesmo 
tempo, apoiando o aleitamento materno e incentivando o planejamento familiar. As ativida-
des presenciais se limitaram a março 2020 devido a pandemia da COVID-19, diante disso 
foram realizadas atividades educativas em mídias digitais sobre temas acerca do período 
gravídico e puerperal. Com base nisso, é evidente a importância das consultas pós-parto, 
visto que, esse período é definido como uma nova fase na vida da mulher. Desse modo, as 
ações de educação em saúde realizadas pelo projeto beneficiam as puérperas, suas famílias 
e os acadêmicos, de forma que possam entender sobre o cuidado pós-parto de uma forma 
que prioriza a integralidade da mulher em um momento cercado por mudanças.

PALAVRAS-CHAVES: Saúde da Mulher, Período Pós-Parto, Educação em Saúde, Con-
sulta de Enfermagem.
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MUDANDO AS REPRESENTAÇÕES DOS ADOLESCENTES 
SOBRE OS INDÍGENAS

Bárbara Cristina Beltrão Barbosa, Pedro Robson Barbosa Lima, Kalina Vanderlei Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE – FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE NAZARÉ DA MATA 

O presente trabalho vem demonstrar os resultados do projeto de extensão de História da 
América Indígena, que busca fornecer contribuições para que alunos e professores do en-
sino médio possam conhecer melhor a história e a cultura indígena nas Américas, através 
da produção e execução de oficinas para professores e da criação de páginas em redes 
sociais para um melhor desenvolvimento e acompanhamento das temáticas trabalhadas. 
O protagonismo indígena é um ponto importante que deve ser trabalhado em sala de aula, 
e esse trabalho tenta privilegiar esse protagonismo no processo de construção da história 
das Américas. Através do resultado das oficinas, deu-se a criação de páginas voltadas para 
a temática indígena nas redes sociais (Facebook e Instagram), com o objetivo de divulgar 
história e artes indígenas, além de artistas indígenas independentes, assim como trazer 
visibilidade para pautas contemporâneas e produzir postagens de cunho pedagógico e de 
entretenimento, dentro da temática da história indígena. A procura para participação da 
primeira oficina foi alta, assim foi feita uma segunda para aqueles que ficaram em uma lista 
de espera, os professores participantes de ambas as oficinas eram de diferentes estados do 
Brasil, interagiram, tiraram dúvidas frequentes, expuseram seus pensamentos, houve uma 
troca de informações. Os professores no decorrer das oficinas sempre evidenciavam que 
iriam usar o conhecimento adquirido nas oficinas em suas salas de aula e que gostariam 
conhecer mais sobre a cultura indígena.

PALAVRAS-CHAVES: Extensão, História, Indígena, Protagonismo.
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OFICINAS EXPLORANDO CONCEITOS MATEMÁTICOS 
NÃO FORMAIS VOLTADAS À IDOSOS QUE FREQUENTAM 

ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA

Evanilson Landim Alves, Maria Heloiza Bezerra da Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Frequentemente, emprega-se como argumento para justificar o ensino e a aprendizagem de 
conceitos matemáticos na escola, à sua relevância frente as situações cotidianas. Entretan-
to, o que se verifica, quase sempre, é uma tentativa pouco eficiente e forjada da realidade, 
de modo que, o fosso entre os saberes científicos nesse campo e as práticas cotidianas con-
tinua muito evidente. No caso das pessoas idosas, é comum quem tenham acumulado, ao 
longo das suas práticas profissionais e experiências cotidianas diferentes saberes, mesmo 
que pouco valorizados nos espaços formais de aprendizagem, principalmente, no campo 
da Matemática, onde ainda predomina certo absolutismo. Diante do exposto, neste texto, 
tratamos do desenvolvimento de um Projeto de Extensão cujo objetivo foi trazer à tona os 
saberes matemáticos não convencionais empregados por este público em atividades recrea-
tivas. Foram realizados dois encontros no segundo semestre de 2019 com a participação 
de cerca de 30 idosos que frequentavam um Centro de Convivência localizado em Petro-
lina-PE. Em cada encontro, foram desenvolvidas atividades voltadas ao entretenimento 
dos participantes ao mesmo tempo que buscava-se identificar a relação que demonstravam 
quando estavam diante de saberes matemáticos empregados em situações cotidianas. Ade-
mais, eram encorajados a compartilharem as suas experiências e vivências a respeito dos 
saberes envolvidos em cada uma das atividades que eram planejadas, antecipadamente, pe-
los docentes e discentes que integravam o projeto. Ao término das atividades, realizava-se 
um momento de confraternização no qual comemorava-se o aniversário dos participantes, 
conforme período estabelecido a priori. O cronograma das atividades previstas para o pro-
jeto alcançaria a celebração do aniversário de todos os idosos que frequentavam o espaço 
onde as atividades estavam sendo desenvolvidas. Entretanto, com a pandemia provocada 
pela covid-19 não foi possível o seu cumprimento da forma como prevista. 

PALAVRAS-CHAVES: Diversidade, Recreação, Pessoa Idosa, Matemática.
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CUIDADO LIMPO É CUIDADO SEGURO

Maria Eduarda de Moraes Bastos, Clarita Dobbin Carneiro, Talita Oliveira Valença, Viviane Aluzi Fontes Sales,  
Marilia Perrelli Valença.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO – FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

INTRODUÇÃO. A segurança do paciente é conceituada pela redução, a um mínimo acei-
tável, do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Dessa forma, a segu-
rança do paciente define-se como o ato de evitar, prevenir ou melhorar os resultados ad-
versos ou as lesões originadas no processo de atendimento médico-hospitalar. Atualmente, 
programas que enfocam a segurança no cuidado do paciente nos serviços de saúde tratam 
como prioridade o tema higienização das mãos na prevenção e controle de infecções nos 
serviços de saúde. OBJETIVO. Realizar intervenções educativas aos profissionais atuantes 
e pacientes internados no PROCAPE através de metodologias ativas de ensino-aprendiza-
gem e conteúdos educativos em redes sociais para melhorar a segurança do paciente nos 
serviços de saúde. MÉTODO. Trata-se de uma extensão universitária realizada através de 
intervenções educativas, atrelada à pesquisa com abordagem quali-quantitativa, visando 
atingir os profissionais de saúde, pacientes internados e seus acompanhantes no Hospital 
de Referência em Cardiologia- Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco Prof. Luis 
Tavares – PROCAPE. As intervenções educativas são realizadas através de: explanação 
dialogada, dinâmicas, dramatizações, demonstração prática e produção de conteúdos edu-
cativos nas redes sociais. RESULTADOS. No período de maio de 2019 à setembro 2020, 
foram realizadas 20 ações educativas através da dinâmica da “caixa preta” com aproxima-
damente 200 profissionais de saúde de todas as unidades de internamento e demais setores 
do PROCAPE, as quais visavam o aperfeiçoamento da técnica de higienização das mãos, 
assim como foi criado um Instagram para produção e postagem de conteúdo educativo de 
forma ampla e rotineira. CONCLUSÃO. Espera-se, portanto, que as intervenções educati-
vas e a criação de uma rede social para disseminação de conteúdo contribuam no processo 
do controle das infecções associadas à assistência à saúde, garantindo, dessa forma, a se-
gurança do paciente.

PALAVRAS-CHAVES: Segurança do Paciente, Higienização das Mãos, Controle de 
Infecção.
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CORDEL AOS TRABALHADORES DE SAÚDE NO 
ENFRENTAMENTO DA COVID-19

Paloma Oliveira Dos Santos, Julio Cesar Agostinho Freire, Ailton Barros De Jesus Filho,  
Ana Cláudia Nunes De Souza, Rogério Fabiano Gonçalves.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: A pandemia da Covid-19 determinou reconfigurações na atenção à saúde, que 
modificaram a oferta de serviços e os processos de trabalho, em decorrência das estratégias 
de biossegurança implementadas. O enfrentamento da doença tem trazido sobrecargas la-
boral e emocional aos trabalhadores da saúde, além de casos de adoecimento ocupacional 
e óbitos. Nos primeiros meses da pandemia, foram frequentes os agradecimentos a esses 
trabalhadores, ressaltando o compromisso pela vida e a coragem necessária em tempos 
de calamidade sanitária. Contudo, quase sempre, essas manifestações eram direcionadas 
aos médicos e equipe de enfermagem, não incluía outras categorias profissionais, como: 
maqueiros, recepcionistas, auxiliar de serviços gerais etc. Considerando essa realidade e 
a importância do trabalho que cada categoria profissional desenvolve para a superação da 
Covid-19, integrantes do Programa de Educação pelo Trabalho (PET) para a Saúde com 
ênfase na Interprofissionalidade resolveram homenagear esses trabalhadores que, direta 
e indiretamente, também estão envolvidos na linha de frente de combate ao coronavírus. 
Objetivo: Utilizar a estratégia da literatura de cordel como ferramenta de comunicação 
nas redes sociais para agradecer e motivar os trabalhadores da saúde no enfrentamento da 
Covid-19. Metodologia: Estudantes, preceptores e tutores do PET-Saúde Interprofissiona-
lidade, debateram o assunto e desenvolveram um cordel, sendo adaptado ao formato de 
vídeo para divulgação nas redes sociais. Resultados: O vídeo, contou com a participação de 
vários integrantes do projeto para declamação das falas, sendo compartilhado no Instagram 
e no WhatsApp. Considerações finais: A utilização das redes sociais como meio estratégico 
para homenagear os profissionais foi efetiva por permitir ampla visibilidade e dissemina-
ção do cordel. O vídeo caracterizou uma forma descontraída de refletir que o trabalho em 
saúde é coletivo e está interligado.

PALAVRAS-CHAVES: Coronavírus, Saúde do Trabalhador, Rede Social.
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PRÁTICAS INTERPROFISSIONAIS DE PROMOÇÃO À 
SAÚDE REALIZADAS ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS

Joaquim Martins de Lavor, Edna Nascimento Barbosa, Roberta Teixeira Coelho de Andrade,  
Iracema Hermes Pires de Melo Montenegro, Rosa de Cássia Miguelino Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

O principal cenário vivenciado pela sociedade atualmente é a pandemia causada pelo novo 
coronavírus, denominado SARS-CoV-2. Sabe-se que o vírus é transmitido por meio de go-
tículas de saliva, espirro e/ou tosse, configurando a necessidade de mudanças na assistência 
ao paciente. Frente a essa emblemática situação, o Programa de Educação pelo Trabalho 
para a Saúde/Interprofissional (PET-Saúde/Interprofissional) voltou o seu olhar a realizar 
educação em saúde. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é relatar a experiência viven-
ciada através da prática de educação em saúde na produção de posts e vídeos divulgados 
nas mídias sociais. Trata-se de um estudo descritivo, com a finalidade de relatar a vivência 
de uma equipe formada por quatro discentes dos cursos de Enfermagem, Nutrição e Fisio-
terapia, dois preceptores (fisioterapeuta e cirurgiã dentista) e duas tutoras (fonoaudióloga e 
enfermeira). Devido a pandemia da COVID-19 e o distanciamento social, a educação em 
saúde foi feita através de Realizações de publicações de posts e pequenos vídeos no Ins-
tagram(@pet.interprofissionalidade.upe) e grupos de WhatsApp, entre o período de maio 
a julho de 2020, na qual se deu a partir da necessidade de adentrar no âmbito de educação 
em saúde, abordando temáticas pautadas durante esta pandemia, além de interligar e ex-
plorar o conceito das práticas interprofissionais em saúde. Foi enriquecedor para formação 
profissional dos discentes e profissionais envolvidos, seja pelo uso de novas ferramentas 
tecnológicas e digitais, assim como o aperfeiçoamento sobre alguns temas, como também 
agregador para população, haja vista pelo relevante alcance e 427 curtidas e 49 comentá-
rios de agradecimentos. A realização dessa atividade nos fez refletir sobre a necessidade do 
processo de educação em saúde, principalmente de informação de fontes confiáveis, como 
também na dinâmica do cuidar e olhar interprofissional e na relação com o paciente em 
meio a complexidade da situação atual.

PALAVRAS-CHAVES: Infecções por Coronavírus, Publicações, Educação em Saúde, 
Assistência ao Paciente.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 592

EIP GAME: UMA FORMA INTERATIVA DE TRABALHAR A 
INTERPROFISSIONALIDADE

Mariana Cardoso Dantas, Rafaela Morais da Silva, Joane Cavalcante Nunes, Iris Gleiciane de Souza,  
Priscylla Helena Alencar Falcão Sobral.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

A Educação Interprofissional (EIP) pretende motivar a aprendizagem mútua e a prática 
colaborativa entre estudantes e profissionais de diferentes áreas em prol da promoção de 
cuidados resolutivos e de qualidade em saúde. Nesse sentido, é importante trabalhá-la na 
formação e qualificação da força de trabalho, sendo a ludicidade uma estratégia útil para 
potencializar a aprendizagem. Este trabalho descreve a elaboração e aplicação de um jogo 
interativo de imagens, nomeado EIP Game, com profissionais da Atenção Primária à Saúde 
de Petrolina-PE. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, sobre um 
jogo desenvolvido por alunas participantes do PET-Saúde/Interprofissionalidade da UPE. 
O Game aborda princípios e conceitos teórico-metodológicos da Interprofissionalidade e, 
para isso, usa conjuntos de imagens e sílabas que se complementam para formar termos. 
O material foi aplicado em duas oficinas com profissionais de duas Unidades Básicas de 
Saúde no município de Petrolina, realizadas em outubro de 2020. Para a execução do jogo, 
os participantes (N=29) foram divididos em duas equipes, cada uma dispôs de 20 segundos 
para decifrar a palavra projetada, tendo sido “vencedora”, a equipe com maior número de 
acertos. A aprendizagem sobre conceitos como processo de trabalho, trabalho em equipe e 
prática colaborativa foi construída no decorrer do jogo, a partir do qual foi possível obser-
var características da EIP intrínsecas à interação das equipes. As principais repercussões 
da vivência foram a prática da Interprofissionalidade na construção da aprendizagem; a 
promoção do aprendizado através da ludicidade; a participação ativa e socialização durante 
a oficina; e a consolidação do aprendizado através da construção dos conceitos. Portanto, a 
aplicação do EIP Game promoveu o aprendizado e a integração entre os participantes, de-
monstrando ser uma estratégia adequada aos princípios da Interprofissionalidade e eficiente 
ao tornar a oficina mais dinâmica e interativa.

PALAVRAS-CHAVES: Educação Interprofissional, Ludicidade, Atenção Primária à Saú-
de, Aprendizagem.
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“DIÁLOGOS COM ANTÍGONA”: DISCUTINDO A MORTE 
E O SUICÍDIO EM UMA REDE SOCIAL

Mariana Cardoso Dantas, João Paulo dos Santos Leite, Mayriane Santos Silva, Washington Luiz Santos Azevedo,  
Alexandre Henrique dos Reis.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

O suicídio é um fenômeno complexo, multideterminado e com índices alarmantes em nos-
sa sociedade. Então, é mister discuti-lo abertamente, de maneira ética e compromissada 
visando a sua prevenção e desmitificação, pois o suicídio, assim como a morte, é um as-
sunto rodeado pelo tabu. Este estudo tem o objetivo de descrever a realização do projeto de 
extensão “Diálogos com Antígona”. Trata-se deum relato de experiência sobre um projeto 
promovido pelos membros da Liga Acadêmica Interdisciplinar para o Estudo da Morte e 
do Suicídio (Thanátous), que representam os cursos de Enfermagem, Ciências Sociais, 
Psicologia, Medicina e Jornalismo da UPE, UNIVASF e UNEB. O projeto é realizado no 
formato de lives, através da rede social Instagram, por meio da seguinte conta: @thanatou-
slaiems, tendo a participação de convidados externos. O projeto iniciou em julho de 2020, 
e tem previsão de término para dezembro do mesmo ano. As lives ocorrem quinzenalmente 
com emissão de certificados, discutindo temáticas como: a visão de Sêneca sobre a morte; 
a autópsia psicológica; a morte na obra de Lúcio Cardoso; reflexões sobre prevenção e 
poesia; as políticas públicas de prevenção do suicídio; a morte auto infligida em diferen-
tes faixas etárias; e a visão do maçom e de religiões de matriz africana acerca da morte e 
do suicídio. Os principais resultados foram: a construção de conhecimento sob diversas 
perspectivas; a prevenção do suicídio através da disseminação de informações; a interdis-
ciplinaridade no desenvolvimento das atividades; o retorno positivo do público, observado 
na interação; bem como, o crescente número de seguidores, que atinge um total de 634. 
Dessa forma, percebe-se a importância do projeto em tecer diálogos com a comunidade e 
discutir temáticas relacionadas a morte e ao suicídio de maneira cientificamente acurada e 
socialmente pertinente ao atual contexto social. Além disso, nota-se o potencial de uma liga 
acadêmica para a formação discente e atuação extramuros da universidade.

PALAVRAS-CHAVES: Suicídio, Morte, Práticas Interdisciplinares, Rede Social.
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CIRCUITO NOVEMBRO ROXO: MÊS INTERNACIONAL DE 
SENSIBILIZAÇÃO PARA A PREMATURIDADE

Abilene Pinheiro Santos da Silva, Vitória Thaysa Gomes de Moura, Thálita Raysa de Lima Crispim,  
Maria Emília Ferraz Almeida de Melo; Paulo André Freire Magalhães. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: Um a cada dez bebês nasce prematuro, apresentando risco aumentado de apre-
sentar efeitos neonatais adversos, tais como: atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, 
doenças respiratórias e outras morbidades. Diante disso, no mês de novembro acontece a 
campanha de sensibilização da prematuridade, conhecida mundialmente como novembro 
roxo. O novembro roxo possui o objetivo de alertar sobre o crescente número de partos 
prematuros e como preveni-los, além de informar sobre as consequências do nascimento 
antecipado para o bebê, para sua família e para a sociedade. Objetivo: O programa de ex-
tensão em fisioterapia neonatal e pediátrica (Baby GrUPE) em parceria com a Associação 
Brasileira de Pais e Familiares de Bebês Prematuros (ONG Prematuridade.com) e com o 
projeto Pele e Pelo objetivaram com esse projeto desenvolver ações comunitária a fim de 
conscientizar a sociedade, estudantes e profissionais da saúde sobre a prematuridade. Me-
todologia: Durante o mês de novembro foram realizados ciclode palestras; distribuição de 
cartilhas educativas; distribuição de laços e balões da cor roxa; caminhada no parque Josefa 
Coelho, rodas de conversa e entrevistas nas principais rádios e rede de televisão local.  O 
tema da campanha novembro roxo de 2019 foi: “Prematuro: Cuidado Integral para uma 
vida saudável”. Resultados: Através das atividades, a sociedade e profissionais de saúde 
foram alertados sobre o crescente número de partos prematuros e como preveni-los, quais 
as consequências do nascimento antecipado para o bebê e todos a sua volta e qual o papel 
do fisioterapeuta e dos familiares no manejo do bebê prematuro. Conclusão: O circuito 
novembro roxo demonstrou ser esclarecedor para a população que apresentou diversas dú-
vidas à cerca da prematuridade. Ações voltadas à sensibilização do mês da prematuridade 
devem ser encorajadas, envolvendo um número crescente de pessoas. 

PALAVRAS-CHAVES: Recém-Nascido Prematuro, Sensibilização Pública, Trabalho de 
Parto Prematuro, Deficiências do Desenvolvimento, Relações Comunidade-Instituição.
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PROJETO OCA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Mariana Guenther.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO – INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

A palavra oca (=oka), originária da família linguística tupi-guarani, significa casa, abrigo, 
lar. O nosso planeta Terra, nossa única casa, vem sendo sistematicamente destruído pela 
exploração desenfreada dos recursos naturais, fruto do nosso consumo excessivo, e pela 
consequente geração de resíduos, muito além da nossa capacidade de suporte. A transfor-
mação das relações entre o ser humano e o ambiente visando uma utilização sustentável dos 
recursos é imperativa e urgente e eu acredito que a educação é o caminho para conseguir-
mos essa mudança. Venho desenvolvendo, desde 2010, ações de Educação Ambiental em 
creches, escolas e colégios da Região Metropolitana de Recife e arredores, na comunidade 
do Bairro de Santo Amaro, e até mesmo dentro da Universidade de Pernambuco, Campus 
Santo Amaro. Essas ações vêm sendo realizadas como atividades de extensão, atividades 
de ensino dentro da disciplina Educação Ambiental do Curso de Graduação em Ciências 
Biológicas, e atividades de pesquisa com o desenvolvimento de TCCs de Graduação, Mo-
nografias de Cursos de Pós-graduação lato sensu e Dissertações de Mestrado. O Projeto 
OCA Educação Ambiental foi criado com o intuito de reunir as ações de Educação Am-
biental que vêm sendo realizadas de modo contínuo pelo Núcleo de Pesquisas em Educa-
ção Ambiental e Científica (NUPEAC). São ações pontuais e de curta duração, baixo custo 
e alta viabilidade, voltadas para as comunidades interna e externa ao Campus Santo Amaro 
da Universidade de Pernambuco, ou seja, alunos e professores das creches, escolas e colé-
gios da comunidade, discentes, docentes e funcionários da Universidade de Pernambuco, 
e moradores e trabalhadores do bairro de Santo Amaro. As ações são realizadas ao longo 
dos semestres letivos e são divulgadas através de publicações científicas (artigos e livros), 
apresentações em congressos e outras reuniões científicas e no site do NUPEAC.

PALAVRAS-CHAVES: Educação Ambiental, Oficinas, Sustentabilidade.
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VIVÊNCIA NO MÚSICA NAS ENFERMARIAS: O PODER DA 
HUMANIZAÇÃO HOSPITALAR

Daniela Souza de Brito, Beatriz Amorim de Araújo Lima Santos, Maria Brenda Clemente Lima,  
Tânia Maria Lago Falcão.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO

Introdução: A musicoterapia, como recurso de intervenção não farmacológico, tem de-
monstrado ser efetiva para a melhora do bem-estar dos pacientes, atuando também como 
espaço de vivência de realidade e de expressão. É nesse contexto que se desenvolve o 
Música nas Enfermarias, iniciativa voluntária de estudantes de medicina da Faculdade de 
Ciências Médicas criada em 2017, constituindo-se como projeto extensionista em 2018. 
Seu principal propósito é a busca da humanização do ambiente hospitalar por meio da 
música, na intenção de tornar mais amena a experiência da internação para os pacientes e 
acompanhantes. Objetivo: Relatar as ações do Música nas Enfermarias nos anos de 2019 
e 2020. Metodologia: Consiste em um resumo do que foi vivenciado no projeto, baseado 
nas atividades e experiências dos extensionistas. Resultados: Os 72 participantes do projeto 
efetuaram 141 atuações entre Abril de 2019 e Março de 2020, abrangendo ações diretamen-
te nos leitos das enfermarias e atividades excepcionais, como o Dia das Crianças, realizado 
no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (CISAM) em Outubro, e o especial de 
Natal, em Dezembro, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC). Neste ano, além 
de atuar nas enfermarias do HUOC e do CISAM, o projeto integrou o Ambulatório de 
Doença de Chagas e Insuficiência Cardíaca. Em decorrência da suspensão das atividades 
presenciais em 2020, o projeto se direcionou a atividades em pesquisa, como a produção 
de dois relatos de experiência para o V Simpósio do Complexo Hospitalar da Universidade 
de Pernambuco. Neste mesmo Simpósio, o projeto teve a honra de participar da abertura, 
relatando a experiência na atividade. Conclusão: A partir das vivências da extensão, nota-se 
o poder da música como ferramenta de construção de saberes integrados entre pacientes, 
acompanhantes e estudantes de medicina. Assim, o projeto contribuiu para uma maior hu-
manização do ambiente hospitalar e promoção de uma formação médica holística.

PALAVRAS-CHAVES: Assistência Hospitalar, Musicoterapia, Formação Profissional em 
Saúde.
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UPE MAIS VERDE

Mariana Guenther.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO – INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

UPE mais verde é um projeto de extensão em educação ambiental através da divulgação 
científica nas redes sociais. Utilizando recursos de imagens, vídeos e áudios, além de textos 
curtos em uma linguagem clara e simples, nosso objetivo é promover reflexões e mudanças 
de hábitos para uma vida mais saudável e mais sustentável através da popularização do 
conhecimento científico. Realizado pelo Núcleo de Pesquisas em Educação Ambiental e 
Científica - NUPEAC, este é um projeto multicampi, contando com a participação de estu-
dantes de vários cursos de graduação da UPE. Esse projeto foi submetido ao Edital 02/2019 
em dezembro, mas não pode ser desenvolvido da forma prevista em função da suspensão 
das atividades presenciais em março deste ano em decorrência da pandemia da COVID-19. 
Com a pandemia e o isolamento tivemos todos que nos reinventar e nos readaptar, e o 
grande desafio para mim nesse momento foi continuar atuando como educadora ambien-
tal – minha grande paixão como cientista, comunicadora e educadora, de forma remota, à 
distância. Como promover reflexões e mudanças de hábitos para uma vida mais saudável e 
mais sustentável sem, no entanto, estar em contato com as pessoas, algo tão comum na mi-
nha rotina enquanto educadora? Graças às novas ferramentas de edição de imagens, vídeos 
e áudios, e às redes sociais, cada vez mais utilizadas pelo público em geral e especialmen-
te pelos estudantes, não foi difícil adaptar nossas ações de Educação Ambiental, sempre 
através da divulgação científica, para essa nossa nova realidade. Criei então um perfil no 
Instagram e junto aos estudantes, começamos a produzir matérias sobre problemas e solu-
ções ambientais, utilizando linguagem clara e simples, mas com embasamento científico e 
sempre com as fontes pesquisadas. O projeto inicial foi então oficialmente finalizado em 
julho deste ano e submetido neste mesmo período ao Edital 02/2020, uma vez que ele teve 
que ser totalmente adaptado ao formato remoto.

PALAVRAS-CHAVES: Divulgação Científica, Educação Ambiental, Mídias Digitais.
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LIGA ACADÊMICA DE ESTOMATOPATOLOGIA(LAEP)

Híttalo Carlos Rodrigues de Almeida, Dayane dos Santos Batista, Isabela Araújo de Lima, Leandro Pimentel Cabral,  
Luíza Flôres da Costa Fagundes, Marcela Lins Braga, Maria Augusta de Miranda Carneiro, Maria Clara Freire Veras Lacerda, 
Maria Eduarda Arruda Lucena, Micaela Maria de Sousa, Ronaldo Gabriel Martiniano da Silva, Singrid Karla Pereira da Silva, 

Márcia Maria Fonseca da Silveira, Ana Paula Veras Sobral

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE–FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

Introdução: A Liga Acadêmica de Estomatopatologia (LAEP) desenvolve atividades cien-
tíficas teóricas e práticas, por meio de aulas, seminários, discussões de textos, acompanha-
mento de pacientes e participação de grupo em atividades de ação social. Objetivo: Via-
bilizar um ambiente para graduandos aprenderem e discutirem o conteúdo programático 
das disciplinas de Estomatologia e Patologia Oral e Maxilo Facial, além de realizar ações 
de promoção de saúde para sociedade. Metodologia: Projeto de extensão composto por 14 
membros (graduação e pós-graduação). A LAEP realizou encontros mensais, um chamado 
de Encontro Teórico e o outro de Encontro Prático (Laboratorial ou Social) e a organização 
de minicurso por seus ligantes e professora coordenadora. Durante todo o ciclo da Liga, 
seus membros fizeram levantamento bibliográfico na área de interesse dentro da Estoma-
topatologia e produziram conteúdos de informação e promoção de saúde que foram divul-
gados nas redes sociais da LAEP. Resultados: A LAEP através da página no Instagram faz 
a disseminação de conhecimento da área odontológica e tem mais de 80 publicações, 500 
curtidas todo mês e em média de 1.600 seguidores. A Liga realizou mensalmente encontros 
científicos com os seus membros abordando assuntos diversos das especialidades. A LAEP 
realizou o minicurso “Punção biópsia por Agulha Fina: quando usar?” no VI Encontro 
Pernambucano de Odontologia e realizou atividades extramuros da Universidade. Foi reali-
zada uma ação em Chã de Cruz com integração entre os projetos de extensão da FOP/UPE. 
A ação foi realizada para detecção precoce e Prevenção do Câncer de Boca aonde os mem-
bros da Liga realizaram exame clínico adequado e palestras abordando a eliminação dos 
fatores de risco. Conclusão: A formação da LAEP levou a capacitação de seus integrantes 
com relação às questões exigidas para sua formação, além de ampliar o conhecimento da 
Estomatopatologia através de encontros científicos, minicursos e ações sociais.

PALAVRAS-CHAVES: Extensão, Estomatologia, Patologia Oral.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 599

AS MÍDIAS SOCIAIS COMO FERRAMENTA 
EDUCOMUNICATIVA PARA AS LIGAS ACADÊMICAS 

Leonardo Pereira de Lima dos Santos, Heloisa Jácome Correia, Natália Maria Rodrigues Coelho,  
Maria Emília Ferraz Almeida de Melo, Tâmara Coimbra Diniz.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: A liga acadêmica é uma organização formada por estudantes e profissionais, 
contribuindo para uma formação mais sólida e crítico-reflexiva dos ligantes como pro-
fissionais, além de facilitar a execução de atividades extracurriculares. Nesse contexto, a 
Liga Acadêmica Multiprofissional de Neurociência (LIAMN) foi criada com o objetivo de 
promover um maior aprofundamento no conhecimento do vasto campo da neurociência, 
tendo como visão potencializar o aprendizado dos acadêmicos, bem como, servir como 
um instrumento para atender a comunidade da região do Vale do São Francisco. Dentre 
as atividades existentes está a elaboração de conteúdos educomunicativos disseminados 
através das redes sociais. Metodologia: O material é construído em forma de postagem 
com informações produzidas pelos próprios discentes, embasadas em referenciais teóricos 
atualizados, através de pesquisas em bases de dados (PubMed, Scielo, Lilacs, Pedro). Os 
temas abordados foram pré-estabelecidos por meio de um calendário, contendo temáticas 
como condições de saúde neurológicas, atualizações sobre tratamentos, promoção, preven-
ção e educação em saúde, além de dicas culturais relacionadas ao tema. Todo o conteúdo 
é produzido de forma clara, objetiva e dinâmica, e divulgado através da rede social Insta-
gram. Objetivo: Promover educação em saúde voltada para neurociência através do uso da 
rede social buscando alcançar um maior público possível. Resultado: Houve uma resposta 
positiva através das interações com o público, mostrando-se como um fator relevante o 
uso das mídias sociais como ferramenta de educação em saúde, validado por uma adesão 
do público com as informações divulgadas. Conclusão: O relato demonstra que a liga aca-
dêmica é uma forte aliada na formação dos profissionais incentivando a busca ativa por 
informações, além de proporcionar o fortalecimento do vínculo universidade-comunidade 
através de suas ações.

PALAVRAS-CHAVES: Educação em Saúde; Redes Sociais; Neurociência.
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AVALIAÇÃO DE NÍVEIS PRESSÓRICOS DE INDIVÍDUOS 
ATENDIDOS EM AÇÃO DE SAÚDE REALIZADA NO DIA 

DO NUTRICIONISTA

Anna Eulília Gomes Calaça de Brito, Yana Luise Falcão Lins, Ticiana Parente Aragão, Claudileide de Sá Silva,  
Michele Vantini Checchio Skrapec.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Caracterizada como uma doença crônica não transmissível, de origem multifatorial, a hi-
pertensão arterial sistêmica é definida por níveis elevados e sustentados da pressão. Atual-
mente, apresenta elevada prevalência na população brasileira, atingindo no mínimo 25% 
dos adultos, e chegando a mais de 50% nos indivíduos com mais de 60 anos, o que a torna 
um fator determinante na morbimortalidade dessa população. Dessa forma, é de extrema 
importância o controle e acompanhamento por meio de aferição diária e do tratamento 
farmacológico, além de bons hábitos de vida. O objetivo da presente pesquisa foi avaliar 
os níveis pressóricos de indivíduos atendidos em ação de saúde e desmistificar dúvidas 
sobre alimentação e saúde cardiovascular. A ação extensionista foi desenvolvida no dia 
31 de agosto de 2019 em um espaço público de Petrolina-PE com adultos e idosos que 
compareceram ao local da ação. Foi realizada a avaliação dos níveis pressóricos e do risco 
cardiovascular, além de orientações nutricionais. Para avaliação dos níveis pressóricos fo-
ram considerados os limites estabelecidos na 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. 
Foram avaliados 66 indivíduos, de ambos os sexos, com idade média de 57,90 (± 19,9), 
com predomínio do sexo masculino (53,73%; n=36). Quanto à avaliação dos níveis pressó-
ricos, viu-se que 33,33% (n=22) dos indivíduos avaliados apresentaram a pressão arterial 
em níveis normais, a pré-hipertensão foi vista em 7 indivíduos (10,60%), já a hipertensão 
estágio 1 em 23 deles (34,84%). Além disso, 15,15% (n=10) dos avaliados manifestaram 
níveis pressóricos que corresponderam a hipertensão estágio 2 e 6,06% (n=4) a hipertensão 
estágio 3. Diante disso, foi possível observar um número expressivo de indivíduos com 
níveis pressóricos elevados, reforçando a necessidade da implantação de ações em saúde 
voltadas ao controle da pressão arterial afim de reduzir as complicações decorrentes de sua 
elevação. 

PALAVRAS-CHAVES: Níveis Pressóricos, Saúde, Nutricionista.
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM SOBRE DIETAS 
VEGETARIANAS DE ALUNOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO 

Anna Eulília Gomes Calaça de Brito, Taisy Cinthia Ferro Cavalcante. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA 

Introdução: As dietas vegetarianas vêm sendo amplamente adotadas pelos brasileiros, 
atualmente, 14% da população se declara vegetariana segundo a Sociedade Vegetariana 
Brasileira (2018). Essa opção alimentar está associada a resultados positivos na preven-
ção e no tratamento de diversas doenças como cardiopatias, câncer, diabetes, obesidade, 
doenças da vesícula biliar e hipertensão. Entretanto, para que forneçam uma nutrição ade-
quada que permita o crescimento e desenvolvimento em qualquer ciclo da vida, as dietas 
vegetarianas devem ser planejadas corretamente. Objetivo: avaliar o conhecimento acerca 
das dietas vegetarianas em uma turma do curso de bacharelado em Nutrição. Metodologia: 
Foi elaborado um questionário com base no Guia Alimentar de Dietas Vegetarianas para 
Adultos (2012) da Sociedade Vegetariana Brasileira que continha 13 questões e foi aplica-
do através do Google Forms para avaliar o conhecimento prévio que os alunos possuíam. 
Após a aula expositiva remota e discussão com a turma, o questionário foi respondido 
novamente pelos alunos para avaliar o conhecimento adquirido durante a aula. Para análise 
estatística foi utilizado o Teste t de Student, considerado significante valor de p<0,05. Re-
sultados: Ao analisar os acertos, viu-se que o primeiro questionário apresentou uma média 
de acertos de 4,82±2,02, já o segundo questionário aplicado obteve uma média de acertos 
igual a 6,36±1,83. Comparando as médias encontradas, observou-se que houve diferença 
significativa entre elas comp=0,0042. Conclusão: Diante do exposto, observa-se a valida-
de e a necessidade de estratégias de ensino voltadas ao vegetarianismo, visando preparar 
melhor o aluno, tendo em vista o aumento da demanda por essa dieta e os benefícios que a 
mesma pode proporcionar no estado geral de saúde da população adepta. 

PALAVRAS-CHAVES: Dieta Vegetariana, Aprendizagem, Nutrição. 
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AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE 
INDIVÍDUOS ATENDIDOS EM AÇÃO DE SAÚDE 

REALIZADA NO DIA DO NUTRICIONISTA 

Anna Eulília Gomes Calaça de Brito, Yana Luise Falcão Lins, Ticiana Parente Aragão, Claudileide de Sá Silva,  
Michele Vantini Checchio Skrapec.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

A prevalência de doenças crônicas associadas aos hábitos alimentares inadequados e à 
falta de atividade física tem crescido em um ritmo acelerado, em todas as faixas etárias. 
Em virtude do crescente acesso a informação sobre o tema “alimentação e saúde” veicula-
do pela mídia, é comum observar a publicidade enfatizar os “superalimentos” e as dietas 
com efeitos milagrosos. Diante desse contexto, o nutricionista é o profissional habilitado 
e qualificado para prescrição de dietas e assistência nutricional e, além disso, é de sua 
competência contribuir para ampliação do conhecimento no que diz respeito à alimentação 
saudável, permitindo ao indivíduo autonomia em suas escolhas alimentares. O objetivo do 
projeto foi avaliar o estado nutricional e o risco cardiovascular de indivíduos atendidos 
em ação de saúde e desmistificar dúvidas sobre alimentação e saúde. A ação extensionista 
foi desenvolvida no dia 31 de agosto de 2019 em um espaço público de Petrolina-PE. A 
população foi composta por adultos e idosos que compareceram ao espaço público. Fo-
ram desenvolvidas ações para a avaliação do estado nutricional e do risco cardiovascular, 
bem como orientações sobre a higienização correta dos alimentos e atividades de educação 
nutricional. Resultados: Foram avaliados 67 indivíduos, sendo 32 mulheres e 35 homens. 
O Índice de Massa Muscular (IMC) médio obtido foi 26,46(±3,84), onde 28,35% (n=19) 
estavam com sobrepeso e 16,41% (n=11) com obesidade, sendo 72,72% (n=8) pertencentes 
ao sexo masculino. Viu-se também que 55,22% (n=37) dos participantes apresentaram a 
circunferência da cintura aumentada, refletindo em risco cardiovascular. Os resultados evi-
denciaram importantes alterações no estado de saúde dos indivíduos, no que diz respeito à 
presença de sobrepeso e obesidade, que pode levar ao desenvolvimento de outras doenças 
crônicas, demonstrando assim a necessidade de estratégias de promoção e de prevenção 
em saúde.

PALAVRAS-CHAVES: Estado Nutricional, Saúde, Nutricionista. 
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FORMAÇÃO DA LIGA ACADÊMICA DE PRÁTICAS 
INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Elainy Naiara de Sousa Teles, Maria Eduarda Santos Carvalho, Barbara Beatriz dos Santos de Brito,  
Taís Vieira Rocha, Roxana Braga de Andrade Teles.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

As Ligas Acadêmicas (LA) são organizações estudantis nas quais um grupo de alunos de-
cide se aprofundar em determinado tema e sanar demandas da população. As Práticas Inte-
grativas e Complementares em Saúde (PICS) são pouco abordadas nos cursos de graduação 
em saúde e a formação tem sido restrita a cursos de natureza privada. O presente trabalho 
objetivou-se relatar a experiência de discentes de enfermagem na criação da primeira liga 
acadêmica do curso. O processo de criação da liga acadêmica de Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde (LAPICS), que teve como objetivo de complementar a for-
mação acadêmica e proporcionar a vivência teórico-prático por meio de atividades que 
atendam os princípios do tripé universitário de ensino, pesquisa e extensão, ocorreu en-
tre julho e agosto de 2020, onde foram realizadas reuniões para elaboração do estatuto e, 
posteriormente, envio da proposta ao Setorial de Extensão do Campus, aceita no dia 1 de 
Setembro de 2020.  Este processo mostrou-se um desafio para as discentes e orientadora, 
pois como se tratava da primeira LA do curso de enfermagem pouco se sabia sobre o pro-
cesso de implantação, além disso, havia um certo desconhecimento do público sobre o que 
são PICS e sua importância no processo saúde-doença. Nesse momento, foi fundamental a 
busca por outras ligas do campus e da universidade para compartilhar informações sobre a 
construção e funcionamento da LA. A interação com membros de outras ligas do campus 
promoveu troca de experiências que dificilmente poderia ocorrer no cotidiano das ativida-
des acadêmicas, ainda permitiu a criação de um vínculo e parceria entre as ligas do campus. 
A fundação da LAPICS pode contribuir para formação de profissionais proativos, maduros, 
que poderão cooperar com a ampliação do conhecimento da área de Práticas Integrativas e 
também com a introdução do tema no contexto acadêmico e profissional. 

PALAVRAS-CHAVES: Liga Acadêmica, Terapias Complementares, Cuidado Integral, 
Interprofissionalidade. 
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EXERCÍCIOS COMO LAZER NAS ATIVIDADES REMOTAS 
DO PROGRAMA DE EXTENSÃO MASTER VIDA:  

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Amanda Gabriella Tavares de Lima Furtado, Alan Queiroz Costa, Vera Lucia Samico Rocha,  
Carlos Augusto Mulatinho de Queiroz Pedroso, Thiago Coelho de Aguiar Silva. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Introdução: O envelhecimento compreende mudanças biológicas, psicológicas com im-
portantes repercussões sociais. O programa de extensão Master Vida da Universidade de 
Pernambuco (UPE) tem como objetivo oferecer hidroginástica para idosos. Em 2020, ano 
marcado por uma profunda crise na saúde devido à pandemia COVID-19, as atividades 
de toda a população precisaram ser alteradas para preservação da saúde. Tais mudanças 
de rotina impactaram essa população de diferentes formas, no aspecto emocional, cogni-
tivo e comportamental, que lhes geram estresse, dificuldades e desafios nos mais diversos 
âmbitos da vida. Objetivo: Relatar as experiências dos monitores do Master Vida durante 
as aulas remotas e os impactos do exercício físico como lazer. Metodologia: Trata-se de 
um estudo descritivo do tipo relato de experiência. A partir do Google Meet foram realiza-
das reuniões com os docentes para planejar as atividades oferecidas. Os exercícios foram 
de baixa intensidade, com os principais grupos musculares, exercícios de dupla tarefa e 
cognitivos. Também foram enviados vídeos via WhatsApp com danças, poemas e outras 
atividades para ocupar o tempo de lazer das participantes. Resultados: A tecnologia foi uma 
barreira para as usuárias, devido à falta de conhecimento ou por dependerem de terceiros. 
No entanto, o número de alunas superou as expectativas, durante as aulas e aos poucos as 
dificuldades foram sendo superadas. Percebeu-se, também, com os relatos das participan-
tes, a importância dessas vivências para saúde mental e física, uma vez que, para muitas, 
usuárias, essas atividades são as únicas com interação social. Conclusão: A tecnologia ain-
da é uma barreira, porém a interatividade por meio de vídeos e pelos monitores estão co-
laborando para superar essas limitações. As atividades adaptadas para essa nova realidade 
têm colaborado em benefício de todas as participantes do projeto.

PALAVRAS-CHAVES: Envelhecimento, Pandemia, Lazer, Qualidade de Vida.
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MULHERES E DOAÇÃO DE SANGUE: AÇÃO DO PROJETO 
CUIDAR ESTÁ NO SANGUENA REDE SOCIAL

Edla Raissa Sousa Oliveira, Ricardo Pereira Landim, Amanda Regina da Silva Góis.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

As mulheres são a minoria nos bancos de sangue. Elas representam um terço dos doadores. 
O projeto de extensão “Cuidar está no Sangue” realizou ação nas redes sociais direcionada 
às mulheres, trazendo informações sobre a doação de sangue. Objetivou-se relatar a expe-
riência da promoção da doação de sangue durante o outubro rosa. Metodologia: Trata-se 
de um estudo do tipo relato de experiência, sobre a promoção da ação em educação sobre 
a doação de sangue para as mulheres na rede social Instagram®. O perfil está vinculado 
ao grupo de estudos e pesquisa em Teorias e Práticas do Processo de Cuidar em Saúde e 
Enfermagem na Rede de Atenção. O post com conteúdo sobre critérios da doação de san-
gue para mulheres foi desenvolvido no aplicativo Canva® e postado durante o outubro rosa 
2020, na sexta-feira dia 16 de forma de ilustrativa e dinâmica para melhor conhecimento 
sobre: quantas vezes a mulher pode doar sangue por ano e se pode doar sangue no período 
menstrual; na gestação e durante a amamentação. Obteve-se como resultado, considerando 
a grande proporção que as redes sociais têm tomado na vida das pessoas que o projeto de 
extensão “Cuidar está no Sangue” ganhou destaque nas postagens no perfil Instagram® “@
gepcuidar” durante o mês de outubro. As 44 publicações\postagens contêm formas visuais 
objetivas e dinamizadas para a fácil compreensão popular, na postagem sobre a mulher e 
doação de sangue obteve um alcance de 218 pessoas, 16 visitas ao perfil, 59 curtidas, 10 
comentários, 8 compartilhamentos, e 2 salvos. Considera-se que a ação educativa nas redes 
sociais atuou como importante ferramenta para ampliar o alcance de mulheres e incentivar 
a doação de sangue entre elas.

PALAVRAS-CHAVES: Enfermagem, Comunicação Educacional, Comunicação em Saú-
de, Doadores de Sangue.
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EXTENSÃO “A MORFOLOGIA NÃO TEM MISTÉRIO: 
ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA DIVULGAÇÃO DO 

CONHECIMENTO EM CITOLOGIA, HISTOLOGIA, 
EMBRIOLOGIA E ANATOMIA” E A PROMOÇÃO DE 
ATIVIDADES EDUCATIVAS EM HISTOLOGIA PARA 

ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE PERNAMBUCO

Victória Almeida Bandeira1, Manuella Valani Vianna1, Yara Farias Mattos2, Mônica Simões Florêncio2,  
João Ferreira da Silva Filho2, Júlio Brando Messias2.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
1- CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIENCIAS MÉDICAS;

2- CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS.

A Universidade é um importante espaço de produção, acumulação e disseminação do co-
nhecimento. A Extensão Universitária é a ação da Universidade junto à comunidade que 
possibilita o compartilhamento do conhecimento adquirido por meio do ensino e da pesqui-
sa desenvolvidos. No Programa de Extensão “A morfologia não tem mistério: atividades 
educativas para divulgação do conhecimento em citologia, histologia, embriologia e anato-
mia” foram desenvolvidas ações educativas de exposição sobre as áreas da morfologia. Um 
dos objetivos foi a contextualização do estudo de células e tecidos animais e da organização 
dessas estruturas para constituir os diferentes órgãos, inserindo a Histologia no cotidiano 
do público. A extensão ocorreu no anfiteatro de anatomia do Campus Santo Amaro da 
Universidade de Pernambuco semanalmente, às sextas-feiras, entre os meses de setembro e 
dezembro de 2019. Os monitores da disciplina de Histologia foram divididos em grupos e 
apresentaram sobre os tecidos epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. O público-alvo foi 
a comunidade acadêmica e leiga, com enfoque para estudantes do Ensino Médio e Técnico 
da rede pública de Pernambuco. As atividades incluíram a confecção de camisas temáticas 
utilizadas pelos monitores; explicação dos tecidos citados de forma prática e lúdica, utili-
zando exemplos e conhecimentos gerais do seu cotidiano, além de banners com imagens e 
resumos; exposição de fotos de lâminas desenvolvidas pelos monitores e visualização de 
lâminas nos microscópios. Diante do exposto, conclui-se que o objetivo principal do pro-
grama foi alcançado, uma vez que houve troca efetiva de conhecimento entre monitores e 
alunos, assim como a consolidação de conteúdos importantes para os monitores. No decor-
rer do projeto, foi possível observar o interesse e a empolgação do público-alvo. Portanto, 
ações como essa são fundamentais ao estímulo científico e à ampliação de conhecimento 
dos participantes, além de ser uma forma de contribuir com a comunidade.

PALAVRAS-CHAVES: Extensão Universitária, Histologia, Atividade Educativa, 
Comunidade.
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LIGA ACADÊMICA DE ENDOCRINOLOGIA DA 
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (LAENUPE)

André Lins Tenório, Augusto César Nascimento Maranhão, Francisco Bandeira.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO – FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

Introdução: A Liga Acadêmica de Endocrinologia da Universidade de Pernambuco – 
LAENUPE, fundada em 1º de setembro de 2009, é uma entidade de caráter acadêmico, 
científico e social, sem fins lucrativos, com duração ilimitada e vinculada à Unidade de 
Endocrinologia e Diabetes do Hospital Agamenon Magalhães/Centro de Osteoporose de 
Pernambuco, contando com tal centro de referência como também com o Hospital Uni-
versitário Oswaldo Cruz como campos de vivências práticas. Objetivo: Sob orientação 
do professor Dr. Francisco Bandeira A LAENUPE tem como objetivo oferecer um espaço 
de atuação proativa e sistemática aos estudantes de Medicina do Estado de Pernambuco, 
com o apoio de especialistas em Endocrinologia e áreas médicas afins, para a execução de 
atividades extracurriculares de Ensino, Pesquisa e Extensão em diversos campos do conhe-
cimento da Endocrinologia e Diabetes. Metodologia: Dentro dos pilares formadores da liga 
acadêmica, os ligantes desenvolvem pesquisa nos mais vários temas da endocrinologia, 
tais como: Complicações renais em pacientes com hiperparatireoidismo normocalcêmico. 
Composição corporal em acromegálicos, e Análise da resposta metabólica cruzada em pa-
cientes transgêneros atendidos em ambulatório especializado. Resultados: o projeto vem 
em constante produção científica como apresentação de trabalhos em eventos científicos 
nacionais e internacionais, além da disseminação da informação através das práticas nos 
ambulatórios e projeto de extensão, atividades ainda em andamento. Conclusão: Além de 
contextualizada nos desafios vividos diante dos desafios da pandemia e isolamento social, 
a liga persiste com suas atividades teóricas através de reuniões por videoconferência para 
discussão de casos e revisão de temas importantes da endocrinologia para o estudante de 
medicina. Já no âmbito do pilar da extensão, percebeu-se que através das redes sociais, 
pelo Instagram @endo_alerta, a disseminação de informações relevantes para a população 
diante da pandemia poderia ser transmitida através da aplicação dos estudos realizado pelos 
ligantes da Liga Acadêmica de Endocrinologia da Universidade de Pernambuco.

PALAVRAS-CHAVES: Liga Acadêmica, Endocrinologia, Extensão.
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A CONSTRUÇÃO DO SUS E O CONTROLE DAS 
EPIDEMIAS E ENDEMIAS

Prof. Dra. Ana Maria Brito, Dr. Francisco Duarte Farias Bezerra, Mirian Domingos. 
Universidade de Pernambuco e pesquisadora da Fiocruz/PE, Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco,  

Universidade de Pernambuco.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO – FENSG

A Semana Universitária trouxe um arcabouço de reflexões acerca da Saúde Pública. A roda 
de conversa supracitada, trouxe em seu bojo a discussão sobre a construção do SUS e o 
processo de descentralização do controle das endemias e epidemias. Os convidados con-
textualizaram o histórico da edificação do Sistema Único de Saúde e os desafios postos ao 
país de dimensão continental no enfrentamento das epidemias e endemias.

PALAVRAS-CHAVES: SUS, Descentralização, Endemia, Epidemia.
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO CENÁRIO DA COVID 19: 
ESTRATÉGIAS E DESAFIOS

Matheus Henrique Gonçalves Aguiar, Edinalva Maria da Silva, Luana Batista da Silva, Rogério Fabiano Gonçalves,  
Ticiana Parente Aragão.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Devido à Covid-19, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Petrolina-PE suspenderam as 
consultas de puericultura, reduzindo a oferta de ações preventivas e de educação em saú-
de. Nesse contexto, integrantes do PET-Saúde/Interprofissionalidade da Universidade de 
Pernambuco (UPE) Campus Petrolina, elaboraram oficina para Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS) da UBS Ricardo Soares, no intuito de contribuir na retomada de ações de edu-
cação em saúde no território. Relatar a construção de oficina para colaborar com o trabalho 
dos ACS durante a visita domiciliar (VD) às famílias com crianças em fase de introdu-
ção alimentar e aquelas menores de dois anos. Oficina planejada por videoconferência, no 
Google Meet. Nas reuniões debateram-se características da oficina, fundamentação teórica, 
aplicabilidade pelos ACS, materiais a serem utilizados, formas de avaliação e cronograma. 
Execução em três encontros presenciais, mediados pela preceptora em reuniões na UBS: 
1°. Acolhimento aos ACS com avaliação prévia de conhecimentos, discussão sobre o tema 
e apresentação de cartilha, elaborada pela equipe. O material servirá de apoio no trabalho 
de orientação realizado pelos ACS para as mães e cuidadoras nas VD. 2°. Diálogo com 
ACS sobre as vivências relativas ao tema nas VD e levantamento de demandas para aten-
dimento clínico de crianças na UBS, procedendo-se os encaminhamentos necessários. 3°. 
Relatos dos ACS sobre as vivências e o processo de formação da oficina, com aplicação de 
pós-teste. O processo de planejamento da oficina, de forma remota e coletiva, mostrou-se 
adequado, adaptando-a ao contexto da pandemia e buscando soluções para a continuidade 
de ações de educação em saúde, além do aprimoramento da formação.

PALAVRAS-CHAVES: Criança, Pandemia, Educação em Saúde, Introdução Alimentar.
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PODCASTS E VÍDEOS: UMA NOVA ALTERNATIVA PARA 
O PROJETO DE EXTENSÃO MOVIMENTO INTEGRADO 

PELO RESGATE DA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

Ana Elisa Chaves de Vasconcelos, Luiz Ricardo Avelino Rodrigues, Valeria de Morais Chaves Silva, Laís Rodrigues,  
Daivyane Aline Mota Rocha, Gabrielly Silva Nascimento, Eduarda Lysabelle de Souza Rodrigues,  

Leandro Luiz de Souza Nascimento, Beathriz Godoy Vilela Barbosa, Ana Maria Medeiros de Ataídes,  
Sura Wanessa Nogueira Santos Rocha.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO –INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Com o cenário da pandemia do COVID-19, o isolamento social e quarentena, as atividades 
acadêmicas foram interrompidas. A partir disso, os integrantes do projeto de extensão Mo-
vimento Integrado pelo Resgate Ambiental e em Saúde (MIRCAS), enfrentaram um grande 
desafio: manter a continuidade do compromisso com as atividades do projeto. No Projeto 
Conhecimento Solidário, que visa disseminar informações e saberes ligados ao cenário 
pandêmico, os integrantes do MIRCAS encontraram uma alternativa para seguir com as 
atividades. O projeto teve como objetivo produzir podcasts e vídeos educativos para divul-
gar conhecimentos sobre educação e saúde. Foram realizadas reuniões entre os integrantes 
para adequar as atividades do projeto à produção de podcasts e vídeos. Os extensionis-
tas agruparam-se virtualmente, sob orientações dos docentes, e ao todo foram produzidos 
quatro podcasts e um vídeo. Os podcasts produzidos foram: a série “Entretenimento para 
a época de isolamento social decorrente da pandemia da COVID-19” e “Os impactos am-
bientais na pandemia do COVID-19’’, e o vídeo “Atitudes sustentáveis na quarentena”. 
Para isso, foram elaborados roteiros através da ferramenta Google Docs e reuniões via 
Google Meet. Posteriormente, realizou-se a gravação dos podcasts e montagem dos vídeos, 
sendo ajustados com editores de áudio e vídeo, acrescentando-se as vinhetas disponibili-
zadas no site da UPE, que por fim foram publicados na página do Projeto Conhecimento 
Solidário. Para aumentar o alcance, os podcasts foram publicados na plataforma Spotify e 
os vídeos no YouTube, como também divulgados no Instagram e Whatsapp do MIRCAS, 
a fim de atingir um maior número de pessoas. A elaboração destes materiais proporcionou 
uma nova experiência para os extensionistas, já que eles conseguiram, mesmo à distância, 
levar conhecimento para a comunidade. Ademais, as atividades contribuíram para a aquisi-
ção de habilidades de gravação e edição de áudios e vídeos, além do estímulo ao trabalho 
em equipe.

PALAVRAS-CHAVES: Podcasts, Vídeos, Extensão Universitária, MIRCAS.
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ESTRATÉGIA DE INCENTIVO A ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL INFANTIL NO CONTEXTO DA PANDEMIA

Edinalva Maria da Silva, Matheus Henrique Gonçalves Aguiar, Luana Batista da Silva, Ticiana Parente Aragão,  
Maria Elda Alves de Lacerda Campos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: A promoção de hábitos alimentares saudáveis deve ser iniciada desde a infân-
cia e tem papel relevante na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. A família 
ou responsáveis da criança são fundamentais nesse processo, especialmente neste período 
de pandemia da Covid-19, no qual mudanças no comportamento infantil, como sinais de 
angústia face ao isolamento social, podem determinar perfil alimentar inadequado, que pre-
cisa ser reconhecido e evitado para minimizar danos. Objetivo: relatar a construção de um 
post no Instagram com dicas de receitas saudáveis a serem realizadas pelos familiares/res-
ponsáveis juntamente com o público infantil. Metodologia: Discentes, preceptoras e tutores 
do PET-Saúde/Interprofissionalidade UPE Campus Petrolina iniciaram levantamento de 
materiais informativos para subsidiar o debate sobre o tema, tendo a preocupação de con-
textualizá-lo frente ao momento da pandemia. Definiram-se as ideias centrais relacionadas 
ao post e o cronograma de execução. Resultados: Foram selecionadas receitas de cartilha 
virtual da UFRN, consideradas como alimentação saudável para as crianças, adaptando-as 
ao formato de post e diagramado no aplicativo Canva. O material foi publicado na pági-
na do PET-Saúde/Interprofissionalidade no Instagram, que tem cerca de 600 seguidores, 
enfatizando-se o propósito de estimular hábitos alimentares saudáveis, além da interação 
familiar no desenvolvimento das receitas. Conclusão: A estratégia de incentivar um perfil 
alimentar saudável e equilibrado para o público infantil no Instagram demonstrou-se uma 
ação com potencial de alertar sobre a má alimentação na pandemia, com vistas à ação pre-
ventiva, tendo a facilidade de multiplicação da informação a partir da rede social utilizada. 

PALAVRAS-CHAVES: Alimentação Saudável, Isolamento Social, PET-Saúde. 
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UM ALERTA SOBRE A INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS 
E DA MÍDIA NO COMPORTAMENTO ALIMENTAR: 

PRODUÇÃO DE VÍDEO SATÍRICO COM FINALIDADE 
EDUCACIONAL

Edinalva Maria da Silva, Anny Micaeli Macedo Sousa, Camila Venancia Guerra Andrade, Janiclecia Macedo Albuquerque, 
Diego Felipe dos Santos Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: O comportamento alimentar tem como um de seus determinantes externos as 
mídias sociais. Atualmente, com a intensificação do acesso aos canais de comunicação, 
a disseminação de informações é rápida e facilitada, trazendo consigo, em alguns casos, 
a difusão de notícias errôneas sobre a alimentação e modos de obter o suposto padrão 
corporal perfeito. Dessa forma, nota-se cada vez mais as alterações do comportamento ali-
mentar e distúrbios psicológicos nas pessoas que acreditam e tentam seguir tais incentivos. 
Objetivo: Construir um vídeo para alertar sobre a influência das redes sociais e da mídia 
no comportamento alimentar. Metodologia: O trabalho foi realizado no segundo semestre 
de 2019, na disciplina Educação Nutricional e foi direcionado aos alunos do 5 período do 
curso de Nutrição da UPE. Para elaboração do vídeo, optou-se por uma abordagem satírica 
e tom humorístico, que apresentava em seu roteiro contextos de incoerências midiáticas 
sobre a alimentação. Os personagens, interpretados pelas discentes, representavam várias 
situações em que a orientação nutricional era feita de forma equivocada e irresponsável na 
internet, como o compartilhamento de notícias falsas, métodos inadequados de emagreci-
mento propagados por influenciadores digitais, desvalorização de critérios científicos sobre 
consumo de alimentos e terrorismo nutricional. O vídeo contou com uma duração final de 
15 minutos. Resultados: Os resultados obtidos foram significantes. Os ouvintes mostraram 
que a partir do que foi abordado eles conseguiram desenvolver uma reflexão mais crítica e, 
com base no vídeo, conseguiram reconhecer os contrassensos que as redes sociais exibem. 
Conclusão: Ao problematizar o tema proposto de maneira satírica e cômica, com o vídeo, 
contribuímos com o desenvolvimento de senso crítico sobre informações veiculadas nas 
mídias sociais relacionadas a alimentação e nutrição.

PALAVRAS-CHAVES: Comportamento\Alimentar, Vídeo Educativo, Nutrição.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 613

A UTILIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS PARA A EDUCAÇÃO 
SOBRE A HEPATITE C

Rayssa Ingrid Medeiros de Abreu¹, Joyci Ellem Lima da Silva¹, Penelopy Rodrigues de Macêdo², Izabel Barros de Arruda¹, 
Viviane Tannuri Ferreira Lima Falcão².

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
1- CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

2- CAMPUS SANTO AMARO – INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

A hepatite C é um processo infeccioso e inflamatório causado pelo vírus HCV com mais de 
70 milhões de infectados no mundo e tem como principal via de transmissão a parental, po-
dendo também ser sexual e vertical. O trabalho tem como objetivo apresentar a importância 
das redes sociais na disseminação de conhecimentos acerca da hepatite C para a população, 
em especial estudantes da área de saúde. A coleta de dados foi realizada através da rede 
social Instagram, a partir das suas próprias métricas, onde é possível medir o engajamento 
do público. No contexto de ensino em saúde sobre as hepatites, foi desenvolvido o projeto 
de extensão Hepatieduca que surgiu através de uma pesquisa do nível de conhecimento dos 
estudantes de saúde sobre as HVs, demonstrando a falta de conhecimentos básicos sobre 
o tema. O Hepatieduca consiste em reuniões semanais para discussão de meios para disse-
minação de informações sobre as HVs, que por conta do contexto de pandemia existente, 
passaram a ser realizadas de forma remota no Google meet, onde são abordadas informa-
ções como sintomas, meios de contaminação, tratamentos e epidemiologia, baseados em 
artigos científicos, com o objetivo de repassar esse conhecimento. Para esse fim, foi criada 
uma conta no Instagram, onde são colocadas três postagens por semana sobre as hepatites, 
contendo, ao todo, 21 publicações sendo 2 sobre o HCV que alcançaram 126 e 116 contas. 
As publicações demonstraram um aumento de alcance de 2,860% e do número de visitas 
no perfil de 336.3% da terceira semana para a quarta em outubro de 2020. Desse modo, 
observa-se a eficácia das redes sociais para o aprendizado a respeito do HCV, que causa 
uma doença tão comum e negligenciada, contribuindo na prevenção e na construção de 
conhecimento dos estudantes em saúde acerca da hepatite C.

PALAVRAS-CHAVES: Hepatite C, Rede Social, Ensino em Saúde.
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EXERCÍCIO FÍSICO NO TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO 
ARTERIAL, DIABETES TIPO 2 E OSTEOARTROSE:  

UM ESTUDO DE CASO

Guibson Gonçalves Ramos Filho, Lucas Mattos de Lima Sobral, Thiago Coelho de Aguiar Silva,  
Carlos Augusto Mulatinho de Queiroz Pedroso, Keyla Brandão Costa, Vera Lúcia Samico Rocha.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Introdução: A hipertensão arterial, o diabetes melitus e a osteoartrose são patologias bas-
tante comuns no indivíduo idoso. Caracterizam-se como doenças crônicas e degenerativas, 
não tendo uma cura imediata e definitiva, alterando o modo de vida das pessoas acometidas 
de forma negativa. É, relativamente, comum a presença simultânea delas, como no caso 
abordado no presente estudo. Em todas elas o exercício físico tem sido recomendado no 
tratamento, contribuindo para a manutenção ou redução dos sintomas das doenças. Objeti-
vo: Apresentar as possibilidades de tratamento por meio do exercício físico para uma idosa 
com um quadro de hipertensão arterial, diabetes melitus tipo 2 e osteoartrose, identificando 
na literatura as estratégias mais eficazes de tratamento. Metodologia: Trata-se de um estudo 
de caso que se propõe a estruturar um plano de tratamento através do exercício físico para 
uma idosa do Programa Master Vida, de 61 anos de idade, com hipertensão arterial, dia-
betes melitus tipo 2 e osteoartrose. Resultados: Analisando a literatura existente, diversas 
modalidades de exercício físico se destacam, dentre eles o exercício combinado. Visto isso, 
para o caso é indicado o treinamento aeróbio associado ao treinamento de força 3 vezes 
por semana com uma duração inicial de 30 minutos de aeróbio numa intensidade de leve 
a moderada representada na Escala de Borg entre 11 a 12. E o treinamento de força traba-
lhando os grandes grupos musculares visando alcançar uma intensidade leve entre 9 a 10 
na Escala de Borg. Os resultados esperados com esse planejamento são propiciar a idosa 
melhorias em aspectos cardiovasculares, redução da glicemia capilar, redução no quadro de 
dor, aumento da força muscular, melhor desempenho nas atividades de vida diária, aumen-
tando a qualidade de vida da idosa. Conclusão: O exercício aeróbio junto ao treinamento 
de força são ferramentas importantes para tratamento da hipertensão arterial, diabetes tipo 
2 e osteoartrose em indivíduos idosos.

PALAVRAS-CHAVES: Exercício Físico, Envelhecimento, Hipertensão Arterial, Diabe-
tes, Artrose.
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ABORDANDO HÁBITOS SAUDÁVEIS COM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Eduarda Vitória Ribeiro Lima, Maria Eduarda Santos Carvalho, Thadyla Caroline Almeida, Vanessa Cardoso Pereira,  
Andreia Marques Sotero. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Os hábitos alimentares de um indivíduo começam a ser construídos na infância, e estes irão 
influenciarem sua prática de autocuidado e consequentemente na sua qualidade de vida. 
O estímulo à compreensão precoce acerca da alimentação saudável associada ao desen-
volvimento da capacidade crítica, demonstrou ser um caminho oportuno para se adquirir 
escolhas saudáveis. Diante dessa perspectiva o presente trabalho tem como objetivo relatar 
a experiência de discentes do PET-Saúde em uma atividade no Programa Saúde na Escola 
(PSE) que teve o foco incentivar a promoção de hábitos alimentares saudáveis de crianças e 
adolescentes. Trata-se de um relato de experiência, sendo a atividade desenvolvida através 
de uma abordagem interprofissional por alunas dos cursos de enfermagem, fisioterapia e 
nutrição com crianças e adolescentes, entre 10 e 12 anos de idade, em outubro de 2019. A 
escola municipal onde foi desenvolvida a atividade localiza-se no Projeto Maria Tereza, 
zona rural do município de Petrolina-PE. Nas salas de aula, aplicou-se dinâmicas basea-
das em metodologias ativas, abordando sobre a escolha de alimentos saudáveis através da 
dinâmica de leitura de rótulos e escolhas de alimentos. As atividades envolveram desmis-
tificação de crenças, discussão e reconhecimento de alimentos naturais e processados, e 
informações simplificadas sobre leitura de rótulos de alimentos que são comuns no dia a dia 
deles. A partir do encontro, os alunos mostraram-se curiosos, participativos e interessados 
na temática, surpresos com a abordagem de alguns alimentos, dessa forma construindo um 
senso crítico e uma atenção maior para com a escolha dos alimentos para o consumo no dia 
a dia. A abordagem interprofissional permitiu agregar valores a nossa formação, pensando 
no componente da abordagem de integralidade e as crianças e adolescentes uma obtenção 
de informações mais dinâmicas e que não fazem parte do componente curricular em sala 
de aula. 

PALAVRAS-CHAVES: Alimentação, Programa Saúde na Escola, Interprofissionalidade, 
Cuidado Integral. 
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PROGRAMA MASTER VIDA E A PANDEMIA:  
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Julia van Rooijen Oliveira, Isis Vitória Ramos de Alcântara Feitosa, Thiago Coelho de AguiarSilva,  
Vera Lúcia Samico Rocha, Carlos Augusto Mulatinho de Queiroz Pedroso.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Introdução: O Programa Master Vida atende adultos e idosos desde 1990 com doenças 
crônicas visando a melhora dos quadros clínicos e atenuação das alterações causadas pelo 
envelhecimento através da prática da hidroginástica. A pandemia do COVID-19 impactou 
no programa e na saúde dos alunos, expondo-os a um quadro de sedentarismo excessivo. 
Objetivo:Relatar o funcionamento do Programa Master Vida durante o período de pande-
mia do COVID-19. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, sobre as atividades 
desenvolvidas pelo programa no período de pandemia. A implementação de atividades re-
motas iniciou com a divisão de monitores e coordenadores em grupos para realizar ligações 
telefônicas frequentes para saber da saúde dos idosos e reuniões para discutir as informa-
ções obtidas. Em seguida foram produzidos vídeos com atividades para serem divulgadas 
via grupo do WhatsApp das usuárias. A partir de agosto iniciaram-se as aulas remotas via 
Google Meet, com exercícios de intensidade baixa trabalhando todo o corpo, alongamentos 
e elementos de dupla tarefa e cognição. Como ação de formação dos monitores, foi orga-
nizado o evento Master Conecta, com palestrasonline sobre envelhecimento e exercício. 
Resultados: Busca-se estabelecer contato regular com a maior quantidade de usuários no 
intuito de minimizar os efeitos do isolamento social. A maior dificuldade foi a utilização 
de tecnologia por eles visto que muitos possuem apenas telefones fixos e a dependência 
de terceiros para o seu uso, limitando a presença nos “aulões”. Contudo, superamos as ex-
pectativas com um bom quantitativo de alunos nas aulas realizadas 2 vezes por semana. O 
Master Conecta vem atingindo mais de 1.000 visualizações no YouTube e mais de 19 IES 
com suas diversas temáticas. Conclusão: Há dificuldade de alguns idosos com a tecnologia, 
por isso foram feitos vídeos demonstrando o uso dos aplicativos. Mesmo com as adversi-
dades o programa segue buscando atingir cada vez mais idosos, adaptando as atividades.

PALAVRAS-CHAVES: Idosos, Exercício Físico, Pandemia.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: CURRICULARIZAÇÃO DA 
EXTENSÃO EM ANATOMIA HUMANA

Amanda Ferrer Simões, Anderson Bispo Coelho, Adauto Almeida Neto, Diego Pires Rocha,  
Iracema Hermes Pires de Melo Montenegro. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: Os trabalhos de extramuros promovido pela disciplina de Anatomia Humana, 
da Universidade de Pernambuco, campus Petrolina, são ações realizadas pelos discentes, 
fora da universidade, levando os alunos a atuarem a um dos princípios da universidade, a 
extensão. É caracterizado pela abordagem de assuntos do âmbito profissional para a comu-
nidade. Objetivo: a participação ativa dos discentes no ensino da anatomia a diferentes gru-
pos da sociedade, promover o aprendizado de forma dinâmica e interativa aos participan-
tes, além de contribuir para a formação acadêmica, com habilidades de trabalho coletivo 
e a abordagem precoce do aluno com o meio externo. Metodologia: deve ser realizada em 
algumas etapas, no qual os discentes devem discutir a temática que será abordada; escolher 
o público-alvo que vai ser trabalhado; identificar e entrar em contato com a instituição de 
interesse e falar o objetivo do projeto, que o mesmo tem que ser autorizado pela institui-
ção, com isso devem juntamente com o profissional atuante fazer uma atividade dinâmica 
e educativa que envolva a área profissionalizante do seu curso de graduação. Resultados: 
em um grupo houve um planejamento com o profissional para serem feitos exercícios fí-
sicos em uma piscina, no qual visava trabalhar as articulações dos membros inferiores de 
idosos, em outro grupo, o projeto foi realizado em uma escola, com crianças, e foi feita a 
explicação de forma dinâmica do sistema digestório, através de peças anatômicas e expe-
rimentos científicos, em seguida, foram realizados jogos e experimentos sensoriais para 
entretenimento e fixação de conteúdo de forma lúdica. Conclusão: este projeto de extramu-
ros visa, promover e disseminar conhecimento tanto para o meio acadêmico quanto para a 
sociedade, colaborando com os princípios da universidade ao fazer extensão, que é levar 
conhecimento à população.

PALAVRAS-CHAVES: Extramuros, Extensão, Anatomia, Discentes, Universidade.
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A IMPORTÂNCIA DA LIGA ACADÊMICA DE PRÁTICAS 
INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE NO 

ENSINO SUPERIOR

Maria Eduarda Santos Carvalho, Elainy Naiara de Sousa Teles, Ana Paula Vieira Araújo, Mikayane Leite Lourenço,  
Roxana Braga de Andrade Teles.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

As ligas acadêmicas (LA) exercem papel fundamental como atividades extracurriculares 
que promovem a expansão do conhecimento dos alunos, interação e vivência multiprofis-
sional, permitindo assim um convívio com profissionais que atuam na área abordada. Dian-
te desta perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo relatar a importância da Liga 
Acadêmica de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (LAPICS) na formação 
em saúde a partir da vivência de seus membros. A LAPICS é um espaço acadêmico que 
está alicerçado na pesquisa, extensão e ensino, potencializando habilidades terapêuticas, 
ampliando o cuidado e principalmente fortalecendo a Política Nacional de Práticas Inte-
grativas e Complementares. A participação em uma LA por um viés organizador promove 
diferentes visões ao aluno, seja esta experiência gerada também como integrante do corpus 
da liga. Tais práticas geram mais do que um simples currículo acadêmico moldado pela 
instituição vigente, como também o engajamento destes permitem abranger os horizontes 
para além da aprendizagem didática. Seja entrando em contato com habilidades adminis-
trativas e burocráticas para organização de eventos, como a motivação para a produção do 
saber científico e o contato com os vários profissionais da área da saúde, contribuindo para 
a futura prática profissional no Sistema Único de Saúde (SUS). A orientação ao paciente 
em relação ao uso das PICs exige profissionais sensibilizados com o cuidado holístico e 
humanizado, ressaltando a importância da LAPICS nos cursos de saúde, pois a utilização 
dessas práticas na assistência à saúde possibilita aos estudantes perceber o ser humano na 
sua totalidade. Por isso a importância dessa temática ser trabalhada durante a formação des-
de o início, pois esses conhecimentos contribuem para o cuidado aos clientes, assistindo-os 
de forma holística e integral, assim fortalecendo o SUS. 

PALAVRAS-CHAVES: Práticas Integrativas e Complementares, Educação em Saúde, 
Enfermagem, Cuidado Integral, Liga Acadêmica. 
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ORIENTAÇÃO E PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIO FÍSICO 
PARA IDOSOS COM SARCOPENIA E DIABETES:  

UM ESTUDO DE CASO

Ivens Cordeiro Alves, Keyla Brandão Costa, Carlos Augusto Mulatinho de Queiroz Pedroso, Vera Lúcia Samico Rocha, 
Thiago Coelho de Aguiar Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Introdução: Durante o processo de envelhecimento, o corpo passa por diversas mudanças, 
dentre elas, alterações na composição corporal, caracterizada por perda de massa magra, o 
que pode levar a sarcopenia; aumento da resistência à insulina, podendo ter como conse-
quência, a Diabetes. Tais condições podem contribuir para os eventos de quedas e fraturas 
na terceira idade, sendo o exercício físico uma ferramenta de controle e minimização de 
tais alterações e consequências do envelhecimento. Objetivo: Apresentar, a partir de revi-
são bibliográfica, uma proposta de intervenção de exercício físico para uma mulher idosa, 
sarcopenia, diabética e com histórico de quedas.  Metodologia: Trata-se de um estudo de 
caso, referente a uma usuária do Programa de Extensão “Master Vida” da ESEF-UPE. 
Através de uma pesquisa bibliográfica, foram consultados artigos e textos relativos a orien-
tação e prescrição de exercícios para idosos com sarcopenia e diabetes, na intenção de pro-
por um programa de exercícios físicos considerando essas condições. Resultados: Baseado 
nas recomendações da literatura, o programa de exercício físico composto por treinamento 
de força de grandes grupamentos musculares, com intensidades próximas a 80% de 1RM, 
três vezes por semana, com três séries de 8 repetições por grupamento e enfatizando os 
membros inferiores pode contribuir para controle no número de quedas e diminuição dos 
casos de sarcopenia. O treinamento de força também se mostra fundamental para o controle 
da diabetes tipo 2, promovendo aumento da sensibilidade à insulina e captação de glicose 
no músculo. Conclusão: Para a condição de estudo de caso proposto, o treinamento resis-
tido, se enquadra como uma ótima forma de intervenção, pois pode promover impactos 
positivos, aumentando a massa muscular e favorecendo o controle glicêmico. Os exercícios 
aeróbios como a Hidroginástica e caminhada, podem ser uma outra opção, contribuindo 
para o controle e tratamento da perda de massa magra e glicose sanguínea.

PALAVRAS-CHAVES: Envelhecimento, Exercício Físico, Sarcopenia, Diabetes.
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O EFEITO DO PILATES NA MELHORA DA LOMBALGIA 
EM IDOSOS: ESTUDO DE CASO

Mykaelly Beatriz da Costa Silva, Thiago Coelho de Aguiar Silva, Carlos Augusto Mulatinho de Queiroz Pedroso,  
Vera Lúcia Samico Rocha, Maritza Lordsleem Silva Ramires

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Introdução: O processo de envelhecimento é acompanhado de diversas alterações dosis-
tema musculo esquelético ebiomecânicas da coluna vertebral, bem comomudanças na 
composição corporal, podendo gerar problemas funcionais no idoso, incapacidade motora, 
dores lombares (lombalgia) e dificuldade em realizar atividades diárias, comprometendo a 
qualidade de vida. A lombalgia pode irradiar para algumas outras partes do corpo, como 
glúteos e coxa, tendo maior prevalência em indivíduos com idade entre 60 e 70 anos e sen-
do mais frequente nas mulheres. Para seu tratamento podem ser feitas intervenções não far-
macológicas, como acupuntura e exercício físico. O método Pilates demonstra efetividade 
na melhora de dores crônicas e seu trabalho de mobilidade vertebral, consciência corporal 
e fortalecimento muscular geral, podemajudar na redução das dores. Objetivo: Verificar as 
contribuições do Pilates em quadro de lombalgia de uma mulher idosa. Metodologia: Tra-
ta-se de um estudo de caso, onde será realizada uma intervenção com a sequência básica de 
Mat Pilates, onde os sete exercícios são: Hundred, Roll up, One leg circles, Rolling back, 
Single leg stretch, Double leg stretch, Spine stretch em dois dias na mesma semanaem uma 
idosa com lombalgia hipertensão e sarcopenia, usuária do Programa de Extensão “Master 
Vida” da Escola Superior de Educação Física (ESEF-UPE). Resultados: Alguns estudos na 
literatura apontam a eficiência do Pilates como método utilizado para tratamento da lom-
balgia, contribuindo para o aumento da capacidade funcional do indivíduo. Essa melhoria 
acontece a curto e médio prazo após o período de intervenção com Pilates, indicando que o 
tal método pode ser uma alternativa não farmacológica eficaz para a redução da lombalgia. 
Conclusão: Devido a pandemia, a realização da intervenção ainda não aconteceu, ainda as-
sim, a literatura científica indica bons resultados no que diz respeito ao Pilates na melhora 
da lombalgia.

PALAVRAS-CHAVES: Idoso, Lombalgia, Pilates, Exercício Físico.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: “GRUPO DE ESTUDOS 
SOBRE A MORTE E O MORRER” E EDUCAÇÃO EM 

TANATOLOGIA

Victória Almeida Bandeira, Rafael Fonseca Costa, Larissa Cassiano de Araújo, Tayna de Mattos Barth,  
Tânia Maria Lago Falcão.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

A morte, apesar de presente na vida de todo ser humano, é ainda um tabu na sociedade 
contemporânea. Na área da saúde, é vista como sinônimo de fracasso, o que leva muitos 
profissionais a nutrir sentimento de frustração e desejo de distanciamento do paciente. Es-
tudar esse tema, portanto, é fundamental para que possamos compreendê-lo como processo 
natural e, dessa forma, melhorar a qualidade da assistência médica. Porém, devido à insu-
ficiência curricular e despreparo dos docentes no reconhecimento e abordagem do tema, a 
tanatologia é pouco discutida na graduação. Assim, criou-se o projeto de extensão “Grupo 
de estudos sobre a morte e o morrer” com o intuito de sanar essa deficiência acadêmica, à 
medida que promove discussões com enfoque na humanização da relação médico-paciente 
e no entendimento da morte como processo natural e inerente à própria vida das pessoas. 
Pretende-se relatar a experiência dos participantes, as atividades realizadas e as contribui-
ções do projeto para a educação de estudantes da área da saúde. Nesse contexto, as ativida-
des desenvolvidas incluíram a análise teórica do tema principal, através de discussões de 
livros, artigos e filmes durante o primeiro semestre; a apresentação de seminários quinze-
nais pelos estudantes, trazendo recortes de bibliografia previamente selecionada, seguidos 
de rodas de conversa para aprofundamento das temáticas; início da elaboração de pesquisa 
sobre suicídio dentro da comunidade discente da Universidade, através de formulário Goo-
gle; e realização semanal de reuniões virtuais entre os participantes para alinhamento de 
projetos. Diante do exposto, conclui-se que o objetivo principal da extensão foi alcançado, 
já que a reflexão acerca da temática possibilitou entender a morte como um processo natu-
ral que nem sempre pode ser impedido, tornando os participantes mais aptos a fornecer um 
suporte adequado ao paciente e sua família, além de lidarem melhor com os sentimentos 
de culpa e impotência.

PALAVRAS-CHAVES: Extensão, Medicina, Tanatologia.
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EDUCAÇÃO PERMANENTE ACERCA DO APOIO 
MATRICIAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Mayara Raíssa Figueiredo André, Janiclecia Macedo Albuquerque, Emelle de Espíndola Luna, Anailza de Souza Duarte, 
Iracema Hermes Pires de Mélo Montenegro

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Matriciamento ou apoio matricial remete a local criativo ou matriz, no qual geram-se ações. 
Tem-se matriciamento como uma forma de intervenção pedagógico-terapêutica, aplicada 
por profissionais de referência com às Equipes de Saúde da Família e, por isto, causou 
o interesse de um grupo tutorial do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 
(PET-Saúde). Objetivou-se explanar sobre a oficina de matriciamento realizada pelo grupo 
cinco do PET-Saúde de Petrolina-PE, voltado para discentes, preceptores e tutores. Trata-
-se de um relato de experiência. Inicialmente foram analisados estudos para construção da 
oficina de maneira clara, a fim de atingir exitosamente os participantes. A oficina ocorreu 
numa Universidade Pública de Petrolina, na qual teve como participantes tutores, precep-
tores e discentes do PET-Saúde. Utilizou-se como recursos materiais de papelaria e mídias 
digitais, além de aromatizantes. Os resultados apresentaram a existência de dúvidas sobre 
matriciamento, além dos impasses que coabitam como: alto número de equipes apoiadas, 
a escassa e inadequada estrutura para o trabalho, a baixa valorização dos núcleos de apoio 
e de adesão coletiva às ações, a remuneração insatisfatória e o excesso de trabalho profis-
sional. Por sua vez, há também potencialidades como: variadas ferramentas utilizadas, a 
facilidade de construção colaborativa das linhas de trabalho e a flexibilidade na formação 
das equipes, além da via dupla de apoio: de ceder suporte para as equipes de referência, 
ampliar e qualificar as ofertas de atenção. Notou-se, também, que as ações de educação 
permanente são essenciais na formação sobre matriciamento e processo de trabalho, o que 
pactua o apoio, a gestão do cuidado e a prática interprofissional. O apoio matricial pode 
ser tomado como meio metodológico, pelo avanço e superação das fragilidades, pois seu 
caráter é inovador.

PALAVRAS-CHAVES: Educação Interprofissional, Prática Interdisciplinar, Profissionais 
de Saúde.
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JOGO DOS SENTIDOS: UMA ESTRATÉGIA DE 
INTERVENÇÃO NUTRICIONAL PARA CRIANÇAS

Yana Luise Falcão Lins, Clarice Vieira Magalhães, Ariane Ferreira de Almeida, João Pedro Tupiná da Silva Félix,  
Diego Felipe dos Santos Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - NUTRIÇÃO

INTRODUÇÃO: A Educação Nutricional contribui de modo positivo na formação de bons 
hábitos alimentares, estes, sendo desenvolvidos à medida em que a criança cresce até atin-
gir a autonomia alimentar. Nesta perspectiva, foi desenvolvido um Programa de Educação 
Nutricional para alunos do Ensino Fundamental I de um Centro Municipal de Educação 
Infantil no município de Petrolina-PE. OBJETIVO: Aplicar um jogo para avaliar e incen-
tivar a aceitação do consumo de frutas pelas crianças.  METODOLOGIA:Inicialmente, foi 
realizada uma avaliação diagnóstica, com o objetivo de conhecer a realidade das crianças. 
A proposta do “Jogo dos Sentidos” contou com um coordenador e quatro mediadores. Ini-
cialmente foi realizada a explanação sobre o funcionamento do jogo, em sequência a turma 
foi dividida em quatro grupos e todos estiveram equipados com toucas, aventais e vendas. 
O jogo iniciou utilizando frutas: olfato, aproximando-a do nariz de cada aluno; tato, co-
locando em suas mãos; audição, citando suas características; visão, apresentando-a para 
visualização. Ao final da realização de cada sentido, o coordenador perguntou aos grupos 
as respostas, que logo puderam visualizar a fruta correta. Para finalização do jogo, foi abor-
dado o paladar, incentivando-os a comer as frutas que foram utilizadas nos outros sentidos, 
sendo adicionada mais uma. RESULTADOS: Foi utilizada uma ficha de avaliação, dividida 
por quatro grupos e os quatro primeiros sentidos citados, sendo obtido o resultado de 75% 
de acertos relacionado ao conhecimento das frutas. Além disso, foram feitas perguntas di-
recionadas a aceitação, voltadas ao paladar. Observando a ampla participação, entusiasmo 
e consumo, sendo para alguns, a primeira ingestão de determinada fruta. CONCLUSÃO: 
Por meio do “Jogo dos Sentidos” observou-se maior conhecimento e ingestão de novas 
frutas, além de proporcionar mudança no hábito alimentar, a formação do senso crítico e a 
percepção da importância da educação nutricional na infância e na escola.

PALAVRAS-CHAVES: Educação Nutricional, Infância, Jogos Educativos.
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“COLETE DAS EMOÇÕES” COMO ESTRATÉGIA DE 
EDUCAÇÃO NUTRICIONAL NA INFÂNCIA

Clarice Vieira Magalhães, Yana Luise Falcão Lins, Ariane Ferreira de Almeida, João Pedro Tupiná da Silva Félix,  
Diego Felipe dos Santos Silva

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - NUTRIÇÃO

INTRODUÇÃO: O ingresso da criança no ambiente escolar provoca estímulos alimenta-
res, através da convivência com outras crianças, levando a conhecer outros alimentos, pre-
parações e hábitos. Nesse sentido, foi desenvolvido um Programa de Educação Nutricional 
para alunos de um Centro Municipal de Educação Infantil no Vale do São Francisco. OB-
JETIVO: Aplicar estratégias de educação nutricional para crianças por meio de flanelógra-
fos e do “colete das emoções”. METODOLOGIA: A princípio, foi realizada uma avaliação 
diagnóstica, identificando a realidade dos alunos. Estes, foram dispostos em uma roda de 
conversa, que contou com dois flanelógrafos, feitos de feltro, que ilustravam indivíduo sau-
dável ou não, e um “colete das emoções”, feito de feltro cor creme, de 1m, vestido por uma 
pessoa de altura média de 1,65m. Foram disponibilizadas figuras de alimentos, saudáveis 
ou não, impressas e plastificadas, e em seu verso um pequeno pedaço de velcro, a ser aderi-
do ao feltro. Logo após, as figuras foram entregues e foram feitas perguntas, para identificar 
os conhecimentos das crianças acerca do alimento. Solicitou-se que o aluno se direcionasse 
aos flanelógrafos fixando sua figura, sendo algumas selecionadas para demonstração da 
atuação do alimento no organismo, utilizando o “colete das emoções”. O portador deste 
permanecia apático e à medida que cada alimento era fixado, reagia com expressões fa-
ciais e corporais, indicando se o alimento fez bem ou mal a sua saúde. RESULTADOS: A 
proposta apresentou-se bastante dinâmica e promoveu ótima interação entre as crianças, 
tendo sido aderida por todas. Foi possível observar emoções diversas, como animação, 
decepção e espanto. Sendo esclarecido ao final, quais alimentos realmente fazem bem ou 
mal para saúde. CONCLUSÃO: A estratégia mostrou-se eficiente, a medida em que todas 
as crianças se empolgaram para participar e que mostraram real entendimento ao que foi 
transmitido, influenciando assim na construção de melhores hábitos alimentares.

PALAVRAS-CHAVES: Educação Nutricional, Infância, Flanelógrafo.
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OS DESAFIOS DE PROMOVER ATIVIDADES DE 
EXTENSÃO A DISTÂNCIA PARA PORTADORES DE 

SÍNDROME DE DOWN DURANTE UMA PANDEMIA

Ingred Rhayane Rago Gomes, Priscila Danielle Silva do Prado, Maria da Conceição Barroca Medeiros,  
Ana Raquel Mendes dos Santos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

A Síndrome de Down (SD), ou trissomia do cromossomo 21, é o resultado de uma anoma-
lia cromossômica na qual indivíduos portadores dessa condição possuem déficit intelectual 
e cognitivo, além de características físicas específicas. (POWELL-HAMILTOM, 2018). 
Apesar da condição geneticamente determinada, portadores de SD podem desenvolver suas 
capacidades a depender dos estímulos oferecidos. OPrograma de Atendimento a Pessoa 
com Deficiência (PAPD) da Universidade de Pernambucoatua na assistência à pessoa com 
deficiência, dentre elas os indivíduos com SD. Diante disso, o presente artigo visa destacar 
a importância do Programa no desenvolvimento das capacidades dessas pessoas e elencar 
os desafios de promover atividades de extensão à distância para portadores de Síndrome de 
Down. Para isso, o delineamento deste estudo dividiu-se em levantamento bibliográfico, 
com vistas a obter o conhecimento necessário sobra a doença, elaboração e construção das 
atividades de extensão (cognitiva, sensorial e motora), aplicação das atividades elaboradas 
e coleta dos resultados obtidos. As atividades foram pensadas conforme as características 
dos alunos e foram aplicadas três atividades, uma cognitiva, uma sensorial e uma atividade 
motora, através de um mediador (pessoa conhecida) que intermediou o processo de de-
senvolvimento da atividade. Com isso, verificou-se que o engajamento do aluno depende 
principalmente da disponibilidade da família em querer abraçar o processo de desenvolvi-
mento amparado pela extensão universitária. Apesar disso, concluiu-se que as atividades 
desenvolvidas pelo projeto de Extensão Universitária PAPD e aplicadas à distância aos 
alunos com SD se mostraram eficazes ferramentas de desenvolvimentona medida em que 
há condições mínimas para que o aluno seja guiado a participar da atividade extensionista. 

PALAVRAS-CHAVES: Trissomia do Cromossomo 21; Déficit Intelectual; Extensão 
Universitária.
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO PET-SAÚDE 
INTERPROFISSIONALIDADE EM TEMPOS DE PANDEMIA 

DA COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Jamille Pereira Neto, Joyvillianny Sampaio Xavier, Maise Francielle Barra da Silva, Rafaella Aguiar Bezerra,  
Auxiliadora Renê de Melo Amaral.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Diante do cenário imposto pelo novo Coronavírus (Covid-19), foi estabelecido pelo Minis-
tério da Saúde (MS) orientações para convivência social, como forma de melhor controle 
da proliferação do vírus. Dessa forma, tornou-se necessário também adaptações nos servi-
ços de saúde, com o intuito de prevenir a contaminação dos seus usuários. Neste contexto, 
foi imprescindível o desenvolvimento de estratégias voltadas aos usuários, para que os 
mesmos pudessem ter acesso integral aos cuidados de saúde e às informações fidedignas. 
Sendo assim, viu-se a necessidade de implementar a Educação em Saúde, que são métodos 
pedagógicos para transformar comportamentos e a auxiliar nos cuidados diários da popula-
ção. O estudo tem como objetivo descrever a experiência de graduandas, do PET-SAÚDE 
Interprofissionalidade da UPE, na utilização da Educação em Saúde, através de redes so-
ciais na divulgação de informativos durante a pandemia da COVID-19. Os conteúdos das 
postagens criadas para as redes sociais foram embasados em estudos científicos e materiais 
oficiais do MS, e orientadas por preceptoras e tutoras do PET. As publicações foram diárias, 
no Instagram oficial do PET-SAÚDE Interprofissionalidade da UPE e repassados de for-
ma didática, criativa e com linguagem acessível à população. Foram abordadas diferentes 
temáticas a fim de promover a assistência integral aos diferentes públicos nesse momento 
de pandemia. Percebeu-se um grande alcance das postagens, diante do número de pessoas 
que acessaram as informações através do Instagram. Sendo evidente o quão é importante a 
Educação em Saúde, por divulgação de informações e a relevância na retirada de dúvidas 
existentes durante a pandemia. A Educação em Saúde como essa devem ser incentivadas 
e realizadas de forma contínua, tendo em vista a necessidade da população em possuir um 
canal com informações seguras que proporcione o conhecimento atualizado para sanar dú-
vidas sobre assuntos diversos e, dessa forma, promover a saúde e prevenir agravos.  

PALAVRAS-CHAVES: COVID-19, Pandemia, Promoção em Saúde, Educação 
Interprofissional
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XXIV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

Prof.ª Dr.ª Lívia Tenório Brasileiro, Prof.ª Dr.ª Adriana de Faria Gehres, Prof.ª Dr.ª Ana Rita Lorenzini,  
Prof.ª Dr.ª Kadja Michele Tenório, Prof. Dr. Marcelo Soares Tavares de Melo, Prof. Dr. Marcílio Souza Junior,  

Prof. Dr. Marco Aurélio Lauriano, Prof.ª Dda. Roberta Granville, Prof. Dr. Rodrigo Falcão Cabral de Oliveira

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

O Seminário de Educação Física Escolar, evento organizado pelo Grupo de Estudos Et-
nográficos em Educação Física e Esporte – ETHNÓS/LAPED/ESEF/UPE, chega a sua 
XXIV edição reunindo, ao longo deste período, estudantes e professores que se dedicam a 
refletir sobre a Educação Física Escolar, buscando dar visibilidade às produções oriundas 
de diferentes componentes curriculares do curso de Licenciatura, e alguns diálogos com o 
curso de Bacharelado. Teve como temática: Prática Pedagógica e Pesquisa em Educação 
Física Escolar: os desafios na atualidade, apresentando como objetivos: integrar ações dos 
componentes curriculares do curso de Licenciatura em Educação Fisica, visando ser um 
espaço de culminância das discussões afetas a Educação Física Escolar; e refletir sobre 
a Prática Pedagógica e as pesquisas em Educação Física Escolar.Realizado nos dias 5 e 
6/12/2019, contou com 2 mesas temáticas, com as temáticas: Prática Pedagógica e Pesquisa 
em Educação Física Escolar: os desafios na atualidade; Programas Institucionais de Forma-
ção e Pesquisa: PIBID e Residência Pedagógica; 3 oficinas, com as temáticas: Gamificação 
como estratégia de ensino nas Aulas de Educação Física, Ensino da Luta na Educação Fí-
sica Escolar e Ensino do Esporte na Educação Física Escolar; apresentação de 32 pôsteres; 
e a realização de 1 Festival de Cultura Corporal, com 9 apresentações de grupos internos 
e externos.O evento teve 216 inscrições online e 167 credenciados no evento presencial, 
entre estudantes e professores da ESEF/UPE e de outras instituições e convidados externos 
e internos, envolvendo ações de ensino, de pesquisa e extensão, visto que articula ações 
de ensino do Curso de Graduação, projetos de pesquisa oriundos da Pós-graduação lato 
sensu e stricto sensu, bem como de programas e projetos de extensão. Reconhecemos que 
o evento permitiu reflexões importantes acerca da Educação Física em nossa instituição em 
diálogo com diferentes possibilidades temáticas socioeducativas.

PALAVRAS-CHAVES: Educação Física, Prática Pedagógica, Ensino, Pesquisa, Extensão.
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PET-SAÚDE: DISSEMINANDO A 
INTERPROFISSIONALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA

Joane Cavalcante Nunes, Mariana Cardoso Dantas, Rafaela Morais da Silva, Ana Paula Medeiros de Sousa,  
Auxiliadora Renê de Melo Amaral

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

A interprofissionalidade ocorre quando há a colaboração entre duas ou mais profissões com 
o fim de prestar cuidados articulados e resolutivos em saúde. Porém, a assistência na saúde 
ainda apresenta práticas uniprofissionais e desintegradas, capazes de gerar problemas de 
comunicação e ausência de efetividade. Dessa maneira, urge a necessidade de discutir e 
implementar a temática considerando o cuidado à Saúde da Criança, em especial na Aten-
ção Básica (AB). O objetivo deste estudoé descrever a realização de uma oficina sobre in-
terprofissionalidade em duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Petrolina. 
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, sobre a execução de uma 
oficina com profissionais (N=29) de duas UBS -urbana e rural, no mês de outubro de 2020. 
A oficina Ido projeto intitulado “A Interprofissionalidade no cuidado à Saúde da Criança no 
contexto da Atenção Básica”, fora desenvolvida pelo PET-Saúde/Interprofissionalidade da 
UPE. Etapas da oficina: I) Apresentação e acolhimento; II) Aplicação do TCLE e da Escala 
Jefferson de Atitudes Relacionadas à Colaboração Interprofissional; IV) Dinâmica de rela-
xamento e do Sorriso; VI) Grupo focal - conceitos metodológicos científicos da Educação 
Interprofissional (EIP); VII) EIP Game (jogo dos conceitos) e entrega do e-book; VIII) 
Dinâmica do Bambolê – trabalho em equipe; IX) Coffee Break. A realização da oficina 
propiciou conhecimentos sobre a interprofissionalidade, autorreflexões da atuação profis-
sional e realidade local acerca da Saúde da Criança, promoção do aprendizado através da 
ludicidade, participação ativa e descontração dos profissionais e atuação interprofissional 
no planejamento da oficina. Portanto, a fase I do projeto foi construtivapara os profissio-
naise petianos, promovendo aprendizados e provocações acerca da interprofissionalidade, 
bem como, possibilitou maior interação entre a equipe, colaborando para futura prática 
interprofissional no contexto da AB.

PALAVRAS-CHAVES: Educação Interprofissional, Atenção Primária à Saúde, 
Aprendizagem.
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A UTILIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS PARA A EDUCAÇÃO 
SOBRE HEPATITE B

Jasmianne Barreto da Silva¹, Emily Raiane Isidio da Silva¹, Penelopy Rodrigues de Macêdo², Izabel Barros de Arruda¹,  
Viviane Tannuri Ferreira Lima Falcão¹ 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

No período de 1999 a 2019, foram notificados 247.890 casos confirmados de hepatite B no 
Brasil; Desses, a maioria está concentrada na região Sudeste (34,5%). O HBV é um vírus 
envelopado pertencente à família Hepadnaviridae e possui tropismo por células hepáticas. 
Os sinais estão relacionados à fadiga, vertigem, enjôo/vômitos, febre, dor abdominal, pele 
e olhos que apresentam icterícia. Uma das formas de prevenção é por meio da vacinação, 
uso de camisinha em todas as relações sexuais e não compartilhar objetos de uso pessoal. 
A transmissão do HBV pode ocorrer por via vertical (transmissão de mãe pra filho), via se-
xual, ferimentos cutâneos, transfusão de sangue, compartilhamento de seringas e agulhas. 
A doença também pode evoluir para cirrose e/ou carcinoma hepatocelular. O tratamento 
antiviral pode ser efetivo, porém em alguns casos, o transplante de fígado parece ser o úni-
co tratamento viável para estágios avançados da hepatite B. Neste trabalho, objetivamos 
descrever a importância da rede social (Instagram) no processo de aprendizado e cons-
cientização acerca da hepatite B. Utilizamos a rede social Instagram como ferramenta de 
compartilhamento para fins educativos sobre o HBV devido a sua facilidade visual das 
postagens. Foram utilizadas as métricas obtidas pelo próprio aplicativo para os resultados.  
Em outubro, as métricas apontaram uma aderência às publicações de 178,17% dos posts do 
perfil e um crescimento exponencial acima de 1.230% de contas alcançadas. Observa-se a 
premência de maior divulgação do perfil Hepatieduca por meio dos colaboradores, elabo-
ração de estratégias ainda mais interativas como Quizzes, bate-papos virtuais, justaposta a 
realização de eventos para o meio acadêmico para que haja propagação de conhecimentos 
em relação a hepatite B, visto que as redes sociais tornaram-se mecanismos indispensáveis 
neste novo cenário pandêmico. Contudo, é necessário que haja continuação e planejamento 
das novas formas de intervenções remotas. 

PALAVRAS-CHAVES: Hepatite B, Educação, Rede social. 
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PROGRAMA DE EXTENSÃO SORRISO NA ESCOLA

Isllany Karine Santos da Silva, Renata de Oliveira Cartaxo, 
Pedro Henrique Sette de Souza, Hérika de Arruda Maurício

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS ARCOVERDE

Introdução: Iniciado em 2015, o Programa de Extensão Sorriso na Escola (PSE) aborda 
conteúdos interdisciplinares em benefício da saúde bucal de escolares do município de 
Arcoverde – PE, através da realização de atividades extramuros que reafirmam o compro-
misso universitário com a transformação social, realizadas anualmente. Objetivos: Apoiar 
o controle da cárie entre as crianças matriculadas no ano de 2019 na Escola Municipal 
Alfabeto, localizada em Arcoverde – PE, por meio da realização da 4ª edição do Progra-
ma de Extensão Sorriso na Escola, envolvendo a aplicação do conteúdo trabalhado pelos 
componentes curriculares Saúde Coletiva II, Saúde Coletiva IV e Atenção à Saúde Bucal I 
e seus respectivos docentes e discentes (do 2º e 4º período) de Odontologia. Metodologia: 
Organizado em 5 etapas (levantamento epidemiológico, orientação de práticas de higie-
ne bucal, escovação supervisionada, Tratamento Restaurador Atraumático e aplicação de 
flúor), a equipe do projeto foi composta por 3 coordenadores-docentes, integrantes dos 3 
componentes curriculares associados e 40 discentes. Resultados: Em 2019, o programa 
possibilitou que 700 estudantes da Escola Municipal Alfabeto, Arcoverde - PE participas-
sem de atividades de educação, prevenção e tratamento da saúde bucal. Situações de urgên-
cia odontológica verificadas entre os participantes foram encaminhadas para atendimento 
na Clínica Odontológica da Universidade. Conclusão: O Programa de Extensão Sorriso na 
Escola proporcionou melhorias significativas na condição de saúde bucal das crianças que 
participaram das ações do projeto, promoveu interação social humanizada entre os agentes 
envolvidos (acadêmicos, professores e profissionais da rede pública municipal de educa-
ção) e fortaleceu o conteúdo trabalhado no ambiente acadêmico.

PALAVRAS-CHAVES: Saúde Bucal, Saúde Escolar, Cárie Dentária, Tratamento Restau-
rador Atraumático.
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LUDICIDADE E IDOSO: CONTRIBUIÇÕES TEÓRICO-
METODOLÓGICAS PARA UMA MELHORIA DA 

QUALIDADE DE VIDA EM ILPI

Pedro Henrique Bezerra da Silva, Dorgivânia Maria Silva Galvão, Rodrigo Tavares Nunes,  
Prof. Dr. Marcelo Soares Tavares de Melo.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Este texto apresenta o que é desenvolvido no projeto ludicidade e idoso do programa de Ex-
tensão Ludus ESEF/UPE. Temcomo objetivo compreender as contribuições teórico-meto-
dológicas do lúdico para uma melhoria na qualidade de vida de idosas emIntuição de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI).  O envelhecimento tem sido estudado e compreendido 
por meio de algunsâmbitos: biológico, fisiológico, psicológico, espiritual e social. Sendo a 
velhice, considerada a partir dos 60 anos de idade, o resultado de uma série de experiências 
vividas no decorrer da vida no que cabe ao processo de envelhecimento (HERÉDIA, COR-
TELETTI E CASARA, 2010; TAVARES, 2017; BEAUVOIR, 2018). De acordo com o 
Instituto de pesquisa econômica aplicada(IPEA) existe no Brasil uma população de 83.870 
idosos que residem em (ILPI) e diante dessa expressiva quantidade, importa que lhes se-
jam assegurados o direito ao lazer, este que conceitualmente apresenta uma relação com 
o lúdico, o qual podemos compreender a partir de princípios tais como: Alegria, diversão, 
gratuidade, imaginação, plenitude e liberdade, fundamentos que proporcionam aos idosos 
benefícios para uma velhice bem sucedida (BRASIL, 2013; MOURA E SOUZA, 2017; 
FIGUEIREDO, 2017). Metodologicamente oestudo conta coma Hermenêutica-dialética 
como método, o qual, de acordo com Minayo (1998) tem como compreensão a comuni-
cação, permitindo ao pesquisador uma autoridade epistêmica na interpretação dos textos 
e realidades lidas, construindo um movimento dialético para obtenção de novos conhe-
cimentos. Como resultado, identificamos que a pratica com ludicidade possibilitou junto 
às idosas passos metodológicos, a saber: diálogo inicial, problematização, relação lúdico-
-prática, como também, possibilitou compararmos as experiencias vivenciadascom a vida 
das idosas. Concluímos que esses passos metodológicos apresentaram junto às idosas uma 
maior relação dialógica melhorando a interação social e a qualidade de vida das mesmas 
no referido projeto.

PALAVRAS-CHAVES: Lúdico, Envelhecimento, Princípios Metodológicos, Prática 
Pedagógica.
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TELECONSULTA NUTRICIONAL DE PACIENTE COM 
DOENÇA DE CROHN: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

SOBRE O PROJETO NUTRINDO EM CASA

Paulo Cesar Tanuri Bento Junior, Maria Luiza Santos Goes Cavalcanti, Sara Paixão da Silva, Maiane Santos de Araújo,  
Diego Felipe dos Santos Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

O isolamento social causado pela pandemia da COVID-19 gerou a necessidade da criação 
de atividades na forma remota. Assim, idealizou-se o projeto de extensão Nutrindo em 
Casa: consultório virtual de nutrição na atenção básica, que visa a realização de teleconsul-
ta nutricional para os usuários das Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Petrolina-PE. O 
objetivo desse trabalho é relatar a experiência de acadêmicos de nutrição nateleconsulta nu-
tricional de um paciente com Doença de Crohn. O teleatendimento foi agendado decorrente 
de uma contrarreferência para o NASF-AB e ocorreu pelo Google Meet, com participação 
de 9 alunos. Foi conduzido pela nutricionista, que seguiu protocolo contendo: avaliação 
clínica, história clínica nutricional, manifestações gastrointestinais, características alimen-
tares e questionário de dia alimentar habitual. Na consulta o paciente relatou sinais e sinto-
mas característicos da doença, desde evidências gastrointestinais à baixo peso, bem como 
observou-se fragilidades alimentares relacionadas a sua patologia de base. Considerando 
as particularidades da doença, foi necessária uma ampla discussão para construir o plano 
alimentar e orientações nutricionais. Através da prática extensionista, observou-se que ir 
além dos muros da universidade e realizar o uso da tecnologia no âmbito da saúde, mos-
trou-se efetivo e inclusivo, levando ao paciente uma conduta dietoterápica adequada, consi-
derando suas características individuais e socioeconômicas. Além disso, nos fez perceber a 
diversidade dos casos através de uma perspectiva inédita, impulsionando a constante busca 
por atualizações. Desta forma, a teleconsulta se mostrou uma ferramenta viável, visto que 
trouxe resolutividade, além de garantir a continuidade da assistência nutricional em um ce-
nário de isolamento social. Contudo, existe a necessidade de continuidade de atendimentos 
remotos para aperfeiçoar as habilidades de alunos e profissionais no gerenciamentodessa 
ferramenta.

PALAVRAS-CHAVES: Teleconsulta, Nutrição, Atenção Básica, Dietoterapia. 
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SISTEMA PRISIONAL NO SERTÃO DE PERNAMBUCO: 
AVALIAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DOS APENADOS EM 

ARCOVERDE

Isllany Karine Santos da Silva, Maria Helena Batista de Andrade Moreira, Humberto Gomes Vidal.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS ARCOVERDE

Introdução: A extensão universitária é um elo importante entre a universidade e a comuni-
dade, pois além de possibilitar a democratização do conhecimento também proporciona aos 
estudantes a oportunidade de colocar em prática aquilo que é aprendido dentro da univer-
sidade (práxis). Nessa perspectiva, o Projeto Sistema Prisional no Sertão de Pernambuco: 
avaliação da Saúde Bucal dos Apenados em Arcoverde realizou ações que possibilitaram 
a efetivação de mudanças sociais através das atividades de ensino e extensão. Objetivo: 
Esclarecer, orientar e estimular os detentos do Presídio Advogado Brito Alves-PABA sobre 
as práticas de autocuidado em higiene bucal e sobre a importância do autoexame da boca 
como medida preventiva e de diagnóstico por meio da realização de atividades de pro-
moção e proteção a saúde bucal e contribuir para construção de um perfil epidemiológico 
dos mesmos. Metodologia: Composta por 6 integrantes, 2 docentes e 4 discentes, a equipe 
operou a partir da aplicação de questionário semiestruturado e de metodologias ativas de 
ensino: roda de conversa com apoio de material expositivo e realização de uma dinâmica de 
mitos e verdades relacionados as questões que interferem na saúde bucal. Resultados:153 
apenados matriculados no semestre letivo 2019.2 na escola do PABA, modalidade EJA 
(Ensino de Jovens e Adultos), participaram das atividades de prevenção, educação e pro-
moção de saúde bucal e adquiriram noções sobre autocuidado em higiene bucal e autoexa-
me da boca como forma de prevenção de agravos. Além disso, foi construído um banco de 
dados epidemiológicos referente as condições sociodemográficas e de saúde bucal dessa 
população. Conclusão: O projeto em questão foi significativamente importante, uma vez 
que o mesmo promoveu a integralidade de ações em saúde, possibilitou aos extensionistas 
a vivência com equipes multidisciplinares e colaborou para o desenvolvimento de futuros 
estudos e reorganização do fluxo do atendimento odontológico no PABA.

PALAVRAS-CHAVES: Saúde Bucal, Cárcere, Prevenção.
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AÇÕES EDUCATIVAS DE EXTENSÃO EM PARQUE 
PÚBLICO SOBRE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS:  

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Maria Sandrelane de Azevedo Silva, Anna Vitória Silva Amaro, Carolina Prudêncio Gonzaga,  
Marta Victória Sá Ribeiro, Gerlene Grudka Lira.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA – UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

Introdução: A doação de órgãos e tecidos é um ato de responsabilidade social e consiste na 
retirada de órgãos e tecidos saudáveis de um doador (vivo ou cadáver) para a substituição 
de um órgão ou tecido comprometido, esse procedimento é capaz de prolongar a sobrevida 
do receptor. Objetivo: Relatar as contribuições do Projeto de Extensão: Educação promo-
vendo a doação de órgãos e tecidos, com ênfase na sensibilização e educação da população. 
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, a partir das 
vivências de acadêmicas de enfermagem, integrantes do projeto durante as ações realizadas 
no Parque Municipal Josepha Coelho - Petrolina/PE, no segundo semestre de 2019, durante 
a Semana Universitária da UPE campus Petrolina. Foram desenvolvidas atividades e dis-
cussões junto aos visitantes do parque, envolvendo o tema: doação de órgãos e tecidos (o 
que é a doação, quem pode doar, diferença entre morte encefálica e coma, protocolo ado-
tado para o diagnóstico de morte encefálica, importância do diálogo familiar sobre o tema, 
fila de espera e esclarecimento sobre mitos). Por fim a população foi convidada a expressar 
sua intenção em ser doadora colocando sua digital através da aplicação de tinta, no mural 
do doador confeccionado pelas discentes. Resultados: Houve expressiva participação da 
população, a maioria registrou sua digital no mural, relataram estar satisfeitos com a abor-
dagem, reconheceram a necessidade de discussão sobre o assunto e afirmaram ser escassos 
os informes públicos neste sentido. Conclusão: A adesão da população na atividade ressal-
tou a importância da discussão do tema e a necessidade de sua abordagem. As atividades de 
extensão universitárias podem contribuir para a promoção do entendimento da população 
sobre doação de órgãos e tecidos, promovendo consciência crítica, além de oportunizar 
para as acadêmicas experiência única de trabalhar em ambiente público, exercitando a ca-
pacidade de síntese e escuta de opiniões diversas. 

PALAVRAS-CHAVES: Obtenção de Órgãos e Tecidos, Transplante, Educação em Saúde, 
Participação da Comunidade.
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LER, CONTAR E CANTAR GÊNEROS ORAIS E ESCRITOS 
NO ENSINOFUNDAMENTAL E NAEDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS(AS): VIVENCIANDO A EXTENSÃO EM 
ESCOLAS PÚBLICAS DE NAZARÉ DA MATA

Nilma Ferreira de Moura, Thays Fernanda Alves Soares Bezerra, Claudionice Maria Neves de Souza,  
Maria Eduarda Lourenço Maciel, Ana Cláudia de França, Fernanda Maria de Lima Ferreira. 

Orientadora: Débora Amorim Gomes da Costa-Maciel.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE

No desenvolvimento das ações extensionistas buscamos contribuir para o fortalecimento 
da inserção do(a) aluno(a)no mundo das práticas letrada, a partir de atividades de leitura, 
contação e cantação de gêneros orais e escritos. Os graduandos envolvidos nas ações par-
ticiparam de formação inicial antes de participarem das atividades de leitura, contação e 
cantação que ocorreram junto aos alunos dos anos iniciais (1º, 2º e 3º) de uma escola públi-
ca do município de Nazaré da Mata. Por meio delas intuímos o alcance de metas como a de 
contribuir a para vivência de práticas orais e escritas no contexto das atividades escolares 
de alunos(as) de alfabetização; oportunizar estratégias de compreensão leitura, com vistas 
a contribuir com a ampliação da leitura e da compreensão de texto; ampliar o repertório 
cultural dos sujeitos envolvidos na ação extensionista entre outras. O projeto possibilitou 
não apenas a aproximação das ações de ensino vivenciadas na graduação de Pedagogia e 
na pesquisa com as práticas de extensão como também o fortalecimento dos laços da UPE 
com a comunidade local, contribuindo para a efetivação do tripé identitário de uma Univer-
sidade – pesquisa, ensino e extensão.

PALAVRAS-CHAVES: Ações Extensionista, Gêneros Orais e Escritos, Escola Pública, 
Leitura, Contação, Cantação.
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A CONSTRUÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA 
FEMININA “TRANS”: ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO 

NA NEGAÇÃO JURÍDICA DO NOME SOCIAL

Isabel Marinês da Silva 
Bacharelanda em Direito pela UPE 

Rebeca Lins Simões de Oliveira - Orientadora.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO E DIREITO DE PERNAMBUCO

O gênero como uma construção social dispõe de prerrogativas, tendo como a sua principal, 
os papeis de gênero intrinsicamente relacionada a discriminação ao sexo não masculino. As 
transgressões do patriarcado acarretam efeitos negativos perante o princípio da dignidade 
da pessoa humana, nesse presente trabalho, relacionado a modificação do nome social de 
pessoas transexuais. Assim se faz imprescindível, a análise crítica do discurso nas juris-
prudências dos juízes singulares, nos Tribunais de justiça e no Supremo Tribunal Federal.
Utilizando a abordagem qualitativa e revisões bibliográficas. A modificação do nome social 
das pessoas transexuais, é respaldada pelos princípios constitucionais da liberdade, igual-
dade e dignidade da pessoa humana. Uma vez que, os transexuais se incluem-se em gru-
pos minoritários historicamente e socialmente marginalizados se faz necessário prestações 
positivas por parte do Estado. Com a positivação do decreto presidencial n° 8727/2016, 
do Recurso Extraordinário 670.422 em 2018, e do provimento do Conselho Nacional de 
Justiça n° 73 de 2018, constitui-se marcos históricos na conquista jurídicas/legais em fa-
vor do direito personalíssimo de autodeterminação dos transexuais. Entretanto, existe uma 
disparidade entre a lei e a práxis, diante de processos relacionados a tal temática é possível 
explanar uma constante violência institucional. A negação jurídica do nome social ocorre 
demasiadamente embasada em fundamentações teóricas ultrapassadas, as quais não condi-
zem com a realidade legal. É notório que a partir de 2016 houve uma burocratização de tal 
direito, com improcedências na primeira instância, fundamentadas na falta de cirurgia de 
redesignação sexual e na obrigatoriedade do laudo psicológico. Diante de tal problemática 
deve-se ultrapassar e desconfigurar ideologias opressoras da categoria sexo como gênero 
na seara jurídica.

PALAVRAS-CHAVES: Transexuais, Nome Social, Negação Jurídica, Análise Crítica do 
Discurso.
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PROJETO SANTO AMARO (PSA) ONLINE: INICIAÇÃO 
ESPORTIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA 

PANDEMIA DO COVID-19

Lúcia Helena Ribeiro Freire, João Luiz de Mendonça Oliveira, Rafael Matias Chaves, Rodrigo Falcão Cabral de Oliveira.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

O PSA tem como principal essência e objetivo promover a educação através da iniciação 
esportiva para a comunidade de Santo Amaro e arredores. Acostumados com as ativida-
des presenciais, alunos e monitores do projeto precisaram se adequar às adaptações que a 
situação vivenciada pedia: a pandemia do COVID-19. Nosso trabalho tem como objetivo 
relatar os desafios e possibilidades desse processo de adaptação para as atividades de ex-
tensão no modelo online. Entre os desafios, identificamos: contato inicial com os pais e 
estudantes; controle do acompanhamento das atividades; o acesso dos estudantes do PSA 
as redes sociais; uso das tecnológicas; e a interação com as nossas produções. No tocante 
as possibilidades, por meio da rede social Instagram, o grupo de monitores e professores do 
projeto optou pela produção de conteúdos, não somente se restringindo aos alunos partici-
pantes dessa atividade de extensão, mas para todas as crianças e adolescentes, e até mesmo 
outros profissionais e estudantes, que se interessassem pelo conteúdo e desejassem aplicar 
as atividades produzidas e divulgadas. Os conteúdos foram divididos nos blocos: 1-história 
da modalidade;2-fundamentos da modalidade;3-desafios; e 4-lives com profissionais da 
área, dando espaço a diversos esportes como futebol, futebol americano, vôlei, badminton, 
karatê e ginástica rítmica através de vídeos educativos. Uma experiência desafiadora, mas 
que gerou muitos frutos para todos que se permitiram vivê-la. Os professores de Educação 
Física precisam ser criativos e pensar sempre em diversas possibilidades para a abordagem 
de temáticas esportivas, e o isolamento social devido a pandemia do COVID-19 clamou 
para que essa criatividade fosse aflorada, para que a vida estudantil e esportiva não parasse 
completamente. Reinventar-se, planejar diante do inesperado e acumular experiências que 
ficarão arquivadas para os futuros monitores do Projeto Santo Amaro. 

PALAVRAS-CHAVES: Covid-19, Educação pelo Esporte, Projeto de Extensão
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PROJETO SANTO AMARO ONLINE:  
UMA EXPERIÊNCIA VIRTUAL

Lúcia Helena Ribeiro Freire, João Luiz de Mendonça Oliveira, Rafael Matias Chaves, Rodrigo Falcão Cabral de Oliveira.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nosso estudo tem como objetivo relatar as experiências do PSA Online. Optamos por usar 
o Instagram como meio de socialização das atividades, em que, organizamos os conteúdos 
em uma sequência didática semanal: 1-história da modalidade; 2-fundamentos da moda-
lidade; 3-desafios; e 4-lives com profissionais da área. No começo da produção dos con-
teúdos, fez-se necessário constantes ajustes e revisões para que o material ficasse bem 
estruturado, ao mesmo tempo que de fácil entendimento, acessível e simples para uma 
maior aderência do público. Os monitores que estavam responsáveis pelas demandas tive-
ram também o suporte dos coordenadores do projeto, bem como, de docentes da própria 
instituição que se disponibilizaram para contribuir e revisar o que seria ofertado para os 
seguidores do perfil do projeto. Foi padronizada uma vinheta, um modelo de apresentação 
de slides e tudo programado com roteiros e edições para que ficasse com a maior qualidade 
possível para todos os alunos. A experiência de produzir esses vídeos educativos propor-
cionou o conhecimento de novos esportes e de especificidades desses já conhecidos, bem 
como atividades e desafios que trabalhassem de forma simples, criativa e adaptada ao con-
texto vivido os fundamentos de cada modalidade. Detectamos que os posts conseguiram 
ser produzidos e acabaram alcançando não somente alunos e profissionais da área, como 
clubes, treinadores e confederações de algumas modalidades abordadas. Para melhorar a 
disseminação dos conteúdos produzidos, estamos colocando no canal do Youtube da ESEF. 
Por fim, entendemos que a nossa responsabilidade social para com esses alunos só foi rea-
firmada nesse período, reforçando quão importante é cultivarmos o desejo pelo exercício 
e amor pelo movimento através do nosso desejo de educar através da iniciação esportiva. 
O Projeto Santo Amaro Online veio para lembrar que quando se ama o que faz, é possível 
superar as barreiras e criar um novo jeito de viver o esporte. 

PALAVRAS-CHAVES: Covid-19, Educação pelo Esporte, Projeto de Extensão.
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SISTEMATIZA JÁ: CONSTRUINDO BASES PARA 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM E A 
SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

Hélio Monteiro da Silva Filho; Camila de Andrade Figueroa; Évelyn Cristina Morais Pessôa Lima;  
Jasna Mariane Soares Cavalcante; João Pedro Alves Barbosa da Silva; Luana Bione Mendes Lira;  

Ysabella Luana dos Santos; Maria do Amparo Souza Lima.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Introdução: A Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE é uma ferramenta or-
ganizacional para a prática do enfermeiro, ou seja, operacionaliza e organiza o trabalho 
profissional tendo em vista os recursos humanos, instrumentos e métodos. O Processo de 
Enfermagem - PE é um método utilizado para facilitar a SAE e é composto por: histórico 
de enfermagem; diagnóstico de enfermagem; planejamento de enfermagem, implementa-
ção e avaliação. A SAE e o PE possibilitam a resolutividade, organização e transformação 
no processo de trabalho do enfermeiro. Objetivo: Promover ações estratégicas para imple-
mentação do Processo de Enfermagem e da Sistematização da Assistência de Enferma-
gem no Complexo Hospitalar da UPE. Metodologia: As atividades aconteceram a partir 
da perspectiva formativa e transformadora.  O projeto se desenvolveu através da formação 
de grupos de estudantes para aprofundar-se no conteúdo de processo de enfermagem sob 
a tutoria da coordenadora do projeto. Em seguida, realizou-se articulações com as chefias 
de enfermagem do complexo hospitalar para que as ações educativas pudessem acontecer. 
Resultados: Num primeiro momento foram realizados dez encontros de ciclos de formação 
entre os meses agosto a dezembro de 2019. Os assuntos abordados nos ciclos de formação 
foram: epistemologia do processo de enfermagem; teorias de enfermagem; coleta de dados 
(exame físico, anamnese e exames complementares); diagnósticos de enfermagem; plane-
jamento de enfermagem; implementação; avaliação; resolução de casos clínicos. Entre os 
meses de fevereiro e março de 2020 foram realizadas reuniões de planejamento e contato 
prévio com os serviços de enfermagem do complexo hospitalar. Durante a pandemia ativi-
dades presenciais foram impossibilitadas, dessa forma, realizamos uma série de postagens 
no instagram com objetivo de engajar o público em torno da importância da SAE e do 
processo de enfermagem. Conclusão: Foi possível realizar o objetivo formativo do projeto 
de extensão. Contudo, as realizações das ações hospitalares foram impedidas pelo advento 
da pandemia pelo SARS-CoV-2. Por fim, indubitavelmente o projeto está apto a adentrar 
os serviços de enfermagem assim que seja seguro o retorno dos estudantes ao campo de 
prática. 

PALAVRAS-CHAVES: Processo de Enfermagem; Educação em Enfermagem; Assistên-
cia de Saúde.
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ESCRITÓRIO DE DEFESA DA MULHER E O 
DESVELAMENTODA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR: 

O COVID-19 NÃO É O CULPADO

Bruna Lucas do Nascimento, Jenniffer Karyne Arruda Silva, Mirely Santiago Sales, Maria Lúcia Barbosa Felipo Pereira Bona

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
MULTICAMPI GARANHUNS -CAMPUS ARCOVERDE

O Escritório de Defesa da Mulher é um Programa de Extensão da UPE – Campus Arco-
verde, cujos projetos propõem-se em intervir na sociedade prestando assessoria jurídica às 
vítimas de violência doméstica e familiar, além de atuar na educação popular sob a pers-
pectiva freireana para a superação das situações de opressões contra as mulheres. Desvelar 
a realidade por trás dos dados sobre este tipo de violência permite a tomada de consciência 
da condição humana de existência no mundo, compreender e intervir sobre esses tensiona-
mentos são objetivos fundamentais da educação popular. Os dados da SDS/PE explicitam 
que a violência doméstica e familiar continua em linha ascendente em 2020 no Estado de 
Pernambuco, trajetória que não foi interrompida pela pandemia. Estar no ambiente do-
méstico, não oferece maior segurança, ao revés, promove invisibilização das violências e 
dificuldade de acesso aos serviços de proteção e defesa dos interesses da mulher vitimiza-
da. As vulnerabilidades que atingem especificamente as mulheres foram maximizadas no 
contexto da COVID-19, que catalisou os efeitos dessas desigualdades, escancarando suas 
consequências. O condicionamento de vida, adoecimento e morte das mulheres durante 
a pandemia são consequências sociais, criadas e/ou não superadas coletiva e individual-
mente, em que a mulher é condicionada à dependência, à pobreza, à maior exposição ao 
risco, à violência. Reconhecendo-se o Patriarcado enquanto mazela produto da cultura hu-
mana contextualizada no tempo e no espaço, impõe-se a criação de condições distintas de 
existência no sentido de superá-lo, constituindo novas formas de ser mulher e ser homem 
e pautar as relações entre esses sujeitos. Esta compreensão permitiu maior inserção dos 
membros do programa de extensão na realidade de Arcoverde/PE aprofundando reflexões 
sobre as temáticas objeto de trabalho e planejando novas formas de intervenção e atuação 
na defesa dos interesses individuais, difusos e coletivos das mulheres.

PALAVRAS-CHAVES: Educação, Desvelamento, Patriarcado, Direito, Mulher, 
Conscientização.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 641

REVIVAIDS: RECONSTRUINDO A VISÃO SOBRE PESSOAS 
QUE VIVEM COM HIV/AIDS

Thayrine Raquel Pereira de Souza da Cruz Ferreira, Rosário Antunes Fonseca Lima.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO – FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Introdução: Entre os principais obstáculos para a prevenção, tratamento e cuidado em re-
lação ao HIV estão o estigma e a discriminação. O estigma relacionado ao HIV refere-se 
às crenças, atitudes e sentimentos negativos em relação às Pessoas que Vivem com HIV(P-
VHIV) e a outros grupos que estão mais vulneráveis à infecção, enquanto a discriminação, 
é o tratamento desigual e injusto de um indivíduo baseado em seu estado de positividade 
para o HIV. Nessa perspectiva, o projeto de extensão Revivaids, através de discentes e 
docentes de enfermagem, atua frente a redução desses obstáculos auxiliando as PVHIV. 
Objetivo: Promover espaços para ações de educação em saúde acerca do HIV/AIDS a fim 
de contribuir na reconstrução da autoestima e da visão sobre PVHIV, adotando condutas 
positivas com relação à prevenção, autocuidado e terapia. Metodologia: Foram desenvol-
vidas atividades de educação em saúde no ambulatório de Doenças Infecto-parasitárias 
(DIP) do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e atividades remotas via internet devido 
as adaptações em decorrência a pandemia do COVID-19, no período de agosto/2019 até 
junho/2020. Resultados: Foram concretizados, três vezes por semana,espaço de educação, 
no ambulatório de DIP, com pauta a valorização e socialização do conhecimento de cada 
participante, visando à construção coletiva do conhecimento, diagnóstico das principais 
dificuldades vividas pelas PVHIV e estratégias adotadas para superá-las.Com o advento da 
pandemia do COVID-19, formas alternativas foram criadas para respeitar o distanciamento 
social, resultando assim na criação de canais online através de redes sociais, na produção 
de folders e publicações com a mesma intenção. Conclusão: Além de significativa na for-
mação dos estudantes, essa experiência contribui para o empoderamento e elevação da 
autoestima das PVHIV e promoção de espaço para discussão sobre o tema com estudantes 
universitários e com a comunidade, com consequente inclusão social desse grupo.

PALAVRAS-CHAVES: Vírus da Imunodeficiência Humana, Educação em Saúde, Discri-
minação Social, Estigma.
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PROJETO JOÃO DE BARROS VIRTUAL

Fábio Luís Santos Teixeira, João Luiz de Mendonça Oliveira, Rafael Matias Chaves, Rodrigo Falcão Cabral de Oliveira

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Desde que as autoridades em saúde instituíram o afastamento social como estratégia para 
mitigar a pandemia de COVID-19, instituições escolares tiveram de rever suas atividades, 
fato que pôs em xeque a qualidade do trabalho pedagógico ao longo de 2020. Nesse contex-
to, o seguinte estudo teve como objetivo relatar as experiências do Projeto João de Barros 
Online. O PJB Online tem como intencionalidade ofertar às crianças da comunidade João 
de Barros que frequentam a Escola Municipal Herbert de Souza conhecimentos sobre a 
cultura corporal (ginastica, jogo, dança e esporte) de modo a facilitar o processo de inte-
gração entre si e a sociedade. As reflexões aqui presentes remetem às ações de readequação 
das atividades presenciais para o meio digital. Contamos com a ajuda da direção da Escola 
parceira para o envio dos materiais impressos. Devido a quantidade de monitores consegui-
mos atuar nas turmas: primeiro, segundo e quarto ano dos anos iniciais. Nossos monitores 
mantiveram contato com os professores e procuraram elaborar as atividades mais coerentes 
com o nível dos estudantes. Mediante a realização de reuniões semanais com a participação 
de coordenadores, professores e voluntários, produzimos textos didáticos, vídeos e ativi-
dades escritas. Todavia, tivemos dificuldades com as mudanças nos calendários de entrega 
dos Kits da prefeitura, contato direto com os estudantes, acompanhamento das atividades 
realizadas. Dessa forma, entendemos que precisamos diversificar as estratégias de acom-
panhamento das atividades, melhorar o contato com os estudantes. Além disso, ampliar o 
número de turmas atendidas e a interação com os docentes da Escola. 

PALAVRAS-CHAVES: Educação Física; Extensão, Anos Iniciais. 
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PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS:  
APRENDENDO A LIDAR COM ACIDENTES

Guilherme de Vasconcellos Piscoya, Augusto César Nascimento Maranhão, Gabriel Morais de Menezes Lira,  
Eduardo Soares de Carvalho, Elizabeth de Souza Amorim

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO – FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

CAMPUS SANTO AMARO – FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Introdução: O projeto Primeiros Socorros nas Escolas: aprendendo a lidar com acidentes 
pretende realizar ações de ensinamento básico sobre técnicas de primeiros socorros em si-
tuações de emergências/urgências clínicas ou traumáticas para estudantes do 9º ano do en-
sino fundamental ao 3º ano do ensino médio em instituições públicas e privadas de Recife 
e Região Metropolitana. Objetivo:caracterizar as diversas situações clínicas e traumáticas 
que exijam ações de primeiros socorros;identificar e observar as características de cada 
função do organismo na ordem de prioridade preconizada pelos protocolos internacionais 
para atendimento as emergências.Metodologia:Visitas em escolas definidas previamente, 
após um acordo e apresentação do projeto com a direção da escola, podendo ser em escolas 
públicas e privadas, sendo o dia da ação acordado previamente com a direção da escola, 
considerando a disponibilidade da escola e dos acadêmicos envolvidos. Essa apresentação 
é construída e organizada sob supervisão e apresentada à coordenação do PEPEAV. Devido 
à pandemia do COVID-19, a metodologia foi alterada para uma proposta online, através 
das redes sociais, para continuar conscientizando e educando a população, com respeito às 
medidas de segurança para o bem estar social.Resultados: O projeto trouxe para os estudan-
tes do ensino fundamental e médio da rede pública, além de um público alvo diferente da 
nossa proposta inicial (devido à disseminação do nosso conteúdo através das redes sociais), 
o contato com uma área do conhecimento ainda não contemplada pelas escolas. Conclu-
sões: por meio deste projeto de extensão, são elaborados métodos que se tornem atrativos 
para os jovens e através dos quais eles possam aprender de forma simples e divertida, par-
ticipando de atividades com brincadeiras e simulações, transmitindo dessa forma, conhe-
cimentos a respeito da prevenção de acidentes e primeiros socorros e, consequentemente, 
ensinando o que fazer em situações de emergências.

PALAVRAS-CHAVES: Primeiros Socorros, Ensino Médio, Prevenção de Acidentes, 
Emergências.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 644

VIII ENCONTRO PERNAMBUCANO DE ODONTOLOGIA 
– A ODONTOLOGIA TRANSFORMADA POR UMA 

PANDEMIA: DESAFIOS, OPORTUNIDADES E TENDÊNCIAS

Cleiton Rone dos Santos Lima, Greiciane Miguel de Azevedo Santos, Ana Beatriz Albuquerque Meira,  
Maria Eduarda Arruda Lucena, Mônica Maria de Albuquerque Pontes

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE – FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

Eventos científicos permitem a divulgação do conhecimento e proporcionam um momento 
de socialização entre profissionais, estudantes e membros participantes, bem como soli-
dificam os pilares que fundamentam a universidade: ensino, pesquisa e extensão. Para os 
organizadores, permite também, o desenvolvimento de habilidades necessárias para a vida 
profissional. Sendo assim, este trabalho tem por objetivo relatar a experiência vivenciada 
pelos organizadores do VIII Encontro Pernambucano de Odontologia (EPO). Trata-se de 
um trabalho descritivo, qualitativo sobre a organização e realização do VIII EPO.Esta edi-
ção foi de cunho beneficente, com a finalidade de arrecadar fundos para o Hospital Univer-
sitário Oswaldo Cruz, referência no tratamento de pacientes com covid-19. Esta edição foi 
realizada entre os dias 5 e 9 de outubro de 2020 em torno do tema: “A odontologia trans-
formada por uma pandemia: desafios, oportunidades e tendências”. Devido à pandemia, 
foi avaliada a possibilidade de realização do evento de maneira virtual. O evento contou, 
em sua programação, com a participação depalestrantes nacionais e internacionais, mesa 
redonda, transmissões de procedimentos ao vivo, sorteios e apresentações de trabalhos 
científicos via videoconferência. Todas as transmissões foram realizadas pela plataforma 
Doity e as apresentações de trabalhos pelo Google Meet. O EPO contou com mais de 400 
inscritos e mais de 200 trabalhosapresentados, mais de 15 horas de conteúdo e 39 empresas 
colaboradoras. Foi organizado por estudantes da Faculdade de Odontologia da Universi-
dade de Pernambuco (FOP/UPE) em parceria com estudantes de Odontologia de alguns 
estados do país. Desta forma, o EPO é um evento de extensão que consolida os pilares da 
universidade e possui relevância e compromisso social dado o objetivo beneficente desta 
edição, bem como viabilizou a realização de atividades acadêmicas no período de distan-
ciamento social. 

PALAVRAS-CHAVES: Odontologia, Saúde, Educação.
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PROGRAMA FATI: MUSICALIZAÇÃO PARA IDOSOS POR 
MEIO DO ENSINO REMOTO

Luiza Maiara Batista Galvão, Yana Luise Falcão Lins, Camila Lima Morais, Maria Luiza Bezerra, Iracema Hermes  
Pires de Mélo Montenegro

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - NUTRIÇÃO

INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um desafio que afeta países pobres e desenvolvi-
dos, necessitando-se de mudanças nas estratégias de ações ao idoso. Visando aumentar a 
autoestima e autonomia para melhor qualidade de vida, ressaltando-se a importância da 
música, para refazer novos modos do ser-em-grupo, pela colaboração de cada participante 
em prol da música. OBJETIVO: Promover ação interdisciplinar em musicalização de modo 
articulado e educativo, voltada a educação para terceira idade no Vale do São Francisco. 
METODOLOGIA: Este estudo trata-se de um relato de experiência relativo a um curso em 
andamento (50% concluído), desenvolvido por 5 discentes (nutrição e pedagogia), supervi-
sionado por duas docentes (pedagoga experiente em coral, e fonoaudióloga). As quatro au-
las (90 min cada) síncronas ocorrem, utilizando a plataforma do Google Meet, e assíncrona 
com envio de materiais no WhatsApp. RESULTADOS: Na turma há 12 inscritos (10 mu-
lheres e 02 homens). Na primeira aula houve a integração da turma utilizando músicas (em 
todos os encontros), diálogos para apresentação individual e preferências musicais, além de 
exposições sobre comunicação, higiene vocal e formulário para definição das músicas do 
coral. Na segunda houve o aquecimento e desaquecimento vocal, e dinâmicas de canto. Na 
terceira aula, houve atendimento individual para ensaiar e gravar, sendo editado após para 
formar o coral virtual. A última aula, será realizada com aquecimento e desaquecimento 
vocal, ensaio e apresentação do vídeo. As aulas e materiais (vídeos, textos) são postados 
para a turma, e estes demonstram entusiasmo e interação, participando por meio de áudio, 
vídeo e mensagens, mesmo com as dificuldades referente ao uso e adaptação a plataforma e 
ao ensino remoto. CONCLUSÃO: Está sendo relatado a satisfação e empolgação, além da 
adesão e empenho no curso, que está possibilitando melhora na qualidade de vida através 
da música, interação entre idosos e discentes, e promovendo ação interdisciplinar.

PALAVRAS-CHAVES: Educação à Distância, Idoso, Música.
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PROJETO TEATRO INTERATIVO: CONSTRUINDO/
RECONSTRUINDO CENÁRIOS NA TERCEIRA IDADE

Amanda Barbosa da Silva, Bárbara Gabriellla Alves Ferreira, Bárbara Maria Bezerra Pacheco de Mello,  
Denise Maria da Silva, Elayne da Silva Costa, Érica Mayane da Silva, Fernando Matias Monteiro Filho,  

Rayanne Menezes Tavares, Yasmim Felix dos Santos, Maria do Amparo Souza Lima

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FENSG

Projeto teatro interativo: construindo/reconstruindo cenários na terceira idade tem como 
objetivo a promoção da saúde por meio de atividades lúdicas e grupais com o propósito 
de melhorar a qualidade de vida dos participantes, utilizando uma visão biopsicossocial 
dos idosos. Metodologia: O público é composto por idosos de ambos os sexos residentes 
no Bairro de Santo Amaro e proximidades que tenham interesse em participar de ações 
voltadas à arte, cultura, promoção da saúde e exercício da memória de forma holística, a 
fim de favorecer a relação entre pares e entre os discentes da UPE. Foram adotadas linhas 
pedagógicas tradicional e construtiva. Resultados: No ano de 2019 foi realizado capacita-
ção dos discentes sobre envelhecimento, construção de um calendário de atividades didá-
ticas, educativas e acolhedoras. foram realizadas oficinas educativas sobre saúde do idoso; 
contação de histórias; dança; comemoração de datas festivas; criação e citação de poesias; 
apresentação de peças teatrais; artesanato e dinâmicas de comunicação e aproximação do 
grupo afetivamente, elevação da autoestima com o do dia da beleza, comemoração do car-
naval, Dia das Mães, São João, Halloween, dia do idoso aulas de zumba e o Auto do Natal. 
Durante a pandemia, por se tratar de pessoas de alto risco e com limitações para que desen-
volver atividade virtual, nosso contato com as idosas continuam sendo realizadas através 
de ligações telefônicas, mesmo diante da escassez de algumas que não possuem ou não tem 
habilidade para o uso do telefone. 

PALAVRAS-CHAVES: Saúde do Idoso; Envelhecimento; Teatro Interativo; Assistência 
de Saúde.
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PROJETO DANÇARTE: PANDEMIA DANÇANTE

Adriana Cristina Borges de Araújo, Bárbara Guedes Ribeiro, Maria Júlia Lima Veloso de Azevedo,  
Maria Vitória Araújo Cavalcanti Praxedes, Adriana de Faria Gehres.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

O projeto “Dançarte” tem como objetivo oferecer aulas de dança numa perspectiva de cria-
ção e composição em dança com vistas a exercitar, enfatizar e excitar o sentido artístico, 
estético e cultural de crianças, jovens, adultos e idosos da comunidade de Santo Amaro, 
com e sem deficiência, no âmbito do curso de bacharelado em Educação Física. Antes da 
pandemia pelo novo coronavírus, as aulas eram desenvolvidas duas vezes por semana para 
cada turma. Mediante contexto de pandemia, as aulas do projeto “Dançarte” passaram a 
ser realizadas de maneira remota. O objetivo deste relato foi descrever e discutir a Pande-
mia Dançante, que se caracteriza pela oferta de aulas de dança na perspectiva da criação 
e composição de maneira remota para idosos residentes da comunidade de Santo Amaro e 
entorno. A metodologia desenvolveu-se através da produção de conteúdos visuais de dan-
ças por monitoras, estagiárias/o e pelas participantes do projeto. As atividades do semestre 
2020.1 via remota do projeto se iniciaram em maio, seguindo o tema que havia sido pro-
posto durante os encontros presenciais, as danças do forró. E através disso iniciaram-se as 
atividades de propostas dadas aos participantes do projeto por meio de vídeos, imagens e 
textos. As monitoras passaram a gravar conteúdos relacionados aos tipos de forró, através 
da leitura de artigos sobre o tema e em vídeos tutoriais sobre passos de dança dos tipos 
de forró. No semestre 2020.2 foi introduzido o tema corpo e dança que vem sendo desen-
volvido como corpos conexões; corpos e espaços; corpos e gravidade; corpos e corpos. 
Conclui-se assim que o Dançarte mesmo com o desafio atual causado pela pandemia do 
novo coronavírus, está dando continuidade às suas atividades e mantendo seu objetivo de 
uma maneira inovadora e completamente remota. O desafio é grande, mas o aprendizado 
também é proporcionalmente maior e com isso tivemos que nos reinventar e aprendermos 
juntos novas formas de produzir criação em dança no âmbito do lazer. 

PALAVRAS-CHAVES: Dança, Corpo, Pandemia, Lazer.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 648

MAMA-FLORA: APOIANDO A AMAMENTAÇÃO  
NO PUERPÉRIO

Bárbara Maria Viana de Couto, Beatriz Cabral Pinheiro Carneiro, Laura Morais Inojosa da Silva,  
Maria Clara Remigio Escorel Ribeiro, Maria Benita Alves da Silva Spinelli

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Introdução: O aleitamento materno é uma prática que sofre influências sociais, culturais e 
históricas, fazendo com que muitas mulheres encontrem dificuldades no caminho de exer-
cer a amamentação. O profissional de enfermagem tem, entre seus instrumentos de traba-
lho, a educação em saúde, ato indispensável para sua prática com a comunidade. Dessa 
forma, promover conhecimento sobre o aleitamento materno permite autonomia e apoio 
para mulheres e famílias. Objetivos: Apoiar e incentivar o aleitamento materno no puerpé-
rio mediato, através de redes sociais e promoção de ações educativas, bem como promover 
acesso a informação de qualidade a graduandos, profissionais de saúde e a população em 
geral, com enfoque em puérperas e gestantes. Metodologia: O projeto Mama-Flora utiliza 
como recurso metodológico a educação em saúde, promovendo ações por intermédio de 
plataformas digitais, através de lives e publicações com caráter informativo. Resultados: 
Além das atividades de educação em saúde voltadas para a orientação da amamentação, 
para dar continuidade à extensão e aproximar os e as estudantes do curso de Enfermagem, 
a realização do processo seletivo foi retomada mediante recursos digitais. Ademais, em 
datas extraordinárias, tais como o Agosto Dourado, ações educativas ligadas ao tema são 
desenvolvidas de maneira enfática, com público médio de aproximadamente 500 indiví-
duos, alcançando o ápice de 1.156 interações nessas ocasiões. Conclusão: Considerando 
as atividades realizadas, o Projeto de Extensão Mama-Flora atua intervindo diretamente 
na decisão das mães de amamentar, incentivando, promovendo o aleitamento materno, 
fortalecendo o vínculo do binômio mãe-bebê e estimulando o empoderamento feminino 
juntamente com a rede de apoio, além de atuar na disseminação e discussão acerca do tema 
dentro da universidade e para além dela.

PALAVRAS-CHAVES: Aleitamento Materno, Rede de Apoio, Puerpério.
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EXTENSÃO “A MORFOLOGIA NÃO TEM MISTÉRIO...” 
AÇÕES EDUCATIVAS EM ANATOMIA PARA ESTUDANTES 

DA REDE PÚBLICA DE PERNAMBUCO

Maria Brenda Clemente Lima1; Deyse Larissa Gonzaga Barboza Lima1; Débora de Moura Muniz1; Mônica Simões Florêncio²; 
João Ferreira da Silva Filho²; Yara Farias Mattos²; Júlio Brando Messias².

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
1- CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS;

2- CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS.

A Anatomia Humana é uma ciência muito antiga e importante, pois estuda as estruturas e 
as funções do corpo humano. Apesar disso, esse conhecimento não é normalmente aces-
sível para muitos. No Programa de Extensão “A morfologia não tem mistério: atividades 
educativas para divulgação do conhecimento em citologia, histologia, embriologia e ana-
tomia” foram desenvolvidas ações educativas de exposições sobre as áreas da morfologia. 
Esse relato apresenta as atividades desenvolvidas pelo referido Programa, em particular a 
exposição de peças anatômicas, tendo como público-alvo os alunos da rede pública do en-
sino médio e técnico de Pernambuco. A ação ocorreu no anfiteatro de anatomia do Campus 
Santo Amaro da Universidade de Pernambuco (UPE) semanalmente, às sextas-feiras, entre 
setembro e dezembro de 2019. O projeto de exposição de peças anatômicas trouxe para 
esses estudantes, a experiência do contato com a anatomia humana. Os visitantes foram 
divididos em grupos e acompanharam a exposição de peças anatômicas sob orientação 
dos monitores que integraram o projeto, passando de 7 a 10 minutos em cada bancada. A 
exposição de anatomia ocorreu em conjunto com a exposição de citologia, de histologia e 
de embriologia, com a participação dos monitores das respectivas disciplinas, além de uma 
estação em parceria com a Liga Pernambucana de Infectologia-UPE, que apresentou in-
formações a respeito da prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Durante esse 
período, foram recebidos 1125 estudantes (835 do ensino médio e 290 do ensino técnico) 
de 23 instituições (16 de ensino médio e 7 do ensino técnico). Durante a Semana Univer-
sitária da UPE – 2019 ocorreu uma apresentação para cerca de 800 alunos. Conclui-se que 
a exposição de anatomia é relevante, e em conjunto com as demais exposições (citologia, 
histologia, embriologia e doenças infecciosas) torna-se uma ação capaz de oportunizar o 
acesso ao conhecimento para alunos do ensino médio e técnico do estado de Pernambuco.

PALAVRAS-CHAVES: Morfologia, Anatomia Humana, Ensino, Extensão.
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SENSIBILIZANDO JOVENS ESCOLARES QUANTO A 
DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS: VIVÊNCIAS NA 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Ana Vitória Moreira Ramos, Elvira Souza Sena, Fernanda de Oliveira Pereira,  
Meyla Ciena Alves da Cruz, Gerlene Grudka Lira.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: A doação de órgãos e tecidos consiste em doar uma ou mais partes do corpo, 
em condições saudáveis, a fim de serem aproveitadas por pessoas que aguardam na fila de 
espera por um transplante. Uma vez que a doação no Brasil depende da vontade da família, 
ações educativas que busquem o entendimento pela população sobre o processo de doação 
de órgãos, o conceito de Morte Encefálica e, sobretudo que incentive a expressão em ser 
um doador, podem contribuir para o aumento no número de doações. Objetivo: Descrever 
as atividades realizadas por um projeto de extensão universitária. Metodologia: As ativida-
des foram desenvolvidas por discentes de enfermagem, da Universidade de Pernambuco, 
Campus Petrolina, através do projeto: “Educação promovendo adoação de órgãos e teci-
dos”. Ocorreram no período de abril de 2019 a agosto de 2020, com a finalidade de promo-
ver a construção do conhecimento do tema para os jovens. Foram realizadas palestras edu-
cativas nas escolas da região de Petrolina, bem como postagens semanais na rede social do 
Instragram® (@vamosfalardedoacao), com o compartilhamento de fotos e vídeos. Além 
disso, reuniões entre os integrantes do projeto, a fim de discutir novas ações e estratégias a 
serem realizadas e consolidação do conhecimento através da discussão de artigos científi-
cos. Resultados:Foram realizadas palestras em cinco escolascom a participação de cerca de 
470 alunos onde foi possível observar a existência de mitos, dúvidas entre os jovens, falta 
de informações de como se tornar um doador, no entanto foi uma temática que despertou 
interessede discussão.Após essas ações percebeu-se maior interação na página do Insta-
gram®.Durante o período da pandemia as atividades foram online com as postagens pela 
rede social.Conclusão:Foi possível atrelar os conhecimentos difundidos na universidade 
com a população, possibilitando uma participação ativa dos envolvidos, trazendo reflexão 
e a ampliação da discussão acerca do assunto.

PALAVRAS-CHAVES: Obtenção de Órgãos e Tecidos, Educação em Saúde; Enfermagem.
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LIGA ACADÊMICA DE ANATOMIA CLÍNICA E APLICADA 
DA CABEÇA E DO PESCOÇO (LACP)

Anna Carolina Vidal Moura, Fabienne Maria Flores Moraes, Prof. Dr. Joaquim Celestino da Silva Neto.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO – INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

INTRODUÇÃO: A Liga Acadêmica de Anatomia Clínica e Aplicada da Cabeça e do Pes-
coço (LACP) é um projeto de extensão a fim de ser um meio incentivador para melhorar 
o aprendizado teórico/prático dos alunos da graduação da faculdade de Odontologia de 
Pernambuco, buscando inspirar, capacitar e conectar os alunos com a comunidade. A LACP 
visa contribuir na formação de excelentes profissionais e também formar cidadãos capaci-
tados em promover uma melhoria na sociedade. OBJETIVO: Incentivar e mobilizar alunos 
da graduação interessados em estudar sobre a Anatomia de Cabeça e Pescoço, aperfeiçoan-
do o conteúdo da graduação, e contemplando assuntos não fornecidos pelo currículo tra-
dicional, além de compartilhar desse conhecimento com a sociedade. METODOLOGIA: 
As atividades realizadas consistem em seminários, apresentação de caso clínico, curso de 
capacitação, palestras e eventos científicos sobre conteúdos atuais. Destaca-se a realização 
de projetos junto à comunidade, como ações educativas focadas no desenvolvimento de in-
vestigações científicas. RESULTADOS: A LACP promoveu o “I Encontro dos Residentes 
de Cirurgia Bucomaxilofacial do HGV” em parceria com o Programa de Residência em 
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital Getúlio Vargas, abordando temas 
relacionados a Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e Anatomia da Cabeça, Pescoço 
e Face com palestras e apresentações de trabalhos científicos. Houve a capacitação dos alu-
nos com a palestra sobre Apneia do Sono ministrada pela Prof.ª Dr.ª Luciana Studart para 
participação da liga na “Semana do Sono 2020”, uma ação educativa realizada na Praia de 
Boa Viagem, com o intuito de compartilhar conhecimento com a sociedade sobre a impor-
tância da qualidade do sono. CONCLUSÃO: A LACP propõe formar uma nova geração 
de profissionais, por meio de inovadoras estratégias de ensino-aprendizagem, buscando 
desenvolver um acadêmico com uma visão crítica, reflexiva e humanística, dentro do con-
texto social por ele vivenciado.

PALAVRAS-CHAVES: Anatomia, Conhecimento, Odontologia.
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LIGA PERNAMBUCANA DE DIREITO DIGITAL

Orlando Severino de Souza Netto, Maria Amália Oliveira Arruda Câmara, Bruna Araújo Rangel Bezerra.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO

Fruto de um processo histórico, que usava uma linguagem autoritária e excludente para 
perpetuarem uma elite no poder, as pessoas foram utilizando um meio de se relacionar que 
os desconectam de suas necessidades e sentimento. Assim, acabaram por reproduzir vio-
lências que perduram até os dias atuais, como o preconceito, agressões físicas e discursos 
de ódio. Ciente disso, a Liga Pernambucana de Direito Digital teve o intuito de trazer refle-
xões acerca desta realidade para os seus integrantes, utilizando-se, para lograr tal êxito, de 
um curso onde se ensinou as técnicas defendidas pelo psicólogo Marshall B. Rosenberg em 
seus mais diversos livros, as quais, em sua totalidade, acabam por formar a teoria da Co-
municação Não Violenta. Entre outros pontos, o curso tratou de defender uma linguagem 
mais humana, eficiente e objetiva, com foco nos conflitos típicos de uma instituição como 
esta. Neste sentido, foram ministradas aulas expositivas durante o período de 16 de junho 
de 2020 até 14 de julho de 2020, onde havia interações com os participantes, sugestões de 
leituras e podcasts, além de exercícios práticos, os quais colocavam os alunos em contato 
direto com a teoria de Marshall. Assim, a presente Liga visava propiciar, através deste cur-
so, um ambiente ainda mais acolhedor para seus integrantes, criando meios e ensinamentos 
capazes de proporcionar o diálogo e a empatia na comunicação cotidiana das pessoas, 
além de criar um ambiente ainda mais acolhedor aos seus participantes. Por fim, pode-se 
afirmar que a conclusão alcançada a partir da execução do projeto é sobre a importância de 
se difundir a Comunicação Não Violenta, principalmente na academia, onde a exigência 
constante por resultados e o medo sobre o futuro profissional podem torná-lo um ambiente 
propício para o surgimento de doenças mentais. Além disso, uma mudança no modo de se 
comunicar da sociedade pode gerar mais inclusão dos grupos vulnerável, diminuição da 
violência e diminuição da taxa de suicídio.

PALAVRAS-CHAVES: Comunicação Não Violenta; Diálogo; Empatia; Liga Pernambu-
cana de Direito Digital.
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ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE O 
SETEMBRO AMARELO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PET-

SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE

Barbara Beatriz dos Santos de Brito, Lucirlândia Sheila de Morais Rufino, Mariana Linard de Oliveira,  
Nadja Maria dos Santos.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: O setembro Amarelo é uma campanha voltada para a prevenção do suicídio, 
desenvolvida pela Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina e 
do Centro de Valorização da Vida. O suicídio é um fenômeno complexo e envolve fatores 
biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos, culturais e ambientais. A prevenção do 
suicídio envolve uma variedade de atividades, incluindo a educação da comunidade. As ati-
vidades de Educação em Saúde têm como propósito proporcionar aos usuários do Sistema 
Único de Saúde a adesão de conhecimentos e práticas em saúde que contribuam na auto-
nomia dos usuários em prol do seu cuidado e na qualidade de vida da população. Objetivo: 
Relatar experiência educativa desenvolvida pelos discentes do PET-SAÚDE/Interprofissio-
nalidade sobre o setembro amarelo. Metodologia: Relato de experiência de umaatividade 
realizada sobre a prevenção do suicídio, em setembro de 2019. Foi realizada uma atividade 
educativa na Unidade Básica de Saúde do N7, foi apresentada a definição do SetembroA-
marelo, do suicídio e seus sinais de alerta. Foram distribuídos aos usuários broches com 
o símbolo do SetembroAmarelo e foi recitado um poema sobre a depressão. Por fim, os 
alunos distribuíram abraços para as pessoas presentes. Resultados: Através da atividade foi 
possível conversar sobre a campanha do “Setembro Amarelo” com a população, de forma 
a sensibilizá-las, orientando-as a procurar auxílio profissional quando necessário, além de 
ajudar as pessoas próximas, como amigos e familiares a enfrentarem momentos difíceis. 
Foi notória a satisfação dos usuários presentes com a atividade realizada. Conclusão: Dian-
te da atual pandemia, nota-se ainda mais a importância da campanha para a prevenção do 
suicídio, não só durante o mês de setembro, sendo este um momento em que as pessoas 
precisam ainda mais de acolhimento. Assim constata-se a efetividade da ação através da 
receptividade acolhedora da população.

PALAVRAS-CHAVES: Suicídio, Saúde Mental, Educação em Saúde.
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PROSA - PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL: 
DESAFIOS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

Synara Karine Silva Santos, Reinaldo de Lima Santos Júnior, Rafaella Kelynne de Medeiros Pereira,  
Valdério José da Rocha, Simone Ferreira Teixeira.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO – INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

O PROSA – Programa de Sensibilização Ambiental tem como objetivo sensibilizar a po-
pulação sobre a importância da preservação ambiental, através de palestras, atividades lú-
dicas, oficinas e exposição de artesanatos de materiais recicláveis, dinâmicas de grupo, 
vídeos educativos, de forma holística e interdisciplinar. No entanto, em março de 2020, 
o mundo se deparou com a pandemia da Covid-19, onde as metodologias tiveram que ser 
adaptadas para a nova realidade virtual, tendo em vista a necessidade de isolamento e dis-
tanciamento social como medidas preventivas para o controle da doença. Muitos desafios 
foram impostos, visto que o PROSA desenvolve atividades em contato direto com os(as) 
estudantes, professores(as) e gestores das escolas e com a sociedade em geral, pois a prá-
xis de compartilhar conhecimentos favorece a troca de experiências para a sensibilização 
ambiental e mudanças de atitudes. Contudo, as atividades do PROSA não foram inter-
rompidas, e sim adaptadas visando tentar superar esta nova realidade imposta. Durante a 
pandemia, o PROSA tem realizado ações através das redes sociais e plataformas digitais 
(https://www.facebook.com/prosa.upe; @prosa.upe e Canal do YouTube), sendo postados 
informes sobre aCovid-19 e informes relativos ao Calendário Ambiental, no qual o PROSA 
pauta suas atividades, também foram produzidos podcasts sobre a Covid-19 e meio am-
biente (http://www.upe.br/serie-podcasts-espaco-inclusao.html).Os integrantes do PROSA 
também estão participando de eventos institucionais, com elaboração e apresentação de 
trabalhos, relacionando temas ambientais no contexto da Covid-19. Em função do “novo 
normal” o PROSA está adaptando suas atividades para cumprir com o principal objetivo 
dos programas de extensão, que é do de compartilhar conhecimentos extramuros, com a 
sociedade.

PALAVRAS-CHAVES: Educação Ambiental, Sensibilização Ambiental, Sustentabilida-
de, Desafios Covid-19.

http://www.upe.br/serie-podcasts-espaco-inclusao.html
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A IMPORTÂNCIA DO PROJETO DE EXTENSÃO FUTURA 
NA VIVÊNCIA DAS GESTANTES DE UNIDADES DE SAÚDE 

DO RECIFE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Maria Clara Monteiro Barbosa Pimentel, Matheus Silva Carvalho, Rayssa Medeiros de Melo Barros,  
Victoria Lays da Silva Coutinho, Carlos Reinaldo Carneiro Marques

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS (FCM)

Introdução: A gravidez é um momento muito importante na vida de parte das mulheres, e 
muitas vezes está relacionado a mitos e relatos desencorajantes, a partir dos quais a mulher 
perde a sua autonomia. Diante disso, o projeto de extensão FUTURA realiza reuniões com 
grupos de gestantes com a finalidade de modificar essa conjuntura, incentivando empodera-
mento e conscientização sobre os seus direitos e o protagonismo nas suas vivências obsté-
tricas. Objetivo: Relatar a experiência do projeto de extensão FUTURA a fim de estimular 
uma visão biopsicossocial da paciente obstétrica. Metodologia: As atividades consistem 
em oferecer esclarecimentos, apoio e escuta às gestantes das unidades de saúde recifen-
ses, através de rodas de conversas sobre temas relacionados ao ciclo gravídico-puerperal 
e escolhidos previamente pelo grupo de grávidas. Os momentos ocorrem quinzenalmente 
com mediação de dois a quatro estudantes e apoio dos profissionais de saúde do serviço. 
Resultados: As rodas de conversas realizadas com as gestantes são momentos de comparti-
lhamento de experiência entre elas, uma vez que cada umaexperimenta esse ciclo de forma 
singular. Os discentes atuam como facilitadores desse espaço, auxiliando no processo de 
desconstrução de mitos através do conhecimento científico, tranquilizando essas mulheres, 
incentivando o autocuidado e reforçando o papel delas como protagonistas da gestação. 
Percebe-se que, por ocorrer com uma dinâmica informal e acessível, as gestantes se sentem 
à vontade para compartilhar seus medos, dúvidas e os conhecimentos já adquiridos. O fee-
dback é realizado ao final, e é fundamental para avaliar o aprendizado e os questionamen-
tos que ainda possam existir, além de sugestões para os próximos espaços. Considerações 
Finais: As atividades do projeto evidenciaram a necessidade e eficácia da discussão sobre 
as questões gestacionais, construindo, assim, um espaço de acolhimento necessário à dis-
seminação da informação científica e promoção de saúde.

PALAVRAS- CHAVES: Maternidade, Gestação, Extensão.
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PET-SAÚDE E SUA ATUAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DAS 
REDES SOCIAIS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Alane Macedo da Silva, Joanis Silva Trindade, Laila Barbosa de Santana, Maria Elda Alves de Lacerda Campos

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) da Univer-
sidade de Pernambuco - Campus Petrolina em parceria com a SMS atua buscando integrar 
o ensino dos cursos da área da saúde junto à prática profissional nas Unidades Básicas de 
Saúde.Desta forma discentes, docentes e profissionais de diversas áreasse articulam no pro-
cesso ensino-serviço-comunidade. Porém, em virtude das restrições relacionadas aos aten-
dimentos nas UBS, devidoàpandemia da COVID 19, foi necessário readequar as atividades 
de forma que continuasse atendendo a população e trabalhando a interprofissionalidade. 
Objetivo:Relatar a atuação do PET-SAÚDE na utilização das redes sociais no cenário da 
pandemia provocada pela COVID -19. Metodologia: A construção do presente trabalho se 
deu com base na avaliação das produções de publicações realizadas diariamente na rede 
social do PET (@pet.interprofissionalidadeupe), temas como “Isolamento social”, “Saúde 
Mental”, “Saúde do trabalhador”, entre outros foram escolhidos através de revisões biblio-
gráficas com abordagem nas áreas de promoção, prevenção da Saúde.Resultados:Após as 
publicações realizadas verificou-se a repercussão das postagens produzidas pelos partici-
pantes, ademais permitiu a visualização do crescimento da rede social. Conclusão:Apesar 
do momento ser atípico, o  desafio vivenciado pelos participantes do PET-Saúde permitiu 
que houvesse o desenvolvimento de habilidades, as quais foram aprimoradas para atender 
a população, identificando e solucionando as necessidades da sociedade frente à atuação 
interprofissional.

PALAVRAS-CHAVES: PET-Saúde, Interprofissionalidade, Pandemia, Rede Social.
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UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE ACERCA DO HIV/AIDS: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Náira Lima Vidal de Negreiros, Alice Noêmia Augusta dos Santos, Raquel Elionai de Oliveira Araújo,  
Milena Laís de Souza Oliveira, Rosário Antunes Fonseca Lima

CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Introdução: A pandemia do COVID-19 trouxe diversas mudanças na vida das pessoas, 
principalmente na criação de uma nova rotina. Parte desse novo “normal” foi o aumento do 
uso de redes sociais para atualizar-se sobre o que ocorre no Brasil e no mundo, e realizar 
atividade de ensino e entretenimento. Com isso, para prosseguir com a educação em saúde, 
antes feita presencialmente, e continuar oferecendo conhecimento de qualidade acerca do 
HIV e educação sexual, foi necessário o reforço do uso de mídias sociais, levando a um es-
paço interativo e informativo. Objetivo:Relatar a experiência na utilização de plataformas 
sociais com foco em educação em saúde, a fim de reconstruir a visão sobre pessoas que 
vivem com HIV. Metodologia: Foram realizadas, no período de março a agosto de 2020, 
atividades de educação em saúde via plataforma digital, visto a necessidade de adaptação 
ao cenário de pandemia do COVID-19 e isolamento social. Utilizou-se o aplicativo Can-
va para produção do conteúdo e a ferramenta “Descoberta” do Instagram para análise de 
métricas. Promovido por estudantes de enfermagem extensionistas do Projeto Revivaids. 
Resultados: Tivemos uma impressão de cerca de 15.000 visualizações e um aumento sig-
nificativo de seguidores na conta e descentralização do público, permitindo uma interação 
e troca maior de experiências conhecendo diferentes realidades, não limitando apenas no 
ambiente acadêmico, foram realizadas postagens, quiz educativo e um seminário multi-
profissional. Conclusão: As mídias sociais são exemplos de ferramentas que facilitam o 
acesso imediato às informações e possibilitam um maior alcance. O uso das redes digitais 
com foco voltado para a educação em saúde mostrou-se bastante efetivo na viabilização do 
ensino-aprendizagem, pois permite uma interação social, o que propicia um aprendizado 
compartilhado, além da abertura para que dúvidas sejam elucidadas. Dessa forma, as mí-
dias digitais transfiguram-se como importantes aliadas no contexto educacional atual.

PALAVRAS-CHAVES: Vírus da Imunodeficiência Humana, Educação Digital em Saúde, 
Plataforma Digital.
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QUALIDADE DA ÁGUA DISPONÍVEL EM BEBEDOUROS 
DE UNIVERSIDADES DE DUAS CIDADES DO SERTÃO DO 

SÃO FRANCISCO

Jaqueline Damos da Silva, Antonio Alves dos Santos, Camila Cavalcante Souza, 
Virgínia Cabral Benício, Claudileide de Sá Silva

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA – NUTRIÇÃO 

Introdução: A água é fundamental para existência humana, e seu consumo in natura é a 
principal fonte de hidratação. No entanto, em casos de contaminação pode transmitir doen-
ças para seus consumidores. Como contaminantes podem estar relacionados microrganis-
mos, como bactérias e vírus, parasitas, metais pesados, resíduos orgânicos, dentre outros. 
Entre as bactérias com maior incidência de contaminação de água estão as do grupo coli-
forme e a Pseudomonas aeruginosa. Objetivo: avaliar a qualidade microbiológica da água 
in natura disponível em bebedouros de instituições de ensino superior localizadas em duas 
cidades do Sertão do São Francisco. Metodologia: para a coleta das amostras de água dos 
bebedouros das instituições de ensino, primeiro realizou-se a lavagem das mãos com água 
e sabão e assepsia com álcool à 70°, em seguida vestiu-se a luva descartável. A saída de 
água foi mantida completamente aberta, deixando a água escoar por aproximadamente 3 
minutos, em seguida foi fechada e higienizada com álcool 70°, e então foi aberta e coletada 
a amostra de água preenchendo o frasco coletos com até ¾ de sua capacidade. A mostra foi 
identificada e levada para o laboratório de Ensino, pesquisa e extensão em controle higiêni-
co-sanitário de alimentos do Campus UPE Petrolina e realizada a contagem de coliformes 
totais em placa petrifilm e Pseudomonas aeruginosa em ágar cetrimide. Resultados: das 9 
instituições de ensino superior, apenas uma localizada no estado da Bahia apresentou con-
taminação por Pseudomonas aeruginosa (>300 UFC/ml), todas apresentaram incontáveis 
colônias do grupo coliformes totais, porém nenhuma amostra apresentou Escherichia coli.  
Conclusão: Se faz necessário maior controle de qualidade da água fornecida a comunidade 
acadêmica, pois a água contaminada pode levar a doenças que a depender do tipo de pa-
tógeno pode ser fatal. A contaminação por coliformes totais também é grave, e necessita 
intervenção imediata.

PALAVRAS-CHAVES: Água; Escherichia Coli; Pseudomonas Aeruginosa; 
Contaminação.
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PERFIL HIGIÊNICO-SANITÁRIO DE UMA LOJA DE SUCOS 
ENERGÉTICOS: UM RELATO DE CASO

Jaqueline Damos da Silva, Ana Carolina Costa Serafim, Ariane Ferreira de Almeida, Eduarda Vitória Batista Passos, 
Claudileide de Sá Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA – COLEGIADO DE NUTRIÇÃO

Introdução: O controle higiênico-sanitário dos alimentos está relacionado ao seguimento 
das boas práticas de manipulação as quais envolvem desde os aspectos físicos até os méto-
dos de cocção, e distribuição de alimentos.Objetivo: avaliar as condições higiênico-sanitá-
rias de uma loja de sucos (serviço de alimentação) e realizar análise microbiológica de seus 
alimentos.Metodologia: Para realizar o diagnóstico das condições higiênico-sanitárias, foi 
aplicado um checklist baseado na RDC Nº 216/2014, da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária. As análises microbiológicas foram realizadas para as superfícies que entram em 
contato direto com os alimentos prontos para consumo, água e alimentos considerados do 
grupo de risco. Desse modo, foram realizadas contagens de coliformes totais e Staphylo-
coccus aureus, este último apenas para alimentos. Resultados: ao aplicar o checklist, cons-
tatou-se graves problemas estruturais, o que incluía a tanto a própria estrutura física, quanto 
de equipamentos. A análise microbiológica evidenciou contaminação do apoio de corte e 
da bancada de trabalho por coliformes totais. Não foi constatada contaminação da água ou 
dos alimentos. Conclusão: Embora os alimentos não tenham apresentado contaminação, as 
superfícies contaminadas são cruciais as atividades de manipulação e podem levar os mi-
crorganismos aos sucos, e com isso promover as doenças transmitidas por alimentos. Estas 
atividades foram realizadas no âmbito do projeto de extensão e ainda terão continuidade, 
como a capacitação da equipe e reavaliação após entrega do plano de ação contendo as 
adequações necessárias para a unidade.

PALAVRAS-CHAVES: Boas Práticas, ColiformesTotais, Staphylococcus Aureus, Suco.
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(RE) INVENTANDO SONS: EXPERIÊNCIA COM PESSOAS 
COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA  

E CUIDADORES

Maria Clara Monteiro Barbosa Pimentel, Amanda Carla Corrêa Viana, Maria Eduarda Pessoa Lessa, Tatiana Lins Carvalho.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ

Introdução: Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa rara 
sem cura, que apresenta mecanismo genético desconhecido. Há comprometimento dos 
neurônios motores levando a atrofia muscular global. Dessa forma, tornaram-se impor-
tantes medidas que contribuem para melhora na qualidade de vida dos pacientes. Assim, 
escolheu-se utilizar música e seus elementos pelo potencial de promover relaxamento, for-
talecer a comunicação entre pacientes, profissionais de saúde e cuidadores, impulsionar a 
aprendizagem, potencializar o equilíbrio psicológico e gerar mudança de perspectiva do 
indivíduo frente a sua condição. Objetivo: Diante disso, objetiva-se relatar as experiências 
vivenciadas por meio da extensão “(RE)Inventando sons” no contexto da assistência huma-
nizada em saúde, utilizando a música como recurso. Metodologia: Este trabalho, de caráter 
descritivo e natureza quantitativa, relata as atividades do grupo de extensão, realizado no 
Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) com pessoas com ELA, seus cuidadores, 
estudantes e equipe multidisciplinar. Os encontros acontecem quinzenalmente, onde são 
compartilhados instrumentos musicais confeccionados pela equipe e adaptados à realidade 
de cada um, momento em que diferentes temáticas musicais são abordadas. Resultados: 
Com a progressão da doença, há comprometimento das atividades diárias dos pacientes. 
Assim, os encontros são um momento de interação entre a equipe, pessoas com ELA, 
cuidadores e familiares. Ao receber o instrumento musical, o protagonismo individual foi 
incentivado e auxiliou no enfrentamento da doença, por se tratar de um momento de des-
contração e acolhimento e fortalecer a relação dos participantes. Conclusão: Torna-se alter-
nativa criativa e eficaz na diminuição do medo, angústia e desconforto do paciente. Nota-se 
o poder terapêutico também para a equipe que conduz as atividades, em que a música se 
configura como uma ferramenta no processo de cuidar sensível, criativo e humanizado.

PALAVRAS-CHAVES: Esclerose Lateral Amiotrófica, Humanização da Assistência, 
Música.
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PROMOÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NA 
TERCEIRA IDADE

Vanessa Cavalcanti Coêlho de Macêdo, Priscylla Helena Alencar Falcão Sobral, Flávia Emília Cavalcante Valença Fernandes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Introdução: O envelhecimento é um processo natural do qual são parte alterações biopsi-
cossociais e esse depende do modo de vida e da percepção de cada pessoa em relação à 
promoção da saúde e qualidade de vida. A educação em saúde voltada para o envelheci-
mento incentiva a população sobre medidas que colaboram para adaptação e enfrentamento 
nesse processo. Objetivo: Relatar a experiência no projeto de extensão quanto ao acesso 
ao conhecimento e ações voltados à promoção da saúde e qualidade de vida com idosos. 
Metodologia: estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado a partir da vivência 
no projeto de extensão realizado durante a disciplina Cuidar em Enfermagem em Saúde 
do Idoso. Foram realizadas oficinas pelos discentes de enfermagem, com a colaboração da 
aluna bolsista, de forma dinâmica e utilizando metodologias ativas, nos centros de convi-
vência e grupo de idosos. Resultados: As atividades realizadas envolveram temáticas como 
modificações fisiológicas do processo do envelhecimento, violência e depressão na pessoa 
idosa, prevalência das doenças crônicas não transmissíveis, mal de Alzheimer e de Par-
kinson. Essas ações propiciaram aos participantes o entendimento sobre as principais mu-
danças do corpo e da mente, explorando a interação entre o grupo e incentivando práticas 
de melhoramento da qualidade de vida a partir dos conteúdos trabalhados e de adaptações 
nas práticas diárias. As práticas desenvolvidas oportunizaram o compartilhamento de suas 
vivências, dúvidas e receios sobre esse momento da vida. Conclusão: A importância da 
educação em saúde por meio das atividades de extensão incentiva o envelhecimento ativo 
entre idosos e faz com que estes percebam a importância de boas práticas cotidianas para 
o envelhecimento saudável.

PALAVRAS-CHAVES: Envelhecimento, Educação em Saúde, Terceira Idade.
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A HIDROGINÁSTICA NO COMBATE AO RISCO DE 
QUEDAS EM IDOSOS: UM ESTUDO DE CASO

Jorge Eduardo Maciel Gonçalves da Silva, Thiago Coelho de Aguiar Silva, Maritza Lordsleem Silva Ramires,  
Vera Lucia Samico Rocha, Carlos Augusto Mulatinho de Queiroz Pedroso.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Introdução: Inúmeras projeções apontam que o Brasil nas próximas décadas, terá cerca de 
25% da população composta por idosos. Tal grupamento é propício a algumas implicações 
funcionais e fisiológicas, a partir do fenômeno do envelhecimento, podendo destacar a 
redução da força,flexibilidade, relacionados a mudanças na função dos sistemas, nervoso 
e osteomuscular.Omedo ou preocupação com uma possível queda é um fator queestá asso-
ciado à saúde dos idosos, como redução da mobilidade, perda da confiança no equilíbrio, 
os quais acabam por levar esta população a situações de vulnerabilidade e dependência na 
realização de atividades diárias, como subir o degrau de uma escada. A prática de exercí-
cios físicos em meio líquido por essa população tem se mostrado importante devido ao seu 
processo de socialização e adaptações fisiológicas importantes. Objetivo:Identificar o im-
pacto da hidroginástica na redução de riscos de queda em uma idosa com fragilidades que 
acometem o sistema locomotor. Metodologia: Trata-se de um estudo de caso descritivo, 
que apresentará uma possibilidade de intervenção de hidroginástica durante 08 semanas, 
tendo como base nas propriedades psicométricas Escala de Eficácia das Quedas com 16 
itens para avaliar medo de cair em idosos, que foi respondido antes e após o período de 
intervenção, para mensurar o efeito da intervenção. Resultados: Com base na literatura, as 
atividades aquáticas, proporcionam uma melhora em aspectos ligados ao quesito do risco 
de queda, seja no tocante a mobilidade do idoso, com a manutenção ou aprimoramento da 
velocidade de marcha, ou de aspectos inerentes a confiança do praticante para realizar ativi-
dade de vida diárias, como a confiança no equilíbrio. Esses índices são capazes de fornecer 
ao praticante, um menor receio de uma possível queda, menor teor dependência ou vulne-
rabilidade por parte dos idosos. Conclusão: A hidroginástica, possui um papel importante 
no combate ao risco e medo de queda por parte dos idosos.

PALAVRAS-CHAVES: Envelhecimento, Exercício Físico, Equilíbrio, Velocidade de 
Marcha Usual, Escala de Risco de Queda.
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PERFIL HIGIÊNICO-SANITÁRIO DE UM RESTAURANTE 
REGIONAL LOCALIZADO EM UMA CIDADE DO SERTÃO 

PERNAMBUCANO

Renata Freire Alves Gondim, Camila Cavalcante Souza, Daniel Souza Costa, 
Paloma Oliveira Dos Santos, Claudileide de Sá Silva

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA – NUTRIÇÃO

Introdução: O ato de se alimentar em restaurantes comerciais tem aumentado significati-
vamente e pode estar relacionado a maior inserção da mulher no mercado de trabalho, ao 
urbanismo, trânsito, melhor poder aquisitivo da população dentre outros. Com isso também 
houve um aumento no número de estabelecimentos comerciais fornecedores de alimentos, 
porém esse crescimento também foi acompanhado da elevação dos surtos alimentares e 
casos de doenças transmitidas por alimentos. Objetivo: avaliar as condições higiênico-sa-
nitárias de um restaurante regional. Metodologia: Para realizar o diagnóstico das condições 
higiênico-sanitárias, foi aplicado um checklist baseado na RDC Nº 216/2014, da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária. Resultados: ao aplicar o checklist, constatou-se graves 
problemas estruturais como ausência de área para recebimento dos gêneros alimentícios, 
de área adequada ao armazenamento de produtos saneantes, para sanitização de hortifruti, 
e manipulação de alimentos, e para higienizar os utensílios de limpeza, além de outros 
problemas estruturais. Em relação aos equipamentos, não existia equipamentos de refrige-
ração em número suficiente para o armazenamento adequado dos insumos. A área externa 
encontrava-se tomada por objetos em desuso. Conclusão: a estrutura física inadequada dos 
serviços de alimentação contribui indiretamente para a contaminação dos alimentos, pois 
são necessários improvisos para que o serviço seja viabilizado. Sendo assim, a adequação 
física é fundamental para produção de alimentos inócuos.

PALAVRAS-CHAVES: Boas Práticas, Estrutura Física, Contaminação de Alimentos.
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PROJETO DE EXTENSÃO ADOLESCER COM SAÚDE: 
RELATO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS ENTRE  

2019 E 2020

Beatriz Mendonça Morais Alves, Gabrielle Valeriano de Albuquerque, Lais Alexandre da Silva,  
Dhayanne Alves Veloso Silva, Ana Virginia Rodrigues Verissimo

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 

INTRODUÇÃO: A adolescência é uma fase da vida em que ocorre diversas mudanças nas 
dimensões biológicas, psicológicas e sociais, o que culmina um importante período de for-
mação de identidade do indivíduo. Com enfoque nos adolescentes escolares, o projeto de 
extensão Adolescer com Saúde, da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças, 
Universidade de Pernambuco, desenvolve ações de promoção da saúde em escolas públicas 
no município do Recife, além de utilização de plataforma de mídia social para divulgar 
conteúdos de interesse à saúde dos adolescentes. OBJETIVO: Promover ações de educa-
ção em saúde voltadas à promoção da saúde integral de adolescentes escolares, pautadas 
na problematização, estímulo à autonomia e ao protagonismo juvenil. METODOLOGIA: 
Ancorado nas metodologias ativas, o projeto procura centrar-se no adolescente como sujei-
to ativo do processo de ensino-aprendizagem. Para isso, são utilizadas estratégias lúdicas, 
com abordagem grupal e de interação, além da problematização para estimular a partici-
pação e engajamento dos adolescentes nas atividades desenvolvidas. RESULTADOS: Em 
2019 ocorreram 18 ações, sendo 6 no primeiro semestre e 12 no semestre seguinte, com 
número estimado de 35 adolescentes por encontro. No ano de 2020 estavam previstas 7 
ações para o primeiro semestre, entretanto, em virtude na pandemia do novo coronavírus, 
as atividades presenciais foram suspensas. O projeto permanece, então, utilizando ferra-
mentas tecnológicas, com uso do Instagram®, para divulgação de informações de saúde 
numa periodicidade semanal. CONCLUSÃO: O projeto contribui com o desenvolvimento 
do pensamento crítico-reflexivo entre os adolescentes escolares, favorecendo a formação 
de um sujeito autônomo e protagonista de sua própria realidade, além de provocar os dis-
centes a respeito dos anseios dos adolescentes, os direcionando a uma formação reflexiva, 
ética e humanizada. 

PALAVRAS-CHAVES: Adolescente, Educação em Saúde, Serviços de Saúde Escolar, 
Enfermagem.
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CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DE UMA 
CAFETERIA LOCALIZADA EM UMA CIDADE DO VALE 

SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO

Renata Freire Alves Gondim, Alessandra Suyane Costa Galdino, Thayris Rodrigues Vasconcelos,  
Yan de Morgado Silva, Claudileide de Sá Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA – NUTRIÇÃO

Introdução: O controle de qualidade de alimentos se constitui em princípio fundamental 
para garantir a saúde do consumidor. Em contrapartida, os números de casos de surtos 
alimentares têm sofrido aumentos significativos no mundo e no estado de Pernambuco, 
Objetivo: avaliar as condições higiênico-sanitárias de um café e realizar análise microbio-
lógica de alimentos considerados de risco para doenças transmitidas por alimentos. Me-
todologia: Para realizar o diagnóstico das condições higiênico-sanitárias, foi aplicado um 
checklist baseado na RDC Nº 216/2014, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para 
análise microbiológica foi realizada coleta de amostras da superfície do apoio de corte e 
de alimento a base de frango. Resultados: a estrutura física se mostrou inadequada para a 
maioria os itens: armazenamento de insumos, divisão física para segregação das atividades, 
teto de difícil higienização, paredes de revestimento que dificulta a higienização, ausência 
de batentes nas portas, fiação exposta, ausência de telas milimétricas nas janelas e entradas 
principais, dentre outros. Na área externa também foi possível visualizar objetos em desuso 
servindo de atração e abrigo para pragas e vetores. A análise microbiológica apontou con-
taminação elevada por coliformes totais (> 300 UFC/g) e 1,26 X 10² UFC/g para amostra 
de frango. No apoio de corte foram encontradas 9,5 X 10¹ UFC/mL de coliformes totais. 
No entanto, não foram encontradas cepas de Escherichiacoli.Conclusão: a estrutura física 
inadequada dos serviços de alimentação contribui indiretamente para a contaminação dos 
alimentos, assim como a forma como são manipulados e armazenados. Com isso, medidas 
que visem as boas práticas de manipulação devem ser aplicadas urgentemente ao setor 
alimentício da cidade sob estudo.

PALAVRAS-CHAVES: Boas Práticas, Estrutura Física, Staphylococcus Aureus, Colifor-
mes Totais, Contaminação de Alimentos.
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UMA PROPOSTA DE CURRICULARIZAÇÃO DA 
EXTENSÃO EM ANATOMIA HUMANA:EXTRAMUROS  

DA UNIVERSIDADE

Valeria Pereira Nunes; Diego Pires Rocha, Iracema Hermes Pires de Melo Montenegro.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA

Anatomia Humana (AH) constitui uma disciplina fundamental para a área da saúde, sendo 
primordial novas metodologias de ensino, no qual visem a interrelação da teoria à prática 
clínica não somente no contexto saúde-doença, mas a interação interprofissional. A curri-
cularização da extensão é um projeto no qual visa a contextualização da disciplina A Atra-
vés das atividades dinâmicas para comunidade. Impulsiona o conhecimento para além dos 
muros da universidade, estimulando a aprendizagem e o ensino, desenvolver habilidades e 
competências necessárias no âmbito profissional. Os 41 discentes matriculados na discipli-
na de “AH” (75h) dos cursos de Fisioterapia e Nutrição foram convidados a participar da 
atividade denominada extramuros, composto pelas etapas: 1ª fase: exposição do projeto em 
sala de aula pelo professor; 2ª fase: divisão dos grupos aleatório, com seus respectivos mo-
nitor/tutor supervisionados pelos professore; temática; público-alvo; local de intervenção; 
3ª fase: aplicação da intervenção e da avaliação através da escala Likert, com pontuação 
de 0 a 5. 4ª fase: socialização das intervenções de forma verbal e escrita (relatório).  Fo-
ram formados 5 grupos de 8 membros, a temática sobre artrologia e as doenças articulares 
foram abordados para 45 idosos. O sistema artrologia, osteologia e a importância de ter 
uma boa postura foram abordados para 40 pré-adolescentes e o sistema respiratório para 
a mesma faixa etária para 48 alunos. Já o sistema digestório e a importância de se ter uma 
alimentação saudável foram desenvolvidos para grupo de 38 crianças. A avaliação foi feita 
pelo público-alvo por meio da escala Likert, resultado em 95%; 4% e 1%, para pontua-
ção 5; 4 e 3 respectivamente e posteriormente pelos discentes através da socialização das 
experiências em sala de aula. Conclui-se que a formação acadêmica deve possibilitar a 
autonomia dos discentes, levando-os cada vez mais a vivenciar sua realidade futura como 
profissionais da área de saúde.

PALAVRAS CHAVES: Educação, Comunidade, Anatomia.
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MARACAFENSG: EDUCAÇÃO POPULAR E 
VALORIZAÇÃO DA CULTURA NORDESTINA

Marina Gomes de Oliveira Cabral, Bárbara Maria Viana de Couto; Francilaide Ester de Carvalho Xavier,  
Milena Laís de Souza Oliveira; Viviane Tannuri Ferreira Lima Falcão.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO – FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

INTRODUÇÃO:A cultura, em sua perspectiva teórica, auxilia na compreensão de ações 
pedagógicas e populares e seus desdobramentos na vida das pessoas a partir da ideação que 
extrapola a dimensão artística. Assim, pensar a educação popular e a valorização da cultura 
como extensão universitária possibilita interação transformadora entre a Universidade e 
sociedade por meio de um processo interdisciplinar e dialógico que considera os saberes 
locais e supera o discurso da hegemonia acadêmica. OBJETIVO: Instrumentalizar os es-
tudantes para realizar ações de educação em saúde através da educação popular, utilizando 
o ritmo do Maracatu como ferramenta de aproximação com a comunidade. METODOLO-
GIA:O projeto” MaracaFENSG” utiliza como recurso metodológico a educação popular 
baseada na filosofia freireana, abordando alguns princípios da musicoterapia e da prática 
educativo-dialógica. RESULTADOS:O movimento cultural do Maracatu é utilizado para 
viabilizar a interação entre os grupos colaborando para a reflexão de temas relacionados à 
saúde, cultura e educação. O projeto apoia as atividades científicas, culturais e comemora-
tivas da UPE, e conta com diversos espaços para atuação, atendendo também à demanda de 
solicitação para apresentações sem parceria com instituições de saúde, projetos populares, 
coletivos e escolas vinculadas ou não à UPE.Buscando adaptar-se à nova realidade pandê-
mica do Covid-19, estão sendo realizadas ações remotas, como postagens nas redes sociais 
do projeto, visando inteirar a população sobre cultura popular nordestina e educação em 
saúde.CONCLUSÃO:As atividades de educação em saúde desenvolvidas através da edu-
cação popular contribuem na formação de profissionais sensíveis ao trabalho em equipe 
multiprofissional, estimulam a criatividade, inovação e o desenvolvimento de habilidades 
diferentes do cotidiano do curso, além do reconhecimento da cultura como ferramenta de 
integração e transformação social, atuando nas necessidades e realidade da comunidade 
alvo.

PALAVRAS-CHAVES: Educação Popular, Cultura Nordestina, Educação em Saúde, 
Maracatu.
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PERSPECTIVA DO CURVAS DA VIDA EM 2021 APÓS 
DESCONTINUIDADE DO VÍNCULO COM A PSR PÓS 

PANDEMIA DO COVID-19

Maíra Kali Ferreira Mendonça, Ana Isabel Barros Porpino do Prado, Felipe Jacobovitz, José Ricardo Fonseca Almeida,  
Dione Tavares Maciel.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO – FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS

A pandemia do novo coronavírus trouxe diversos debates acerca das estratégias públicas 
de assistência à saúde da População em Situação de Rua (PSR) diante de uma realidade na 
qual o isolamento e cuidado daqueles que, na sua maioria, não possuem casa se mostrou um 
desafio. No entanto, para além das estratégias de prevenção e de manejo frente à contami-
nação pelo Sars-CoV-2, a descontinuidade da assistência à saúde e de outras necessidades 
dessa população mostrou-se preocupante. O quantitativo de pessoas desassistidas durante a 
pandemia do Covid-19, devido à desproporção entre os números da equipe do Consultório 
na Rua e a da PSR na Região Metropolitana do Recife e à redução da atividade dasenti-
dades filantrópicas no trabalho assistencialista, é alto. A PSR é uma população de extrema 
vulnerabilidade e demanda técnicas específicas para o cuidado integral à saúde, sendo um 
dos principais, o estabelecimento de vínculo e contato frequente. O Projeto de Extensão 
Curvas da Vida tem suas ações direcionadas à PSR da Praça Campo Santo e arredores de 
Santo Amaro e realizava suas atividadespautado no princípio de que quanto mais forte o 
vínculo com essa população, mais confiança e adesão se terá nas intervenções implemen-
tadas. No entanto, a descontinuidade do vínculo devido à necessidade de isolamento dos 
bolsistase da interrupção temporária das atividades da Universidade de Pernambuco, com-
prometeram o vínculo com esses usuários. Tendo em vista que a populaçãoda Praça Campo 
Santo é bastante vulnerável e têm relativa dificuldade de compreensão, a descontinuidade 
do projeto durante cerca de 1 ano revela-se preocupante em relação à quebra significativa 
no vínculo e na promoção à saúde dos usuários assistidos. Logo, a retomada das atividades 
se constituirá de um grande desafio para reconstruir tudo aquilo que foi paulatinamente 
trabalhado e conquistado com os usuários ao longo dos últimos anos.

PALAVRAS-CHAVES: Curvas da Vida, População em Situação de Rua, Vínculo, Assis-
tência, COVID-19.
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A IMPORTÂNCIA DO EVENTO EM SAÚDE COMO 
ESPAÇO DE CONHECIMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO 

SOBRE O HIV/AIDS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Francilaide Ester de Carvalho Xavier, Thayrine Raquel Pereira de Souza da Cruz Ferreira,  
Letícia Helena Guedes Rodrigues, Ana Beatriz Alves de Lima, Rosário Antunes Fonseca Lima.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO – FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

INTRODUÇÃO: A epidemia de HIV/Aids no Brasil e no mundo, teve o início de sua tra-
jetória e evolução marcada pelo maior número de casos entre homossexuais do sexo mas-
culino e elevada letalidade. Mas, mesmo com a mudança no perfil da doença quanto ao 
grupo mais atingido e redução da letalidade, ainda hoje, as pessoas que vivem com HIV/
Aidssão vítimas de estigma e discriminação geradas pela falta de informação da população 
em geral e de alguns profissionais de saúde. Portanto, atualmente, aqueles que vivem com 
a infecção ainda sofrem com uma forte resistência social para a aceitação, onde o estigma 
e preconceito são dificultadores do processo de acolhimento social em relação às pessoas 
que vivem com HIV, prejudicando a adesão dessas pessoas ao tratamento. OBJETIVO: Re-
latar a experiência do incremento do espaço online de discussão acerca do tema HIV/Aids, 
através do Projeto de Extensão Revivaids. METODOLOGIA: Realizado por discentes e 
docentes de graduação de enfermagem participantes do Revivaids, via internet. O evento, 
direcionado a educação em saúde, foi realizado através das mídias sociais, visto a neces-
sidade de adaptação em consequênciado distanciamento social imposto pela pandemia do 
Covid-19, no mês de março de 2020. RESULTADOS: O Revivaids atingiu um público 
que variou desde estudantes do ensino médio até profissionais de saúde que já atuam na 
área. Os espaços online criados contribuíram de forma relevante com a desmistificação 
da infecção, proporcionando uma perspectiva do cuidado integral das pessoas que vivem 
com HIV e da potencialização do trabalho interprofissional. CONCLUSÃO: A experiência 
vivenciada demonstrou a necessidade e potencialização da adaptação das ações, o que foi 
imprescindível para a construção de mecanismo que permitiua continuidade das ações de 
educação em saúde, promovendo discussões entre profissionais, estudantes e comunidade. 
Sem deixar de ressaltar a relevante contribuição dessa experiência na formação acadêmica 
do grupo envolvido.

PALAVRAS-CHAVES: Vírus da Imunodeficiência Humana, Estigma Social, Educação 
em saúde.
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PROJETO DO TREM DE POUSO EM UMA AERONAVE 
NÃO TRIPULADA

Robert Davis Cavalcanti Barros, Francisco Gilfran Alves Milfont

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO

O projeto de uma aeronave exige que sejam feitas várias análises visando obter elevada 
eficiência estrutural para transportar o máximo possível de carga útil. Dentre os componen-
tes mecânicos da aeronave, destaca-se o trem de pouso que possui as funções de dissipar 
energia de impacto durante o pouso, de prover os meios de manobra da aeronave em solo, 
além de apresentar uma combinação adequada entre fator de amortecimento e mínima de-
formação quando submetido ao carregamento máximo (SILVA JR, 2004). Este trabalho 
apresenta o projeto estrutural do trem de pouso de uma aeronave não tripulada, destinada à 
competição da SAE Brasil de Aerodesign, consistindo na escolha dos materiais e os respec-
tivos processos de fabricação. A pesquisa e aplicação de materiais têm grande importância, 
uma vez que o objetivo do projeto é construir uma aeronave leve e que resista aos esforços 
a que é submetida. Segundo Daniel (1994), um compósito tem como objetivo combinar as 
melhores propriedades de dois ou mais materiais. Nesse caso, buscando atender a melhor 
relação densidade/resistência ou resistência/peso, o emprego da espuma de PVC com a 
fibra de carbono permitiu obter uma aeronave mais leve, resistente e competitiva que as de 
anos anteriores. Para obtenção da resistência à flexão do compósito, foi realizado um en-
saio de flexão, de acordo com a norma ASTM D790-17, cujos dados alimentaram o softwa-
re ANSYS, utilizado para a modelagem gráfica e cálculo estrutural do trem de pouso. Com 
o protótipo construído, realizou-se o Drop Test, um ensaio que tem por objetivo analisar o 
trem de pouso em situação real de pouso da aeronave submetida a carga máxima de projeto, 
com parâmetros determinados pela norma FAR, Part 23. Este estudo permitiu a construção 
de um trem de pouso para uma aeronave não tripulada, com resistência e rigidez necessá-
rias, quando submetido a esforços e cargas, atendendo aos requisitos da equipe TENPEST, 
da POLI-UPE, para participar da competição nacional SAE Brasil Aerodesign.

PALAVRAS-CHAVES: Trem de Pouso, Análise Estrutural, AeroDesign.
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PROJETO HUMANIZA FOP - SAÚDE, ESPIRITUALIDADE E 
CIÊNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Kataryne Maria Dos Santos, Alexandre Batista Lopes Do Nascimento, Maria Luciani Loureiro Burichel,  
Mônica Maria De Albuquerque Pontes, Kattyenne Kabbaz Asfora

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE – FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

Introdução:A humanização na odontologia visa preencher lacunas existentes durante o pro-
cesso de formação do cirurgião dentista quanto à sua prática clínica e sua relação com a 
sociedade a qual está inserido. Objetivo:Oferecer meios que auxiliam a firmar conceitos 
de saúde, ciência e espiritualidade, contribuindo para a formação através de uma visão 
integral do ser humano. Metodologia:O projeto realizou ações na Faculdade de Odontolo-
gia de Pernambuco (FOP), e na comunidade de Chã de Cruz, que envolveram estudantes, 
professores, servidores, pacientes e comunidade. Tais como: grupo de estudos, que através 
de encontros dinâmicos, para reflexão de temas relacionados a odontologia, saúde e espiri-
tualidade; a prática da meditação, trazendo seus diversos benefícios para dentro da univer-
sidade;participação no acolhimento dos calouros do primeiro período e do quinto período 
introduzindo-os na clínica, buscando sempre acolhê-los e integrá-los.Nas atividades com a 
comunidade, o projeto fez ação em Chã de Cruz, a qual visou uma medida sócio educativa 
envolvendo os moradores, onde foram realizadas atividades como orientação de higiene 
bucal, exames clínicos para diagnóstico de lesões bucais, laserterapia, e tratamento da cá-
rie dentária com ART,em parceria com outros projetos de extensão da FOP. Resultados:A 
partir de suas ações, o projeto levou conhecimento à comunidade acerca da interação entre 
ciência e espiritualidade, de forma interdisciplinar e interinstitucional;promoveu integra-
ção da comunidadeacadêmica; estimulou o atendimento humanizado, como a capacidade 
de escutar,praticar o cuidado integral e o acolhimento do paciente.Conclusão:A humani-
zação e a espiritualidade são essenciais na formação de um profissional integrale a cada 
dia o projeto tem estado mais presente na vida de mais pessoas, ganhando cada vez mais 
interessados nas suas ações, e ressaltando sua importância para a comunidade.

PALAVRAS-CHAVES: Humanização, Odontologia, Saúde, Espiritualidade.
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CIDADÃO CIENTISTA E BIODIVERSIDADE – MUITO ALÉM 
DA COLETA DE DADOS

Filipe Martins Aléssio1]

1Instituto de Ciências Biológicas - Universidade de Pernambuco
CAMPUS SANTO AMARO – ICB

Introdução. O surpreendente avanço tecnológico da telefonia móvel tornou mais popu-
lar o acesso à Internet e, consequentemente, contribuiu para uma difusão rápida e global 
de informações. Estas novas tecnologias vem sendo cada vez mais utilizadas em projetos 
educacionais e científicos, notadamente em projetos de ciência cidadã. Nestes projetos, os 
participantes são convidados a registrar ocorrências geográficas de seres vivos por meio de 
fotos e compartilhar as informações em plataformas on-line. Objetivo. O objetivo do pre-
sente trabalho é apresentar os principais resultados alcançados até o momento do projeto de 
extensão “Cidadão cientista e biodiversidade – muito além da coleta de dados”, submetido 
ao edital PFA Extensão 01/2019 da UPE.Metodologia. Como ferramenta de coleta de dados 
e divulgação científica na área de zoologia, foi desenvolvido o Portal de Zoologia de Per-
nambuco (www.portal.zoo.bio.br), um site colaborativo, noqual ferramentas da Internet e 
da cartografia permitema população contribua na divulgação de fotos e fatos sobre espécies 
animais selvagens encontradas em Pernambuco e no Mundo.Resultados. O Portal já conta 
com 717 fotos de animais selvagens e apresenta uma média de 375 visitas diárias e 5334 
visitas mensais, apresentando um pico de 11.600 visitas no mês de outubro de 2020. O Por-
tal foi um dos projetos contemplados com o Prêmio Vasconcelos Sobrinho 2019, categoria 
Inovação Tecnológica, e foi apresentado no mesmo ano no CampSerrapilheira, principal 
evento de divulgação científica do Brasil.Conclusão. O Portal de Zoologia pode ser con-
siderado como um repositório de recursos educacionais digitais abertos de biologia e suas 
postagens aparecem na lista de resultados dos principais motores de pesquisa da Internet, 
demonstrando ser uma ferramenta poderosa de comunicação entre a academia e o público 
que busca informações sobre animais selvagens.

PALAVRAS-CHAVES: Fotografia, Invertebrados, Interatividade.
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OFICINA DO SORRISO: A ARTE DO CLOWN COMO 
RECURSO PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE NA ROTINA 

HOSPITALAR

Maria Eduarda Lemos Avelino, Mônica Maria de Albuquerque Pontes, Arnaldo de França Caldas Junior,  
Laura do Nascimento Arruda, Verônica Maria de Sá Rodrigues.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE – FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

A Oficina do Sorriso fundamenta-se na utilização da figura do palhaço como recurso te-
rapêutico complementar a fim de assegurar, de forma lúdica, a integralidade, a promoção 
de saúde e a humanizaçãoem ambientes hospitalares essencialmente técnicos e hostis. A 
partir dessa quebra de paradigma, a prática da palhaçoterapia tem por finalidade amenizar 
o ambiente hospitalar e os diferentes cenários de saúde para os pacientes, equipe de tra-
balho e acompanhantes. Esse projeto tem como objetivo introduzir o lúdico na vivência 
dos alunos e ensinar sobre humanização, corroborando, assim, para um aperfeiçoamento 
do profissional a ser formado pela Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP-UPE). 
Foram realizadas intervenções, através da arte do palhaço, em enfermarias do Hospital dos 
Servidores de Pernambuco (HSE), Hospital de Pediatria Helena Moura, Policlínica Lessa 
de Andrade e Hospital Geral Materno Infantil (HGMI) da rede privada UNIMED Recife, 
além das salas de recepção odontológica das clínicas da FOP-UPE no município de Recife 
e Camaragibe-PE, respectivamente. O público-alvo foi a população que circula nas recep-
ções e enfermarias destes serviços de saúde com estimativa de alcance de1.200 pessoas 
por mês, sem distinção quanto à faixa etária e/ou gênero. Os resultados foram registrados 
através de fotografias, depoimentos dos envolvidos, alcance e interação nas redes sociais, 
apontando o impacto dessa terapia complementar. Também se constatou um engajamento 
da comunidade perante ações comemorativas de caráter solidário por meio da doação de 
livros, alimentos e brinquedos. Concluiu-se que a cada ação realizadadesenvolve-se uma 
nova ótica sobre os processos de saúde-doença de maneira a garantir uma atuação interpro-
fissional, cuidado integral e visão ampla do ser.

PALAVRAS-CHAVES: Integralidade em Saúde, Humanização, Terapias Complementa-
res, Terapia do Riso.
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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM TEMPOS DE COVID-19: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Wanderson José da Silva; Eulânia de Andrade Ramos; Gabriela Laiza Candido da Silva; Kataryne Maria dos Santos;  
Marilya Roberta Ferreira Melo; Aurora Karla de Lacerda Vidal.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

CAMPUS SANTO AMARO - HOSPITAL UNIVERSITÁRIOOSWALDO CRUZ

Introdução: Garantir as atividades de extensão, neste momento de pandemia provocada 
pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), tem sido um grande desafio para o Programa de 
Combate ao Câncer de Boca, atividade de extensão do Instituto de Ciências Biológicas 
da Universidade de Pernambuco (PCCB/ICB/UPE), cujas atividades seguem entrelaçadas 
com o ensino, a pesquisa e a assistência. Objetivo: Relatar a experiência de acadêmicos do 
curso de odontologia – FOP/UPE – colaboradores do PCCB/ICB/UPE – neste período de 
pandemia Covid-19. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência referente ao desen-
volvimento de atividades de extensão, cuja prática ocorre junto à população e no Centro 
de Oncologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz da Universidade de Pernambuco. 
Resultados: Participando das atividades educativas, preventivas e diagnósticas de lesões 
bucais, foi possível aprender sobre a doença, bem como verificar o desconhecimento da 
população e identificar as dificuldades enfrentadas no SUS. E, diante da atual situação 
pandêmica, com isolamento social, foi necessário reduzir as atividades presenciais, sendo 
envidados esforços para adequação ao âmbito digital, através do Instagram e do canal no 
YouTube, conseguindo-se, assim, seguindo as recomendações dos Conselhos Federal e 
Regional de Odontologia, determinações do Hospital e da Universidade de Pernambuco 
para evitar a transmissão do vírus, a continuidade do desenvolvimento das atividades desse 
Programa de Extensão, o qual segue ininterrupto desde sua criação, em 1998. Foi possível 
participar da difusão e popularização do conhecimento técnico científico em prol do com-
bate ao câncer de boca de modo presencial e virtual, com interação e interatividade. Con-
clusão: Foi possível ampliar as formas de compartilhamento e construção do conhecimento 
técnico-científico em prol do combate ao câncer de boca, mediado agora por tecnologias di-
gitais, permitindo o aprimoramento da formação profissional humanizada dos envolvidos.

PALAVRAS-CHAVES: Extensão, Câncer de Boca, COVID-19, Novo Coronavírus, Tec-
nologias Digitais.
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A IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL EM ATIVIDADES FÍSICAS E 

DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA À DISTÂNCIA DURANTE 
A PANDEMIA

Cintya Karine de Albuquerque, Natália do Nascimento Vieira 
Professor orientador: Maria da Conceição e Ana Raquel Mendes dos Santos

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

A deficiência intelectual (DI) trata-se de um transtorno de desenvolvimento neurológico, 
definida como uma baixa capacidade intelectual, abaixo da média esperada para uma crian-
ça da mesma faixa etária. A habilidade intelectual é medida por meio do teste de Coefi-
ciente de Inteligência, popularmente conhecido como (QI). As crianças que possuem DI, 
são dependentes de outras pessoas e necessitam de atenção constante de um adulto para 
ajudá-las. Elas podem desenvolver distúrbios de atenção, memória, percepção, linguagem, 
possuem dificuldades em solucionar problemas e dificuldades em interagir-se com outras 
pessoas fora do seu convívio. A inclusão dessas pessoas na prática de atividades físicas e 
de estimulação cognitiva é um importante mecanismo de manutenção da saúde e foi com 
esse objetivo que o PAPD (Programa de Assistência à Pessoa com Deficiência), projeto de 
extensão da Universidade de Pernambuco (UPE), iniciou um projeto de promoção de ativi-
dades à distância com os alunos do programa, onde executam essas atividades de forma a 
trabalhar suas habilidades cognitivas e motoras. Sendo aplicadas atividades que trabalhas-
sem os seus estímulos. As atividades foram aplicadas de forma interativa e com funções em 
trabalhar suas habilidades neuronais. Inicialmente, com uma pesquisa bibliográfica acerca 
dos conceitos mais relevante sobre a DI, seguida de uma elaboração de atividades que fo-
ram encaminhadas para os cuidadores dos portadores de DI para que eles pudessem aplicar 
em casa, fazer um registro com uma câmera de celular e nos enviassem de volta o resultado 
da ação proposta. A atividade foi prescrita pelos monitores com a supervisão das profes-
soras, e foi preparada pensando nas especificidades de uma determinada aluna e devido a 
situação de pandemia, a atividade teve que ser administrada por um responsável da criança 
e o resultado foi enviado em forma de vídeo pelos mesmos para a coordenação do projeto. 
Foi possível verificar a importância do acompanhamento à distância do PAPD e a eficácia 
desse trabalho para a estimulação das habilidades de pessoas com DI durante a quarentena.

PALAVRAS-CHAVES: Deficiência Intelectual, Crianças, Atividades.
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PROJETO DE EXTENSÃO SAÚDE BUCAL ANO 2 -  
FOP/UPE

Normando Carlos da Silva Junior, Izabelle Glória dos Santos, Marina Maria Ferreira Falcão,  
Maria Eduarda Heráclio do Rego e Oliveira, Tatianny Carneiro Fonseca, Marleny Elizabeth Marquez de Martinez Gerbi, 

Mávio Eduardo Azevedo Bispo, Lys-Belli Alves Correia Santos de Albuquerque, Maria Regina Almeida de Menezes

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE – FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

Introdução: Os principais agravos em saúde bucal afetam pessoas de todas as faixas-etárias 
e condições socioeconômica. Objetivos: Analisar o impacto da saúde bucal e condições de 
qualidade de vida dos alunos e os fatores associados, além de realizar um levantamento 
epidemiológico da condição bucal destes por meio de evidenciação de placa bacteriana e 
sondagem periodontal, e transmitir como realizar a higiene bucal através da escovação e 
utilização de fio dental. Metodologia: Utilizou-se de um instrumento validado mundial-
mente, o questionário OHIP-14 para avaliar o quanto a condição oral encontrada impacta 
na qualidade de vida. A amostra foi de alunos do ensino fundamental e médio, de uma Es-
cola Estadual, localizada no município de Camaragibe-PE, Brasil.  22 alunos de graduação 
se inscreveram no ano de 2019 para fazer parte do Programa Saúde Bucal. A pesquisa-ação 
desse projeto piloto precisou de um universo amostral de 160 alunos voluntários da Escola 
Estadual, de Junho a Dezembro de 2019. As variáveis do estudo foram construídas a partir 
dos dados preenchidos nos formulários do Oral Health Index Profile (OHIP-14). Os uni-
versitários foram instruídos a realizar higiene bucal adequadamente, e com envolvimento 
dos professores da escola houve adesão e participação dos alunos. Resultados: Foi posta-
do através das redes sociais, especialmente o Instagram, material educativo sobre higiene 
bucal. Os dados estatísticos da pesquisa nos mostraram índices elevados quanto a relação 
da saúde bucal e a autopercepção. Se torna imprescindível a atuação dos profissionais de 
saúde bucal para gerar autocuidado e autoestima no indivíduo, e sendo realizado de forma 
lúdica em escolas, os resultados se tornam efetivos, os custos diminuem e autoestima gera 
bem-estar coletivo. Conclusão: Foi possível transmitir informação em saúde bucal e aferir 
o nível de compreensão do impacto da saúde bucal na qualidade de vida de escolares.

PALAVRAS-CHAVES:  Saúde Bucal, Odontologia, Sondagem Periodontal.
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IMERSÃO EM DENTÍSTICA 2020- VIVÊNCIA PEDAGÓGICA 
INÉDITA EM ODONTOLOGIA (4 ANOS DE EXPERIÊNCIA)

Normando Carlos da Silva Junior, Marina Maria Ferreira Falcão, Maria Regina Almeida de Menezes

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO – FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

Introdução: O IMERSÃO EM DENTÍSTICA, é uma atividade pedagógica INÉDITA no 
curso de odontologia, relacionada a Disciplina de Dentística 1 e 2. Iniciou em julho de 
2016. Neste ano 2020.1, correspondeu a oitava turma que passou por esta experiência. 
Acontece sempre uma semana antes de iniciar o semestre letivo. O foco está em alunos do 
quarto e do quinto período do Curso de Odontologia da FOP/UPE.  Quase 100%, em torno 
de 45 alunos do quarto período, se inscrevem no projeto.  Os monitores, em torno de 25, são 
alunos do quinto ao décimo período. Objetivos: Promover um ambiente de protagonismo 
e autonomia da aprendizagem, de forma lúdica e prazerosa. Metodologia: Os conteúdos 
focados visam reconhecer os instrumentos e materiais bem como uso dos mesmos e pre-
paro de cavidades, arrumação das maletas, das bancadas e dicas para otimização de apren-
dizagem. O professor coordenador do projeto atua apenas como supervisor e os alunos 
monitores se tornam mestres e condutores da aprendizagem. Resultados: Os depoimentos 
apontam diminuição da ansiedade, e os monitores afirmam descobrir novas habilidades, o 
prazer de ensinar e de aprender. Criação de vídeos educativos e material pedagógico com 
os conteúdos abordados nas disciplinas de Dentística I e II, e sobre hábitos saudáveis e de 
higiene bucal contribuem para aprendizagem futura. Conclusão: O impacto e relevância na 
vida profissional e pessoal do estudante é visto quando cada um se dispõe a ser protagonista 
de sua aprendizagem e ajudar o colega a buscar a sua autonomia. Isso gera empoderamento 
e desejo coletivo para continuar em busca do conhecimento e do crescimento pessoal. O 
professor se torna o facilitador ao criar esse ambiente prazeroso para aprendizagem. Ao 
final recomendamos esse modelo de atividade e acreditamos estar contribuindo para for-
mação integral do aluno.

PALAVRAS-CHAVES: Dentística, Ensino, Saúde Bucal.
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OS BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO FÍSICO PARA OS 
DEFICIENTES AUDITIVOS

Rickson Martins de Melo, Leonardo Ribeiro Álvaro, Ana Raquel Mendes dos Santos, Maria da Conceição Barroca Medeiros

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO

A deficiência auditiva (DA) consiste na perda parcial ou total da capacidade de detectar 
sons. Essa deficiência tem como causas mais comuns os ruídos (música alta, fones de 
ouvido e etc.) e o envelhecimento. O Brasil possui uma grande quantidade de pessoas que 
portam essa deficiência, e aqui na UPE temos um projeto de extensão chamado PAPD 
(Programa de Atendimento a Pessoa com Deficiência) e entre essas pessoas que possuem 
deficiências temos alunos que portam a DA, e através das aulas do PAPD é feito um traba-
lho de inclusão com essas pessoas através do exercício em um momento de diversão e lazer 
que são importantes para tanto para a questão motora como para social, pessoas portadoras 
de DA apresentam alterações no seu equilíbrio, dificuldades de controle postural e na aqui-
sição de algumas habilidades motoras. Neste sentido, o objetivo deste estudo é apresentar 
os benefícios que o exercício físico pode proporcionar para pessoas portadoras de DA. A 
prática de exercícios físicos auxilia o modo de viver da pessoa portadora desta deficiência, 
na medida em que os benefícios dos exercícios físicos são capazes de auxiliar na manuten-
ção da postura utilizando exercícios de fortalecimento, que ajudem na localização espacial 
corporal e também na aquisição de habilidades motoras por meio de treinamento físico es-
pecífico. Ajudando assim ao deficiente auditivo a ter uma capacidade melhor no equilíbrio, 
além disso no aspecto social o exercício pode ser considerado como forma de inclusão para 
pessoas portadora de DA, sabe-se que muitas vezes percebemos uma deficiência nem tanto 
pela lesão em si, mas pelo fato da exclusão que ela causa, mas através da atividade física 
buscamos diminuímos a diferença daquele que tem deficiência para aquele que não tem, 
para que seja criança, jovem ou adulto todos possam se respeitar, entender as necessidades 
um do outro, e o principal, respeitar a pessoa com deficiência.

PALAVRAS-CHAVES: Deficiência Auditiva, Exercícios Físicos, Inclusão Social.
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FORMAÇÃO DOS ESTUDANTES PARA O PERÍODO 
LETIVO SUPLEMENTAR: UM PROJETO DE CAPACITAÇÃO 

DA UPE CARUARU

Leonides Medeiros Neto, João Gabriel de Lima Santiago, Mirele Moutinho, Elyda Freitas, Sônia Fortes.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CARUARU

Em 2019 foi descoberto um novo vírus da família corona chamado SARS-CoV-2. O vírus 
espalhou-se rapidamente do local de origem para outros países e o mundo, o que fez a 
OMS declarar estado de Pandemia. Com isso o governo brasileiro tomou medidas de iso-
lamento social para evitar altas de contágio, uma dessas medidas foi a suspensão de aulas 
presenciais no ensino incluindo o superior. Logo, a Universidade de Pernambuco campus 
Caruaru suspendeu as aulas presenciais. Após algum tempo as atividades da UPE Caruaru 
voltaram com o Período Letivo Suplementar (PLS), totalmente online. Então, viu-se ne-
cessária a capacitação dos estudantes no uso das ferramentas necessárias para esse PLS. 
Então, foi desenvolvido um Projeto de Extensão visando ministrar minicursos produzidos 
por alunos para capacitar os demais alunos da UPE Caruaru. Este resumo se refere a dois 
destes minicursos: “G Suite no ensino-aprendizagem: Google Classroom, Drive, Calendar, 
Forms e Jamboard”, além de “Kdenlive e OpenShot”, que foram ministrados nos dias 03 
e 04 de setembro de 2020. Para medir o nível de satisfação dos participantes dos cursos 
foi aplicado um formulário constituído de perguntas fechadas numa escala de 1 a 10, que 
dizem respeito à qualidade do curso e material de apoio, didática de cada ministrante, e 
possível interesse em participar de mais um curso pelos mesmos alunos. Além de perguntas 
abertas para sugestões de melhoria e de novos cursos. O número de participantes do curso 
do Google Classroome Forms foi 49, destes 26 responderam ao formulário; para Kdenlive 
e OpenShot 36 participaram da aula e 25 responderam. Após o cálculo da média das res-
postas, foram obtidos resultados sempre superiores a 8,4, no que se refere aos pontos acima 
mencionados evidenciando, assim, o nível de satisfação dos participantes com os referidos 
cursos. Desafios como a falta de experiência em ensino por parte dos alunos ministrantes 
foram superados, conforme mostrado pelos resultados da avaliação.

PALAVRAS-CHAVES: Ensino e Extensão, G Suíte, Plataforma Google, Educação, EAD, 
Multimídias.
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AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA LASERTERAPIA NO 
TRATAMENTO DA NEURALGIA DO TRIGÊMEO

Camila Marques Zimmerle, Jéssica Meirinhos Miranda, Lara Marques Magalhães Moreno, 
Maria Regina Almeida de Menezes, Marleny Elizabeth Márquez de Martínez Gerbi

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE –FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

INTRODUÇÃO: A neuralgia do trigêmeo é escrita como uma dor paroxística monossinto-
mática, de aparecimento e regressão súbitos, comparáveis a uma descarga elétrica limitada 
ao território do nervo trigêmeo (nervo craniano V).O uso de Laser de Baixa Potência no 
seu tratamento promove diminuição das dores agudas e crônicas, além de recuperar ramos 
lesionados através do aumento do ATP celular, manutenção do equilíbrio osmótico das 
fibras nervosas, da analgesia dos pontos de hiperalgesias e remielinização. OBJETIVO: 
Avaliar a eficácia da laserterapia no tratamento da neuralgia do trigêmeo usando luz no 
espectro vermelho (685nm) e infravermelho (830nm), através de relatos de casos atendido 
no Centro de Laser da Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco (FOP-
-UPE). METODOLOGIA: Foram irradiados 10 pacientes entre 46 e 62 anos, sendo 1 do 
sexo masculino e 9 do sexo feminino. Realizou-se 12 sessões com intervalos de 48h. A 
avaliação foi realizada através do relato dos pacientes pela escala analógica de dor (EAD) 
adaptada pelo Centro de Laser da FOP-UPE e registrada em prontuário individual ao final 
de cada sessão. RESULTADOS: A maioria dos pacientes relatava o nível “sem dor” entre a 
10ª e a 12ª sessão. Porém, duas pacientes relataram nível “leve” e realizou-se uma segunda 
série de doses com o total de 12 sessões e intervalo de 48h. Após o tratamento, os pacien-
tes foram acompanhados durante 15, 30 e 90 dias para verificar se a dor havia retornado. 
Decorrido 90 dias, apenas duas pacientes relataram sentir nível “leve” de dor e foram no-
vamente encaminhadas para uma nova série de 12 sessões. CONCLUSÃO: A laserterapia é 
uma alternativa viável para os pacientes portadores da neuralgia do trigêmeo, pois diminui 
a necessidade de tratamentos mais agressivos, eliminando a dor sem comprometer a sensi-
bilidade e motricidade da face, nem causar dependência química, além de possuir adaptável 
protocolo para diferentes casos.

PALAVRAS-CHAVES: Terapia a Laser. Dor Facial. Neuralgia do Trigêmeo.
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NOVAS POSSIBILIDADES PARA ESTIMULAR O 
DESENVOLVIMENTO DE PORTADORES DE TEA 

DURANTE A PANDEMIA E O ISOLAMENTO SOCIAL

Ana Isabella Melo Ribeiro Aires, Iolanda Ferreira Lacerda, Ana Raquel Mendes dos Santos,  
Maria Conceição Barroca Medeiros.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) está relacionado ao desenvolvimento neuro-
lógico, engloba dificuldade na comunicação, interação social, comportamentos repetitivos, 
flexibilidade e sensibilidade sensorial. Pode apresentar mais sintomas de acordo com o 
grau em que se apresenta. Diante da atuação e envolvimento no Projeto de Atendimento à 
Pessoa com Deficiência (PAPD) da Universidade de Pernambuco, que promove também 
a assistência às pessoas portadoras de TEA, esta pesquisa tem o objetivo de apresentar a 
possibilidade de introduzir as atividades, agora por distanciamento, no cotidiano dessas 
crianças. Visando promover o estímulo de suas capacidades atreladas ao espaço em que 
vivem, adaptando-as de maneira que possa ser realizada da melhor forma trabalhando suas 
capacidades e trazendo desafios para suas limitações para que se possa obter progresso. 
Durante o processo, o PAPD buscou articular formas de continuar a promover esses estí-
mulos, solicitando inicialmente dos voluntários pesquisas para aprofundamento sobre as 
deficiências atendidas, buscando entender suas causas, características, possíveis diagnós-
ticos e quais são os tratamentos e os profissionais envolvidos. A partir disso e de orienta-
ções em encontros virtuais semanais, foram desenvolvidas atividades específicas para cada 
aluno. Para este trabalho foram pensadas para crianças portadoras de TEA, com o objetivo 
de estimular a cognição, a concentração, condenação motora, foco, criatividade e interação 
com o ambiente. Diante dos resultados obtidos através da família sobre as atividades pro-
postas, foi possível observar que as crianças responderam de forma positiva aos estímulos 
propostos. Com isso, pode-se concluir que as atividades de extensão propostas diante desse 
cenário, desenvolvidas sob supervisão do PAPD, podem contribuir de forma positiva com 
o desenvolvimento dessas crianças, apresentando novas maneiras de vivenciar o cotidiano 
ao mesmo tempo em que estimula o progresso no desempenho delas.

Palavras-chaves: Dificuldade, TEA, Projeto de Extensão, Possibilidades, Interação.
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UTILIZANDO AS FERRAMENTAS KAHOOT E PLAYPOSIT 
PARA A CAPACITAÇÃO DOS DISCENTES PARA O 

ENSINO ON LINE

Marcísio Silva, Mylena Costa, Elyda Freitas, Sônia Fortes, Mirele Moutinho

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CARUARU 

Após o surto do SARS-COV 2 (COVID 19) ter se espalhado para o Brasil, as medidas 
preventivas, como isolamento e distanciamento social, necessárias para reduzir a conta-
minação, fizeram com que as instituições de ensino tivessem suas atividades paralisadas. 
Com a aprovação do ensino online surgiu o desafio de aprender a aprender, visto que os 
estudantes da modalidade presencial tinham pouco ou nenhum contato com esta forma de 
ensino. Tendo isso em vista, foram concebidos cursos sobre ferramentas de apoio ao ensino 
e aprendizagem, dentre as quais Kahoot e PlayPosit. O Kahoot tem como base a criação de 
jogos estilo questionário, permitindo que sejam adicionados à questão, imagens, fórmulas 
matemáticas e links para vídeos. É possível definir o tipo da questão, se é do tipo verda-
deiro ou falso ou de múltipla escolha, e ainda se entre essas opções há mais de uma alter-
nativa correta. Outros aspectos do jogo podem ser definidos, como o tempo dado para que 
cada questão seja respondida. Além disso, a ferramenta permite o fácil compartilhamento 
e obtenção das respostas dos estudantes, sendo possível fazer análises e tomar decisões 
com base no desempenho individual e coletivo, o que confere versatilidade no uso da fer-
ramenta, mesmo com uma conta gratuita. O Playposit, por sua vez, oferece uma maneira 
de editar videoaulas já gravadas, adicionando perguntas em forma de pop-up, imagens, 
links para outros vídeos e sites, transformando o ato de assistir a videoaula de passivo para 
ativo - assim, o uso das multimídias permite um processo de aprendizagem mais dinâmico 
e instigante. Espera-se que após a aplicação desses cursos essas ferramentas se tornem op-
ções válidas para uso, auxiliando no processo de ensino e aprendizagem na UPE Caruaru. 
Também deseja-se aplicar esses cursos em outras instituições, alcançando desta forma mais 
pessoas, tendo em vista que essas ferramentas podem ser usadas em qualquer componente 
curricular, e sua aplicação é facilmente adaptável a qualquer assunto

PALAVRAS-CHAVES: COVID-19, Ensino Online, Kahoot, Playposit.
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PROGRAMA LUDUS

Marcelo Soares Tavares de Melo, Pedro Henrique Bezerra da Silva, Ho Shin Fú, Larissa da Silva Souza 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS SANTO AMARO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

O programa de Extensão Ludus tem se apoiadonas experiências lúdicas acumuladas desde 
2014. Tais experiências englobam o campo dos jogos e das brincadeiras. O significadode 
jogar atribuído ao Lúdico é reflexo do processo de ensino-aprendizagem vivido pelos parti-
cipantes. Os estudantes (Graduação e pós-graduação) envolvidos diretamente no referido-
programa vêm atuando como interventores e também como disseminadoresatravés da par-
ticipação em eventos acadêmicos primordialmente de caráter extensionista. Este programa 
tem como objetivoIntervir através de jogos, subsidiados da ludicidade, junto às crianças 
com câncer do CEONHPE (Centro de Onco-hematologia Pediátrica), as crianças da Creche 
Municipal professor FranciscoAmaral Lopes e as idosas do Abrigo Espírita Lar de Jesus, 
no resgate do sentimento de prazer e da alegria. Metodologicamentetoda a experiência 
foi registrada, de forma sistemática, através do diário de campo(FALKEMBACH, 1987), 
subsidiados de um roteiro para descreveras experiências observadas.Como resultado dessa 
experiência, com as idosas, identificamos que possibilitou passos metodológicos, a saber: 
diálogo inicial, problematização, relação lúdico-prática, como também, possibilitou com-
pararmos as experiências vivenciadas com a vida das idosas;com as crianças da Creche, 
ajudaram no desenvolvimento de competências e habilidades físicas, cognitivas e sociais; 
e com as crianças com câncer possibilitou minimizar os efeitos colaterais provocados pela 
medicação durante o tratamento, além do estímulo das capacidades cognitivas, da melhora 
no humor, da autoestima, do relacionamento social, da cooperatividade e do bem-estar. 
Como conclusão, para as idosas os passos metodológicos melhoraram a interação social 
e a qualidade de vida; para as crianças da Creche as atividades realizadas melhorou a 
interação; e para as crianças com câncer as atividades realizadas serviram como recursos 
terapêuticos e melhoria na qualidade de vida.

PALAVRAS-CHAVES: Lúdico, Idosas, Crianças, Creche, Abrigo e Hospital.
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CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DE UMBAR 
LOCALIZADONO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO

Yana Luise Falcão Lins, Maria Paula Pereira Borges, Piettro Henrique Borges Sobreira, Sara Paixão Da Silva,  
Claudileide de Sá Silva

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - NUTRIÇÃO

INTRODUÇÃO: Os bares são comumente frequentados por jovens na cidade sob estu-
do. Esses estabelecimentos são considerados serviços de alimentação por produzirem e 
servirem pequenas refeições e aperitivos, ou seja, por manipularem alimentos. Com isso, 
também são alvo da fiscalização sanitária e de inadequações na manipulação de alimentos, 
que podem desencadear surtos alimentares. OBJETIVO: Avaliar as condições higiênico-
-sanitárias de um bar localizado no sertão do São Francisco.METODOLOGIA: Para reali-
zaçãodo diagnóstico das condições higiênico-sanitárias, foi aplicado um checklist baseado 
na RDC Nº 216/2014, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.RESULTADOS: O bar 
apresentou apenas 29% de conformidade as boas práticas de manipulação de alimentos, 
estando apenas esta porcentagem aplicável ao serviço em conformidade com a legislação, 
e assim 71% em não conformidade. Ao verificar a adequação segundo a divisão dos itens 
do checklist, observou-se que dentre as não conformidades principais encontradas foram: 
armazenamento e transporte dos alimentos preparados (50%), higienização de instalações, 
equipamentos, móveis e utensílios (30,6%), exposição ao consumo (28,5%), e preparação 
do alimento (28,5%).CONCLUSÃO: Ainadequação na manipulação e armazenamento dos 
alimentos é muito preocupante nos serviços de alimentação, econtribuem para contamina-
ção e consequentemente surtos alimentares. Com isso, medidas que visem as boas práti-
cas de manipulação devem ser aplicadas urgentemente ao setor alimentício da cidade sob 
estudo.

PALAVRAS-CHAVES: Boas Práticas, Estrutura Física, Manipulação e Conservação dos 
Alimentos, Contaminação de Alimentos.
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CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DE UMA 
PIZZARIANO SERTÃO PERNAMBUCANO

Yana Luise Falcão Lins, Cicero Jonas Rodrigues Benjamim, Pedro Raimundo Cardoso Dos Reis, Victória Passos Benevides, 
Claudileide de Sá Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS PETROLINA - NUTRIÇÃO

INTRODUÇÃO:O número de pizzarias tem sofrido um aumento significativo em todo o 
Brasil, assim como no estado de Pernambuco. Estes estabelecimentos são considerados 
serviços de alimentação por produzirem emanipularem alimentos, independente seocor-
ra ou não consumo no local. Com basenisso, estes estabelecimentos tambémprecisam de 
acompanhamento higiênico-sanitário, tendo em vista que a inadequação na manipulação 
dos alimentos pode desencadear surtos alimentares na população, assim como em qualquer 
outro serviço de alimentação. OBJETIVO: Avaliar as condições higiênico-sanitárias de 
uma pizzaria localizada no sertão Pernambucano.METODOLOGIA: Para realização do 
diagnóstico das condições higiênico-sanitárias, foi aplicado um checklist baseado na RDC 
Nº 216/2014, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.RESULTADOS:Ao verificar a 
adequação segundo a divisão dos itens do checklist, dentre as não conformidades princi-
pais encontradas na pizzaria foram: 81% de inadequação para exposição do alimento ao 
consumo, 88% para os manipuladores,66,6% a preparação do alimento, e 58% de não con-
formidade para edificações e instalações.CONCLUSÃO: Os resultados foram alarmantes, 
e devido ao número elevado deste tipo de estabelecimento na cidade, os dados coletados se 
tornam mais relevantes para autoridades sanitárias locais. Com isso, a tomada de medidas 
que visem implantação das boas práticas de manipulação, e a fiscalização constante da Vi-
gilância Sanitária, devem ser aplicadas com urgência neste setor alimentício.

PALAVRAS-CHAVES: Boas Práticas, Estrutura Física, Manipulação e Conservação dos 
Alimentos, Pizzaria, Contaminação de Alimentos.
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AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO LASER INFRAVERMELHO 
NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS PARESTESIAS DE 
PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA ORTOGNÁTICA

Larissa Barbosa Rodrigues da Silva, Jéssica Meirinhos Miranda, Lady Dayane Kalline Travassos, José Rodrigues Laureano Filho, 
Marleny Elizabeth Márquez de Martínez Gerbi.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

Introdução: Na maioria dos casos de cirurgia ortognática as complicações pós-operatórias 
como parestesias e edema pós-operatório são situações clínicas recorrentes que podem 
comprometer a qualidade de vida do paciente. A parestesia é a condição mais frequente e é 
caracterizada por uma deficiência neurossenssorial que resulta no tracionamento provisório 
traumático. Assim, o uso do laser surge como uma boa alternativa que pode alcançar exce-
lentes resultados, como aceleração do período de cicatrização. Objetivos: avaliar a eficácia 
do laser infravermelho na redução e no tratamento das parestesias de pacientes submetidos 
à cirurgia ortognática. Metodologia: No total, fora selecionados 6 pacientes. No pré-ope-
ratório, realizamos o teste de sensibilidade mecânica (superficial e profunda) e o teste de 
sensibilidade térmica (ao frio). Esses testes também foram realizados no pós-operatório 
previamente as aplicações do LASER, e a parestesia classificada de intensa a ausente me-
diante a resposta do paciente ao estímulo. Utilizou-se o Laser Infravermelho de 830nm, 
50mw, 0,6 de spot, dose por sessão de 20J/cm2, totalizando 12 sessões. Resultados: Os 
pacientes do grupo experimental apresentavam dor intensa antes da primeira sessão que foi 
diminuindo ao logo das aplicações até relatarem “dor ausente” na última sessão, além de 
terem menor grau de parestesia nas primeiras avaliações diferentemente do grupo controle, 
sugerindo que o laser proporcionou prevenção parcial da parestesia. O lábio inferior foi a 
segunda região em que se evidenciou parestesia intensa em todos os pacientes submetidos 
à Osteotomia Bilateral Sagital Mandibular (OSBM). Conclusão: Os pacientes submetidos à 
laserterapia de baixa potência usando o protocolo de irradiação citado, apresentam acelera-
ção no curso do tempo e na magnitude do retorno neurossensorial, sendo, portanto, o laser 
infravermelho uma excelente ferramenta para tratamentos de alterações neurossensoriais, 
pós cirurgia ortognática.

PALAVRAS-CHAVES: Cirurgia Ortognática, Parestesia, Laserterapia.
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AVALIAÇÃO CLÍNICIA DO EFEITO DE UM VERNIZ 
COM FLÚOR E DO LASER ASGAAL SOBRE A 

HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA

Mariana Barbosa da Luz de Santana, Jessica Meirinhos Miranda, Eloiza Leonardo de Melo, Lara Marques Magalhães Moreno, 
Marleny Elizabeth Márquez de Martínez Gerbi.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE – FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

Com o aumento da expectativa de vida da população, problemas como a hipersensibilidade 
dentinária manifestam-se com mais frequência. Essa problemática traz a necessidade es-
tudos para se comprovar a eficácia de mais alternativas para tratamentos que estão sendo 
postos no mercado para solucionar a problemática. Este trabalho tem o objetivo de compa-
rar a efetividade das terapias com um verniz fluoretado (Fluorniz) e com o laser de baixa 
potência no tratamento da hipersensibilidade dentinária cervical (HSDC). Para realização 
do trabalho foram selecionados 86 dentes que foram divididos em dois grupos. No grupo 
I foi aplicado Fluorniz, na região cervical da face vestibular, durante quatro minutos, em 
quatro sessões, com intervalos de 72 a 96 horas. No grupo II, realizou-se irradiação com 
laser de baixa potência com dosimetria de 4J/cm2, de forma pontual, na região cervical da 
face vestibular, em quatro sessões com intervalos de 72 a 96 horas. No início da pesquisa 
e a cada aplicação do Fluorniz ou do laser, na consulta em seguida, foi realizado registro 
da resposta do paciente aos estímulos tácteis e térmico-evaporativos marcados na escala 
visual numérica e após 72 horas de concluído o tratamento, novo registro foi realizado. Os 
resultados demonstraram que, ao estímulo táctil, houve uma redução da hipersensibilidade 
ao final do tratamento de 60,4% para o grupo do Fluorniz e de 81,1% para o do laser. Para 
o estímulo térmico-evaporativo a redução ao final do tratamento foi de 69,5% para o grupo 
do Fluorniz e de 85% para o do laser. Concluiu-se que a curto-prazo, a terapia laser de 
baixa potência demonstrou-se mais efetiva que com Fluorniz em relação à diminuição da 
hipersensibilidade dentinária cervical.

Palavras-chaves: Fluoretos, Fluoreto de Sódio, Sensibilidade da Dentina, Lasers, Terapia 
a Laser.
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ADAPTAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO DURANTE A 
PANDEMIA: SAÚDE BUCAL PARA TODOS - RELATO DE 

EXPERIÊNCIA

Jailton Gomes Amancio da Silva, Anna Beathriz Cariolano Marques, Mariana Roberta Santos Silva, Maria Regina Menezes

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

Introdução: Devido às medidas de combate a pandemia do Covid-19, a universidade op-
tou em aderir ao regime remoto em diversas atividades. Um dos projetos de extensão que 
se adaptou ao novo método de trabalho foi o projeto de extensão “Saúde Bucal para to-
dos” com objetivo atuar em meio à pandemia de forma segura.  A permanência do projeto 
em meio à pandemia é de suma importância, visto que, prestam serviços que beneficiam 
as comunidades, através de ações educativas, sociais de higiene bucal e agora buscando 
adaptar-se ao novo panorama mundial. Objetivo: Este trabalho possui por objetivo relatar 
sobre o Projeto de Extensão: Saúde Bucal Para Todos, da Faculdade de Odontologia da 
Universidade de Pernambuco, coordenado pela professora Dra.ª Maria Regina Menezes. 
A construção deste trabalho baseou-se em relatórios dos últimos 7 meses do Projeto Saúde 
Bucal, em forma de relatórios, oficialmente documentados pela Universidade de Pernam-
buco. Além disso, como se trata de um relato de experiência, conta com nossas vivências 
acerca do projeto durante o nosso período de integração. Resultados04/2020 a 05/2020: 
Participação no SebraeLab; 06/2020 a 07/2020: Oficina de descritores, aprendendo a pes-
quisar; Participação no StartupWay UPE; Oficina de revisão de literatura, aprendendo a 
fazer uma revisão integrativa, e nesse mesmo período houve a construção de conteúdo para 
postagens no Instagram;08/2020: finalizar a construção de uma revisão integrativa para 
publicação em revista junto a isso, sempre respondendo formulários para auto avaliação 
e avaliação do time como um todo e atualmente 10/2020: Participação no curso de aten-
dimento ambulatorial remoto da FOUSP. Conclusão:O projeto de extensão Saúde Bucal 
favorece o aprendizado de forma inovadora, vivenciando esta nova metodologia de forma 
que a aprendizagem, troca de ideias e experiências ultrapasse os limites da universidade e 
faça-nos ir além, evoluindo profissional e pessoalmente.

PALAVRAS-CHAVES: Pandemias, Adaptação, Saúde Bucal.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 689

O USO DE LASERTERAPIA NA PARALISIA FACIAL DE 
BELL: SÉRIE DE CASOS CLÍNICOS

Douglas Hilderlandson das Neves Silva, Jéssica Meirinhos Miranda, Eloiza Leonardo de Melo,  
Lara Marques Magalhães Moreno, Marleny Elizabeth Márquez de Martínez Gerbi.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE - ESCOLA SUPERIOR DE ODONTOLOGIA

Este trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia da laserterapia em pacientes portadores 
de paralisia de Bell tratados no Centro de Laser da FOP-UPE. A paralisia facial de Bell 
ocorre unilateralmente, de início súbito e causa desconhecida. No qual afeta a porção in-
fratemporal do nervo facial com perda da função contrátil da musculatura mímica da face 
nesta região. Desta forma, causa prejuízos na expressão facial, parte essencial da comuni-
cação não verbal. Possui caráter benigno e não existe diferença entre os sexos. Acomete 23 
pessoas a cada 100.000 e em estudos recentes exibiu frequência em pacientes diabéticos 
e hipertensos. Esta paralisia pode ter caráter temporário ou permanecer de forma defini-
tiva. Caracteriza-se por apresentar o fenômeno de Bell (paralisia facial periférica que se 
manifesta através de movimentos oculares para cima e para fora do globo ocular, quando 
o paciente tenta fechar os olhos), dor facial ou retroarticular. Pode também afetar a saliva-
ção, o paladar e o lacrimejamento dependendo da topografia do acometimento do VII par 
craniano. Uma das mais recentes formas de tratamento é a laserterapia, com o protocolo do 
laser IR 830nm (40J/cm² e 50mW por dose dia, forma contínua e pontual, 24 sessões) as-
sociado a laser R685 (20J/cm² e 30mW). A realização deste protocolo gerou uma regressão 
da doença e melhora no estado geral do paciente e tem demonstrado efeitos positivos na 
restauração dos movimentos da face e exibido ser uma aliada no tratamento desta desor-
dem. Isto se dá pelo fato de acelerar o processo regenerativo do nervo, além de contribuir 
para o equilíbrio metabólico muscular através de seus efeitos fotoelétricos, foto físicos e/ou 
fotobiológicos. Em Casos clínicos (10 pacientes) solucionados no Centro de Laser da FOP-
-UPE têm confirmado a eficácia da laserterapia nesta desordem. Com isso pode-se concluir 
com os resultados encontrados neste estudo, a comprovação da eficiência da laserterapia no 
tratamento da paralisia facial de Bell. 

PALAVRAS-CHAVES: Paralisia Facial de Bell, Laserterapia, Terapia Alternativa. 
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AVALIAÇÃO DA BIOMODULAÇÃO ÓSSEA 
PERIIMPLANTAR, ATRAVÉS DO DIAGNODENT, EM 

PACIENTES SUBMETIDOS À TERAPIA LASER DE BAIXA 
INTENSIDADE: ESTUDO IN VIVO

Vanessa Bastos de Souza Rolim Lima, Eloiza Leonardo de Melo, Lara Marques Magalhães Moreno,  
Maria Regina Almeida de Menezes, Marleny Elizabeth Márquez de Martínez Gerbi.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS CAMARAGIBE – FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

A laserterapia na Implantodontia apresenta benefícios como a redução da sintomatologia 
pós-cirúrgica (dor, edema e inflamação), promovendo dessa forma um pós-operatório mais 
confortável, evitando o uso de fármacos e consequentemente os seus efeitos colaterais. O 
presente avaliouatravés do aparelho Diagnodent, a eficácia da laserterapia no processo de 
reparação óssea peri-implantar após 15 e 30 dias da colocação de implantes, em pacientes 
submetidos a cirurgias de implantes dentários, na FOP-UPE.Um total de 40 implantes fo-
ram avaliados quantoa remineralização da área peri-implantar através do DIAGNOdent®, 
que foram divididos em G1 (grupo controle n-20) com tratamento convencional e G2 (gru-
po experimental/laser n-20), irradiados com laser de baixa intensidade. Os pacientes foram 
irradiados com Laser IR de 830nm e 50mW, 0,6 de spot, com dose por sessão de 20J/cm² 
divididos em 5 pontos, sendo 4J/cm² em quatro pontos NSLO e mais um ponto infra-apical, 
totalizando 5 aplicações, sendo a primeira no ato cirúrgico. Através do uso do aparelho de 
diagnóstico de fluorescência a Laser DIAGNOdent® os pacientes foram irradiados, tam-
bém em 5 pontos, os mesmos da terapia com laser de baixa intensidade, para avaliação e 
mensuração da concentração mineral peri-implantar. Os dados coletados foram estatistica-
mente avaliados pelo Teste de Mann-Whitney.Os resultados obtidos através dos escores da 
fluorescência Laser pelo aparelho DIAGNOdent® demonstraram a que o G2 alcançou um 
aumento da quantidade óssea mineralizada peri-implantar nos tempos de observação de 15 
a 30 dias em comparação ao G1, mostrando a eficácia do laser de baixa potência na acelera-
ção do reparo ósseo peri-implantar. Além disso, foi vista a redução de dor e edema através 
da análise da escala visual analógica-EVAe visualmente no caso do edema. De acordo com 
os resultados obtidos, pode-se concluir que a laserterapia no processo de mineralização 
peri-implantar dos implantes foi estatisticamente significante.

PALAVRAS-CHAVES: Terapia a Laser, Implante Dentário, Terapia com Luz de Baixa 
Intensidade.
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A MULHER NA CONSTRUÇÃO TEMPORAL DA LEI: 
ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO DE DOMINAÇÃO DAS 

ORDENAÇÕES MANUELINAS E FILIPINAS

Luíza Vasconcelos de Carvalho, Rebeca Lins Simões de Oliveira.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA – FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO E DIREITO

A prática textual legal, como produto social que é, consolida-se como um discurso hierár-
quico deestruturação da exclusão de minorias sociais. Dentre estas, é analisada a mulher 
e sua condição noordenamento jurídico brasileiro, arraigado desde os tempos coloniais. 
Nisso, faz-se uso de uma metodologiade análise dos textos jurídicos que desmistifica a 
imparcialidade do Direito, apresentada aqui pelaLinguística Crítica Discursiva, centrali-
zando-se na representação jurídica da mulher nas então examinadasOrdenações Manue-
linas e Filipinas. Importadas de Portugal, tais normas eram abarcadas por um contextode 
influência religiosa salutar para a formação de conceitos patriarcais de “mulher” histori-
camenteamarrados. Dentro disso, o presente projeto objetiva investigar os componentes 
ideológicos e culturais doscitados textos jurídicos, mostrando, ainda, como tais questões 
se perpetuam dentro do ordenamento jurídico e estruturam um sistema machista. Assim, o 
estudo trazido é dividido em duas fases: na primeira, assumiu-se uma metodologia aplicada 
de levantamento bibliográfico de análise qualitativa aliada aos pontos de vista da Análise 
Crítica do Discurso Jurídico, detectando “Os Modos De Operação da Ideologia” descritos 
por J.Thompson na letra de tais Códigos; já na segunda (e atual), analisa-se como tais ques-
tões sedesenvolveram ao longo da história do direito brasileiro, tendo lugar de destaque nos 
textos legaisposteriores e nas estatísticas atuais de violência de gênero. Isto posto, tem-se 
como objetivo principal o estudo do ordenamento jurídico como um todo a partir de uma 
perspectiva da violência de gênero, denunciando a estruturação de diferentes formas de 
violência contra diferentes classes e raças de mulheres, tendo, inclusive, a interseccionali-
dade como fator importante dentro de tal análise.

PALAVRAS-CHAVES: Gênero; Ordenações Manuelinas; Ordenações Filipinas; Análise 
Crítica do Discurso Jurídico.
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TRAIÇÃO E FIDELIDADE NA INTERPRETAÇÃO DA 
CONSTITUIÇÃO: O PROBLEMA DAS MUTAÇÕES  

(IN)CONSTITUCIONAIS

Tainã Almeida Pinheiro de Sousa, Glauco Salomão Leite.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO E DIREITO DE PERNAMBUCO

O presente projeto pretende analisar o tratamento doutrinário e jurisprudencial dispensado 
ao fenômeno da mutação constitucional, enquanto alteração interpretativa do documento 
constitucional. Desse modo, sob o paradigma do living constitution, o propósito é identi-
ficar se existem parâmetros objetivos que norteiem a atuação do Poder Judiciário na cons-
trução de interpretações evolutivas da constituição. Também se busca analisar decisões 
paradigmáticas do STF nas quais seus integrantes afirmam promoverem mudanças inter-
pretativas na CF/88. Com isso, intenta-se apontar os riscos decorrentes do ativismo judicial 
que podem resultar em deturpações do modelo constitucional, transformando seu guardião 
em uma espécie de poder constituinte permanente. A metodologia utilizada para executar 
as tarefas propostas nesse plano de trabalho foi uma revisão bibliográfica e estudo de caso 
sobre a mutação constitucional, tomando como referência a posição prevalente no STF. 
Em seguida, foi feito um levantamento dos impactos negativos do ativismo judicial nessa 
matéria e, por fim, analisaram-se experiências concretas de mutações constitucionais que 
resultam em situações de apropriação indevida do texto constitucional. Com o desenvol-
vimento dessa pesquisa, buscou-se identificar na práxis do STF se existem parâmetros a 
serem seguidos para demarcar os limites da mutação constitucional. O estudo aponta para 
a relevância em se refletir sobre os limites da interpretação constitucional, particularmente 
no STF, ao utilizar-se da mutação constitucional. Com o levantamento bibliográfico, foi 
possível notar que o STF é capaz de alterar as normas constitucionais por suas decisões 
institucionais, com isso, precisar prestar contas – ou se submeter – à fiscalização de ne-
nhum outro Poder instituído, o que suscita dúvidas sobre sua legitimidade e coerência com 
a função de guardião da Constituição.

PALAVRAS-CHAVES: Mutação Constitucional. Supremo Tribunal Federal. Jurisdição 
Constitucional.
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TENDÊNCIAS E POSSIBILIDADES DO USO DE JOGOS 
ELETRÔNICOS NO AMBIENTE UNIVERSITÁRIO

Érica Silva Vasconcelos, Ademir Macedo Nascimento

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO

O presente estudo visou entender aplicações de jogos eletrônicos em contextos universitá-
rios, especialmente os serious games, buscando detalhar os benefícios desses jogos para os 
pilares de ensino, pesquisa e extensão. Destacando-se o fato dos jogos eletrônicos fornece-
rem aos alunos a possibilidade de falhar, aprender com seus erros e tentar novamente em 
um ambiente controlado. O objetivo geral do projeto consistiu em, analisar as possibilida-
des de aplicação de jogos eletrônicos no ambiente universitário. Os resultados obtidos na 
pesquisa levantaram dados sobre os jogos sérios e sua aplicação como atividade universitá-
ria. Com a realização de testes com estudantes universitários do quinto período do curso de 
Administração Pública, através do simulador gerencial do Simulare, pôde-se avaliar a ativi-
dade agregando positivamente sobre a aprendizagem desses alunos. Ainda no contexto do 
simulador, procurou-se atrelar sua usabilidade com relação às disciplinas cursadas e ainda 
a cursar do curso de administração pública da UPE na modalidade EAD, criando assim um 
vínculo entre as ferramentas do jogo e os aspectos teóricos de algumas disciplinas. No que 
tange a abordagem metodológica, pode-se classificar esta pesquisa como exploratório-des-
critiva, pois seu propósito imediato foi a exploração e descrição de uma realidade. Consi-
derou-se que a atividade proporcionou estímulo e curiosidade nos estudantes, aumento da 
capacidade de percepção da complexidade e importância de tomar decisões baseadas em 
variáveis e diferentes cenários econômicos. Logo, notou-se que o jogo eletrônico aplicado 
no ambiente universitário atende a requisitos de aprendizagem, desde que seja manejado de 
forma coerente com a finalidade esperada, e que sejam disponibilizados todos os subsídios 
necessários para que isto ocorra da melhor forma, ou seja, contribuindo para a formação de 
profissionais competentes.

PALAVRAS-CHAVES: Jogos Eletrônicos, Ambiente Universitário, Administração.
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INTERGÊNERO – O DIREITO FUNDAMENTAL À 
IDENTIDADE E O ASSENTAMENTO CIVIL DE CRIANÇAS 

INTERSEXUADAS

Marcelo José Monteiro Mota, Giorge André Lando.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA – FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E DIREITO

A legislação brasileira vigente é omissa e danosa acerca da situação específica da interse-
xualidade, considerada condição biológica que se manifesta nos corpos na forma de ambi-
guidade sexual. O direito vincula-se a intersexualidade com base no direito à identidade, 
sendo o primeiro ato jurídico comum a todos, conforme a Lei de Registro Público (Lei 
6.015/73). A norma não prevê o caso de crianças identificadas com a condição, exige a 
imediata emissão da certidão de nascimento, e a sua falta acarreta na inviabilização, por 
exemplo, do acesso aos serviços de saúde. A legislaçãoconforme está posta, portanto, cen-
sura a possibilidade de manifestação posterior do gênero da criança e coage os pais ao 
aceite da cirurgia de adequação sexual. Essa omissão legislativa põe em xeque o direito 
humano a identidade, margeando a violação da dignidade da pessoa humana, conforme 
art. 1º, III, CF/88, que expõe a criança, por vezes, à inexistência no plano jurídico, reper-
cutindo na negação do direito à cidadania. Prevalece, no Brasil, a imposição do sistema 
binário, que se impõe logo após o nascimento, à revelia de oportunizar a formação da 
identidade de gênero. Nesse sentido, antes de submeter a criança a um tratamento irrever-
sível, deve-se aguardar a formação da sua identidade de gênero, desde que tal espera não 
comprometasua saúde. Apesar dos recentes avanços nessa pauta, o baixo conhecimento da 
população alinhado a falta de visibilidade e representação política das pessoas intersexuais 
acarretam a violação dos seus direitos fundamentais, logo, faz-se necessária a revisão das 
normas infraconstitucionais do país. O presente estudo busca demonstrar a existência do 
Direito fundamental de identidade da pessoa intersexual e explorar as possibilidades de não 
identificação do sexo biológico no registro público, bem como externar a necessidade de 
adaptação da legislação. Para tanto, a pesquisa descritiva foi realizada com a utilização dos 
procedimentos bibliográfico e documental. 

PALAVRAS-CHAVES: Ressignificação do Gênero, Intersexualidade, Direito à Identida-
de de Gênero.
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FORMAÇÃO HISTÓRICA DO CONTROLE 
DE CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL: A 

CONSTITUIÇÃO DE 1891

Renata Cheron Ribeiro, Marcelo Casseb Continentino 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA – FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E DIREITO

O controle judicial constitui um dos momentos mais significativos de tensão entre os siste-
mas político e jurídico e ainda hoje se discute qual o papeldo Poder Judiciário no sistema 
político e seus limites. A perspectiva histórica permite compreender os percursos trilhados 
desde a fundação do Estado brasileiro, no início do século XIX, até os dias atuais. Dessa 
forma, é indispensável entender como a chegada da República, em 1889, impactou no 
sistema constitucional monárquico brasileiro que passou a adotar soluções institucionais 
típicas do sistema norte-americano, a exemplo do federalismo, republicanismo e do con-
trole judicial de constitucionalidade das leis, ao se atribuir ao Supremo Tribunal Federal (e 
aos juízes, em geral) o poder de não aplicar leis contrárias à Constituição. Essa polêmica 
de tempos imperiaisrevela-se atual, sendoindispensável à formação do pensamento jurídico 
brasileiro o estudo do constitucionalismo imperial, permitindo-se pensar os problemas do 
presente à luz da própria experiência histórica brasileira e ampliar o espectro de compreen-
são apontando para soluções mais justas ao país. O objetivo é, portanto, compreender os 
percursos do pensamento constitucional em circulação e as normas jurídicas vigentes à luz 
do contexto histórico, formulando uma narrativa histórica reflexiva e alternativa àquelas 
que hegemonizam o discurso constitucional. Para a execução desta pesquisa, afigura-se 
exame analítico de fontes históricas e revisão bibliográfica. Conclui-se então que as dife-
renças de decisões e discussões do período, tanto políticas quanto jurídicas, frente a outros 
debates como a doutrina do Habeas Corpus, traçaram um caminho para as crises, fossem 
políticas ou sociais que tinham seu papel de alteração nas ações e decisões dos órgãos 
Jurídicos. O contexto histórico-político, assim, influencia e molda o funcionamento e a 
configuração do sistema reapropriando os respectivos institutos jurídicos de acordo com 
interesses e forças prevalecentes.

PALAVRAS-CHAVES: História Constitucional, Controle de Constitucionalidade, Cons-
tituição de 1891.
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SEBRAE: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A AÇÃO 
ESTRATÉGICA DE IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO DE 

E-COMMERCE

Albaniza Irani Sales, Ademir Macedo Nascimento

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - FCAP

Introdução: Esta pesquisa traz a proposta de apresentar a ação estratégica com a qual o 
SEBRAE implantou o curso “Como Vender Pela Internet Na Crise do Coronavírus”. O 
público-alvo do curso constituiu-se por microempreendedores individuais (MEI) e proprie-
tários de micro e pequenas empresas (MPE). Objetivo: Analisar a constituição do conteúdo 
programático do referido curso. Metodologia: A pesquisa utilizou uma abordagem quali-
tativa descritiva e foi realizada em duas fases: (1) levantamento das informações gerais 
do curso em estudo; (2) Relacionar as temáticas propostas no curso. Resultados: A fase 1 
revelou que o curso ocorreu no modo de 100% online, gratuito, com certificação digital e 
carga horária de quatro horas. A fase 2 obteve as treze temáticas abordadas no conteúdo 
programático, em único módulo. As temáticas foram as seguintes: 1. Esse negócio de inter-
net é pra minha empresa? 2. Quem é o meu público? 3. Como começar nas redes sociais, 
no e-commerce e nos marketplaces? 4. Como a gente faz para atingir novos mercados? 5. 
Tive que fechar a minha loja. E agora? 6. Como o Facebook e o Instagram podem me aju-
dar a vender? 7. Como faço para o algoritmo me amar? 8. Como usar bem os recursos do 
Instagram? 9. Como posso ser mais visto no Instagram? 10. Dá pra fazer gestão de clientes 
com o Facebook? 11. E o Whatsapp? Como uso para fazer as vendas? 12. Como receber 
os pagamentos das vendas online? 13. Onde eu posso anunciar? Conclusão: Neste estudo 
sobre o curso em questão, do SEBRAE, compreendeu-se que a linguagem dinâmica, com 
as quais as ações interativas eram demonstradas, tornou possível a familiaridade com as 
práticas de vendas digitais àqueles pequenos gestores que até então não realizavam vendas 
pela internet. Logo, trouxe o entendimento sobre a importância da inclusão digital e da 
atividade de e-commerce para os MEI e MPE, no sentido de compreenderem como estas 
podem proporcionar o equilíbrio das finanças para esses tipos de empresas.

PALAVRAS-CHAVES: Estratégia, E-commerce, Formação Complementar, Transforma-
ção Digital, Pandemia. 
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AVALIAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES INDUSTRIAIS E 
TECNOLÓGICAS PARA A ÁREA DE PETRÓLEO EM 

PERNAMBUCO

Nicole Cavalcanti dos Santos, Pablo Aurélio Lacerda de Almeida Pinto

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E DIREITO

O petróleo é um recurso de fundamental relevância na sociedade, representando não so-
mente a principal fonte energética, como também uma das matérias-primas mais utilizadas 
nos dias atuais. Sob esse contexto, o objetivo deste trabalho é analisar os desafios das capa-
citações científicas e tecnológicas gestadas nas instituições de ensino do Estado de Pernam-
buco, e as perspectivas de relação e interação com os empreendimentos em Suape, voltados 
para as áreas de petróleo, gás, naval e offshore. No que diz respeito à metodologia, foi 
escolhida uma pesquisa descritiva de natureza quantitativa. Foram combinadas várias for-
mas de procedimentos, partindo do referencial teórico. Como fonte de dados secundários, 
a investigação se valeu dos dados disponibilizados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia 
(MCT), através do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq. Ademais, foi empregada a 
estatística descritiva. Em relação aos resultados, constatou-se que a região nordeste, onde 
encontra-se instalado o Complexo de Suape, constitui a segunda maior região em termos de 
grupos de pesquisa relacionados às áreas em estudo. Em seguida, notou-se que, no campo 
estadual, há forte produção de capacidade de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) nesse se-
tor. Contudo, tal capacidade encontra-se concentrada em uma pequena parcela de institui-
ções. Foi possível perceber, também, dificuldades de acesso de novos grupos aos empreen-
dimentos de Suape. Para mais, notou-se um baixo envolvimento das instituições privadas 
com as atividades relacionadas ao setor em estudo. Ainda, foram identificadas algumas das 
dificuldades enfrentadas pelo setor produtivo da região. Pode-se concluir, portanto, que 
Pernambuco apresenta-se como detentor de grande potencial em termos de capacitações no 
ramo do petróleo e derivados. Todavia, foi percebida a necessidade de descentralização das 
mesmas entre as universidades do estado. Por fim, verificou-se uma relação incipiente entre 
o setor de P&D e os empreendimentos de Suape.

PALAVRAS-CHAVES: Tecnologia, Petróleo, SUAPE.
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ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO DE DECISÕES 
JUDICIAIS DE ASSÉDIO SEXUAL E MORAL NO AMBIENTE 
DE TRABALHO JULGADAS IMPROCEDENTES: MÚLTIPLAS 

REPRESENTAÇÕES DE GÊNERO

Tainã Almeida Pinheiro de Sousa, Rebeca Lins Simões de Oliveira

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO E DIREITO DE PERNAMBUCO

Os textos legais expressam relações de gênero, em que a lei e a cultura masculina estão 
intimamente ligadas, sendo o sistema jurídico é quase que inteiramente dominado por ho-
mens, sendo recente a participação das mulheres nas instituições jurídicas. A partir dessa 
perspectiva, o presente trabalho propõe o estreitamento teórico entre o Direito, de natureza 
social crítica, e a Linguística Crítica Discursiva, com o propósito de analisar decisões judi-
ciais que retratem o homem na condição de assediador moral e sexual, com a finalidade de 
observar a ideologia patriarcal nos textos judiciais. Para efetivar este trabalho, analisare-
mos as decisões judiciais numa perspectiva sincrônica e das relações entre língua, história, 
cultura, relações de poder e sociedade, compreendendo o discurso, como um modo de re-
presentação social e uma ação sobre o mundo e sobre o outro. Analisamos os componentes 
ideológicos, culturais e as relações de poder e opressão social que compõem representação 
discursiva feminina e as intervenções da ideologia patriarcal em textos judiciais que per-
petuam o ciclo de poder e controle, com foco na dominância masculina e subordinação 
feminina, configurando assim, mais uma forma de violência institucional. Quanto a sua na-
tureza, classifica-se a pesquisa como aplicada, que se propõe a desenvolver conhecimentos 
para aplicação prática com a finalidade de encontrar à solução de problemas específicos. A 
pesquisa classifica-se ainda pelo caráter explicativo, pois se propõem também trazer à luz 
dos porquês dos discursos e orientações ideológicas que culminaram a inversão da crimina-
lização da vítima. Com isso, busca-se a realização de um inventário de escopo ideológico 
baseada na opressão das mulheres no ambiente laboral que ocasiona, no âmbito jurídico, 
mais uma violência de gênero, e assim realizar um levantamento das intervenções da ideo-
logia patriarcal nesses textos judiciais.

PALAVRAS-CHAVES: Violência de Gênero, Assédio Sexual e Moral, Ambiente Laboral, 
Análise do Discurso.
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O PLANEJAMENTO ECO-TRIBUTÁRIO COMO 
FERRAMENTA DE ADEQUAÇÃO NORMATIVA 

ORGANIZACIONAL

Walkyria Carvalho e José Luiz Alves.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA – FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO E DIREITO DE PERNAMBUCO

O Planejamento Eco-tributário é responsável pela reestruturação organizacional que ope-
ram profundas mudanças no modelo de gestão, unificando a elisão tributária com a reno-
vação de administração sustentável. O ciclo proativo de pagamentos de tributos enseja 
benefícios financeiros à empresa, o que que torna a gestão robusta, estável e, certamente, 
apta a investir em seu aprimoramento gerencial, evitando-se que restem estagnadas em ges-
tões tradicionais e indiferentes aos princípios de sustentabilidade.Na prática, as empresas 
podem desenvolver um sistema de aproveitamento reverso, no qual créditos e restituições 
tributários se desvinculam de suas receitas fiscais e fomentam um Fundo Sustentável Orga-
nizacional, criado para reestruturar a empresa através da elisão.Este trabalho tem o escopo 
de demonstrar que, através da implementação deste ciclo, é possível realinhar as metas 
empresariais e redefinir seus objetivos, transformando a empresa em um empreendimento 
sustentável. Através da revisão bibliográfica, utilizamos da análise da aplicabilidade e orga-
nização dos tributos para reconfigurar as metas da empresa, de modo a direcioná-la ao fim 
comum sustentável. Os resultados obtidos com esta pesquisa refletem uma nova realidade 
social de ordem globalizada, cenário permeado de ousadas perspectivas em direção à ino-
vação acadêmica – a exemplo do ineditismo deste tema -, bem como à renovação do olhar 
da gestão. Através do presente estudo, conclui-se que as empresas que desejem obter o Selo 
Verde através dos resultados do planejamento tributário auferem lucros em ciclo renovável, 
com aproveitamento que se posterga em decorrência da renovação tributária nacional. É 
inegável a contribuição do planejamento tributário na gestão empresarial e neste trabalho 
restou evidente que, uma vez convertido o fluxo financeiro como saldo positivo, ele pode 
se transformar em investimento para reconfiguração organizacional.

PALAVRAS-CHAVES: Planejamento Eco-tributário, Gestão Organizacional, Direito 
Ambiental.
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CONTRIBUIÇÕES DOS PROGRAMAS DE P&D PARA 
O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UMA ANÁLISE 

DOS PROJETOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DO SETOR 
ELÉTRICO BRASILEIRO

Artur Fagner Tavares Rangel, Andrea Karla Pereira da Silva.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E DIREITO - FCAP.

A temática ambiental começou a ser discutida na Conferência sobre a Biosfera, sendo ofi-
cializadana Conferência das Nações Unidas.A partir daía sociedade passou a se preocupar 
comas questões ambientais, refletindo diretamente nos setores científico, comercial e in-
dustrial. Dentro das organizações a sustentabilidade tem influência direta na competitivi-
dade de mercado, pois além de garantir seus lucros, elas para manterem-se competitivas, 
passaram a se preocupar com os impactos socioambientais das suas atividades. Um outro 
fator de competitividade são os programas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) que bus-
cam inovação para o mercado. Nessa perspectiva é importante entender como os projetos 
de P&D contribuem para sustentabilidade. A pesquisa buscou analisar as contribuições dos 
projetos de P&D, no âmbito do setor elétrico, para o desenvolvimento sustentável. A me-
todologia foi baseada em técnicas que incluem a observação indireta através das pesquisas 
documentais e bibliográficas, que possibilitou compilar as informações necessárias para o 
desenvolvimento desta pesquisa. Para se avaliar e identificar as práticas sustentáveis dento 
dos projetos de P&D foi elaborado um checklisttendo como referências as metas dos Obje-
tivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).
Os resultados evidenciaram a importância do programa de P&D da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) para o desenvolvimento sustentável. Os projetos analisados mos-
traram, através das suas ações, contribuições para o alcance dos ODS. Devido a área de 
atuação da Aneel, observou-se uma tendência para determinados ODS, aqueles voltados 
para indústria, inovação e energia, mas outros objetivos também são favorecidos. A pesqui-
sa mostrou que o programa de P&D da Aneel é uma importante ferramenta na expansão do 
desenvolvimento sustentável, pois os projetos realizados buscam soluçõesinovadoras que 
contribuem nas três dimensões do desenvolvimento sustentável.

PALAVRAS-CHAVES: P&D, ODS, Inovação, Sustentabilidade.
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A CENTRAL DE AGILIZAÇÃO DE PROCESSO DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEPERNAMBUCO E SUA 
INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA 
ORALIDADE E DAIDENTIDADE FÍSICA DO JUÍZ

Carolina da Fonte Araújo de Souza, Luara Mendonça Gomes, Manuela Abath Valença

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA – FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO E DIREITO

O estudo versa sobre um debate teórico acerca da Central de Agilização Processual (CAP) 
do Tribunal deJustiça de Pernambuco e como sua existência fere diretamente os princípios 
processuais penais da oralidadee da identidade física do juiz, atualmente vigentes no or-
denamento jurídico pátrio. Tal órgão é composto pormagistrados e assessores que devem 
proferir sentenças de processos já instruídos, de modo que o juizdecisor não é aquele que 
acompanhou a produção probatória, sendo obtido o resultado, seja elecondenatório ou ab-
solutório, com base em mera inspeção visual do que está escrito nos autos do processo.
Acontece que o princípio da identidade física do juiz preconiza a condução da instrução 
processual pelomagistrado que prolatará a sentença, assim como o princípio da oralidade 
e as características da imediatez,da concentração e da presença, garantem que a produção 
probatória preze pela maximização do contraditórioe da ampla defesa. A partir daí, há que 
falar em uma nítida violação de tais princípios mediante oestabelecimento da Central de 
Agilização Processual, objetivando a pesquisa demonstrar como a CAP, aodesrespeitar as 
nuances dos princípios citados alhures, possibilita o impulso inquisitivo dos julgamentos e, 
consequentemente, contribui para o distanciamento do sistema processual brasileiro de um 
modeloacusatório, mais alinhado a preceitos democráticos. Para tal, far-se-á a utilização de 
pesquisa exploratória equalitativa, com amparo em revisão de literatura quanto ao tema. 
Almeja-se, assim, constatar que talincompatibilidade se apresenta como grande obstáculo 
à construção de um sistema jurídico maisdemocrático. Isso porque não só contraria certos 
ditames de ordem axiológica, os quais guiam um processopenal acusatório, mas, também, 
porque encontra na lógica inquisitiva um refúgio para afastar cada vez maisos agentes do 
processo entre si, prevalecendo interesses outros que não aqueles voltados à preservação 
dadignidade da pessoa humana.

PALAVRAS-CHAVES: Sistema Acusatório, Central de Agilização Processual, Identidade 
Física do Juiz, Oralidade.
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COMPREEMDENDO A JUDICIALIZAÇÃO DAS  
REFORMAS CONSTITUCIONAIS NO BRASIL: AJUSTE 

FISCAL (EMENDA CONSTITUCIONAL 86/2015) E 
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS NO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL

Anna Gabriella da Silva Lyra, Flávia Danielle Santiago Lima

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO E DIREITO DE PERNAMBUCO

O Direito, enquanto limite, diretriz e instrumento das políticas públicas, acaba agindo como 
conformador e limitador da própria Política; tensionando os limites entre essas duas áreas. 
Nessa esteira, é necessário delimitar o espaço de atuação dos Tribunais e compreender 
como as cortes influenciam a atividade dos Poderes Executivo e Legislativo no desempe-
nho de suas funções. A pesquisa, direcionada a atuação do Supremo Tribunal Federal e a 
judicialização das reformas constitucionais, visou analisar as decisões proferidas pela corte 
no curso a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.595e sua efetiva interferência 
sobre a atividade do poder de reforma, questionando se ocorre o exercício de ativismo ou 
autocontenção. Elegeu-se por método o estudo de caso a partir de uma abordagem explo-
ratória-descritiva, adotando se como metodologia a Teoria Positiva e Normativa. A ADI 
5.595 questiona os arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional (EC) 86/2015, que representam 
uma revisão das opções legislativas para financiamento das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde (ASPS) por parte da União. O projeto focou na análise da atividade financeira do 
Estado. Incorporando à discussão os elementos da escassez, limite na disponibilidade de 
recursos, necessidade, escolha e ressignificação dos compromissos políticos, apresentado 
modestos apontamentos sobre a relação entre tais conceitos e o sistema de proteção dos 
direitos fundamentais. Da análise da decisão que deferiu a tutela de urgência, verificou-se a 
tentativa de autocontenção a partir da limitação do objeto da lide e a manutenção da lógica 
nuclear das políticas públicas garantística, contudo pouco inovadora. Todavia, tendo em 
vista a ampla margem argumentativa que pode ser explorada pelo STF, o dissenso expres-
so sobre o tema e novos fatores históricos e políticos, como a Pandemia do COVID-19, a 
delimitação dos limites do Direito e Política na construção da política fiscal pelo Supremo 
Tribunal continuam em construção.

PALAVRAS-CHAVES: Política Fiscal, Núcleo Essencial, Autocontenção, Atividade Fi-
nanceira, Saúde.



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 703

A PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA DA VONTADE E O 
DOMÍNIO DO CORPO COMO MANIFESTAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: 
ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO DE DECISÕES 

JUDICIAIS

Camila Almeida Andrade Velloso, Rebeca Lins Simões de Oliveira

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA – FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E DIREITO DE PERNAMBUCO

A partir do atualCódigo Civil e Constituição Federal, a autonomia da vontade se refere à 
faculdade de tomar decisões concernentes a sua própria vida, inclusive sobre seu corpo, de 
forma livre e segundo suas concepções, desde que não implique ofensa ao direito à vida ou 
à esfera jurídica de terceiros. Isto posto, destaca-se que o direito ao corpo é protegido legal-
mente a fim de impedir ofensas estatais e de particulares; porém, este ideal não se reflete no 
quadro de garantias fundamentais asseguradas pelo Estado, vide o “Caso Janaína”.A priori, 
analisou-se a Ação de obrigação de fazerinterposta pelo Ministério Público de São Paulo e 
os Autos da Sentença judicial nº 1001521-57.2017.8.26.0360 objetivando cotejar as teorias 
da Análise Crítica do Discurso Jurídico e aplicando os Operadores Argumentativos- a fim 
de detectar os “Modos de Operação da Ideologia”de Thompson.À vista disso, a segunda 
parte investiga o contexto em que o discurso teve impacto e quais as capilaridades sociais 
envolvidas neste, questionando o que está “por trás” das palavras para compreender o cará-
ter transformacional da Teoria Crítica. Para isso, estudar-se-ão os traços de marginalidade 
presentes em “Janaína”, explorando o porquê de sua figura representar tanto na sociedade 
brasileira e como os recortes de gênero, raça e classe influenciaram em seu procedimento 
jurídico - utilizando, assim, o marco teórico interseccional. Logo, tais análises foram fei-
tas por meio do método de pesquisa qualitativa e bibliográfica e têm cunho documental e 
de fonte de “primeira mão”; ademais, a pesquisa é aplicada e explicativa pois aponta os 
porquês dos discursos e orientações ideológicas que culminaram a inversão da criminali-
zação agressor/vítima. Assim, verificou-se que as relações de poder e opressão social são 
consolidadas através de aspectos linguísticos, o que legitima o patriarcalismo e repercute 
em decisões judiciais como a da pesquisa, a qual foi desenvolvida no programa de iniciação 
científica PIBIC.

PALAVRAS-CHAVES: Análise Crítica do Discurso, Dignidade da pessoa humana, Direi-
to ao corpo, Violência institucional.
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ANÁLISE DA EFETIVIDADE DA LEI MARIA DA PENHA 
NA TUTELA DOS DIREITOS PATRIMONIAIS DA MULHER 

VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR A 
PARTIR DOS JULGADOS DA 3ª CÂMARA CRIMINAL DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

Camila Cristiane da Silva, Venceslau Tavares Costa Filho

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E DIREITO DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - 

FCAP/UPE

Examinada a Lei Maria da Penha, percebe-se sua intenção de tutelar as mulheres-vítimas 
através de sanções agravadas, medidas protetivas e algumas repercussões civis. Porém, 
por atribuir uma competência unificada aos Juizados Especiais de Violência Doméstica e 
Familiar, critica-se como um Juiz criminal não tem a mesma sensibilidade de se posicionar 
sobre assuntos de natureza privada, afinal, cada ramo se comporta de maneira diferente. 
Assim, para constatar a concessão da indenização por danos morais nos casos de violência 
doméstica nestes Juizados e no Tribunal de Justiça de Pernambuco, usou-se a metodologia 
de caráter exploratório com levantamento bibliográfico e estudos de decisões judiciais, 
constituindo uma pesquisa qualitativa-quantitativa. Para tanto, averiguou-se como a tese 
do REsp 1.643.051/MS, sobre o direito da vítima ao ressarcimento pelos danos morais, é 
aplicada. De fato, a decisão serve para guiar a previsão do artigo 387, IV, do Código de 
Processo Penal, confirmando a presunção da reparação civil em tais casos. Nessa lógica, 
foram analisados 30 acórdãos da 3ª Câmara Criminal de Recife, na qual apenas 3 tratavam 
do assunto e nenhum concedeu, através do precedente, o direito à mulher. Essa situação 
mostra, de imediato, como o precedente obrigatório não é conhecido e não é seguido pelos 
próprios procuradores, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público. Ademais, res-
salta-se que nos julgados analisados, a falta de um julgamento com perspectiva de gênero 
foi latente, confirmando as falhas já elencadas, além de mostrar-se importante à concretiza-
ção das previsões legislativas, para transmitir à sociedade que essas situações não são mais 
toleráveis, não saem impunes e devem ser reparadas, como aduz Graciela Medina (2018). 
Logo, percebe-se que os procedimentos implicam negativamente no direito da mulher, sen-
do necessária esta exposição para solucionar a problemática em favor das vítimas, que são 
vulneráveis e merecem todo tipo de proteção.

PALAVRAS-CHAVES: Lei Maria da Penha; Violência Doméstica; Dano Moral in reipsa.
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ANÁLISE DA EFETIVIDADE DA LEI MARIA DA PENHA 
NA TUTELA DOS DIREITOS PATRIMONIAIS DA MULHER 

VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR A PARTIR 
DOS JULGADOS DA 1ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

Carolina de Macêdo Ferreira e Venceslau Tavares Costa Filho.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA – FACULDADE DE DIREITO E ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO

A Lei Maria da Penha ocasionou o agravamento das penas criminais para aqueles que 
cometem violência doméstica contra a mulher, buscando prevenir os ilícitos penais e res-
guardar os direitos no âmbito privado das vítimas. Para isso, houve a unificação das com-
petências cíveis e criminais no Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher, antes de 
competência criminal. Nesse sentido, buscou-se identificar se tal unificação tem ocorrido 
de maneira a garantir os direitos das vítimas, principalmente em relação ao entendimento 
do REsp 1.643.051/MS nos acórdãos da 1ª Câmara Criminal do TJPE. Em relação à meto-
dologia, trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório com levantamento bibliográfico e 
de decisões judiciais, visando a elaboração de uma teoria sobre o fato estudado. Entre 2018 
e 2019, foram analisados 30 acórdãos sobre a temática, dos quais apenas 1 tratava da inde-
nização por danos morais à mulher vítima e afastava-o por não ter havido prova específica. 
Contudo, o REsp estabelece que há necessidade de comprovação da materialidade e autoria 
do crime, apenas, e não do dano moral (in re ipsa), uma vez que a violência doméstica afeta 
a esfera dos direitos da personalidade da mulher-vítima, pois agride o direito à integridade 
psíquica (TAVARES DA SILVA, R.B., 2019, p. 256). Ainda cabe questionar a perspectiva 
de gênero no julgamento, questão de extrema importância quando lidamos com violên-
cia doméstica, pois há fatores acometidos unicamente às vítimas e que impossibilita, por 
exemplo, que a verbalização de diversas questões, as quais, se não tratados no julgamento, 
impossibilita que a decisão seja, de fato, justa. Tal é o exposto que nos permite concluir 
pela prejudicialidade da unificação das competências cível e criminal para a garantia dos 
direitos, principalmente no âmbito civil, das mulheres vítimas de violência doméstica, pos-
to que dificilmente o juiz criminal aborda da melhor forma as questões da seara cível, como 
a desnecessidade de comprovação de dano moral.

PALAVRAS-CHAVES: Lei Maria da Penha; Violência Doméstica; Perspectiva de Gêne-
ro; Dano moral in re ipsa. 
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CIBERFEMINISMO: MACHISMO NO E-SPORT

Maria Renata Keithlyn de Gois Cruz, Dr. Alexandre Henrique Saldanha

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA – FACULDADE DE CIÊNCIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DIREITO DE PERNAMBUCO

Com a crescente quantidade de participantes nos Esportes Eletrônicos, conhecidos como 
E-sports, juntamente com sua ampla notoriedade, ainda não é largamente visto gruposfe-
mininos integrando essas posições. O fato que nos conduz a questionar é o fato de quenos 
primórdios a era computacional era um ambiente majoritariamente feminino, pois, erarea-
lizada a comparação com a função de secretariado, ocupação tida como “trabalho demu-
lher”. Na década de 1980 os homens já dominavam o ambiente da tecnologia, a razãodisso 
fora o amplo marketing focado para meninos e homens na expansão dos jogosvirtuais. Os 
videogames revolucionaram não somente a tecnologia, mas também asociedade e as rela-
ções sociais, esses tiveram seu público-alvo o masculino, assim, acomunidade incorporou 
a ideia de que “Computadores eram para Homens”. As Feministas, segundo Judy Wacman, 
têm identificado que o monopólio masculino nas tecnologias, somente reforçam o elemento 
de dependência feminina. O objetivo geral é buscar identificarquais aspectos machistas, 
preconceituosos e ilegais que se encontram nos e-sports, detalhando principalmente o caso 
da Jogadora Profissional de League of Legends, Julia Mayumi” Nakamura, a qual sofreu 
assédio e também fora usada como marketing de formaexaustiva da empresa, que já está 
no judiciário sendo explorado na seara trabalhista bemcomo na cível. Dessa forma, o mé-
todo de pesquisa utilizado será descritivo, exploratório ea abordagem será a qualitativa 
com revisão bibliográfica. Tais termos serão evidenciados, trazendo a premissa de que as 
mulheres NÃO conseguem destaque nos e-sports, sequer tem sua própria competição, e 
sofrem de diversas formas, inclusive com abusos, baseando-se no pensamento de Hannah 
Arendt através de um viés feminista, comparando omachismo sofrido no mundo “real” em 
relação ao “virtual”, a fim de demonstrar que taismundos são preconceituosos e abusam das 
mulheres de diversas formas de violência.

PALAVRAS-CHAVES: Direito. Relações de Gênero. Assédio moral. Cibercultura.
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CYBERCRIMES: UMA VÍTIMA EM DUAS ESFERAS

Maria Renata Keithlyn de Gois Cruz, Dra. Maria Amália de Oliveira Arruda Camara.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA – FACULDADE DE CIÊNCIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DIREITO DE PERNAMBUCO

Com a crescente quantidade de usuários na internet, a taxa de cybercrimes, os chamados-
crimes virtuais, aumentaram exponencialmente, com um crescimento de 109% em 2018.
Entretanto, os números só se tornam mais alarmantes. Na pandemia foram verificadosso-
mente de janeiro a abril, mais de 907 mil “spams”, 737 incidentes relacionados amalwares 
(softwares maliciosos) e 48 mil links suspeitos, todos relacionados à covid-19pela Interpol. 
Textos, fotos, artes, vídeos, postagens, compartilhamentos e e-mails, tudopode ser alvo ou 
prova para os cybercrimes. O revengeporn- pornô de vingança- é umdos crimes mais ocor-
ridos no meio feminino, em que são expostas mídias intimas dasmulheres nas redes sociais 
por seus ex-parceiros, por vingança. Outro crime muitocomum é o de fraude na internet, 
ocorrendo por meio de phishing e farming, instrumentos virais que tentam ludibriar o usuá-
rio por sua ingenuidade ou sua falta de atenção. Alémdesses, também há o cyberstalking, o 
qual vem crescendo exponencialmente nos últimos

anos. Tal crime deixou de ser somente físico e passou a estar nos dois âmbitos, real evirtual, 
comprometendo muitas vezes não somente com o emocional, mas também com asaúde psi-
cológica da vítima. O fato que nos conduz a questionar é que o ciberespaço nãoprecisa ser 
vigiado com mais afinco, para que os crimes ocorridos nele não se tornemfatais no mundo 
físico/real. O objetivo geral é buscar identificar quais aspectos ilegais eilícitos estão presen-
tes nos cybercrimes, e como eles podem se tornar físicos/reais apartir de uma não punição 
rápida e eficaz. Dessa forma, o método de pesquisa utilizadoserá descritivo, exploratório e 
a abordagem será a qualitativa com revisão bibliográfica. Tais termos serão evidenciados, 
trazendo a premissa de que os cybercrimes impactamdiariamente milhares de pessoas, e se 
não tolhidos e inibidos de maneira rápida e eficaz, tornam-se uma fundamentação para cri-
mes piores. Logo, objetiva-se demonstrar que taismundos são coligados e que o cybercrime 
e o crime físico podem e tornam-se um só.

PALAVRAS-CHAVES: Direito. Crimes. Cybercrimes.
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HUMANIZA – UPE

Bruna Araújo Rangel Bezerra; Maria Amália Oliveira Arruda Câmara; Orlando Severino de Souza Netto.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
FCAP - FACULDADE DE CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO

O projeto tem como base estudos que combatem as desigualdades sociais através do diá-
logo, utilizando principalmente a Comunicação Não Violenta e o Protocolo de Consenso. 
A partir desses estudos, é possível minimizar as micro violências presentes nas formas de 
comunicação das pessoas e na nossa visão de mundo, bem como de se abrir para escutar e 
respeitar opiniões contrárias. O objetivo do trabalho é promover o aprendizado da cultura 
de paz e contribuir para a mudança de perspectiva em polos: o relacionamento com o seu 
interior, o relacionamento interpessoal e o relacionamento com a sociedade para construir 
um ambiente cooperativo e movido pela empatia e vontade de contribuir com o meio co-
letivo. Somado a isso, a Comunicação Não Violenta promove uma cultura de consciência 
dos nossos preconceitos, julgamentos e linguagens que nos afastam como seres humanos 
e, dessa forma, o seu aprendizado luta contra a marginalização, os preconceitos e todas as 
formas de violência. Diante da realização de uma oficina de Comunicação Não Violenta 
obtivemos uma compreensão dos assuntos abordados e uma mudança da forma comum 
de comunicação estabelecida culturalmente para uma linguagem livre, na medida do pos-
sível, da violência passiva e, no caso de ações, da violência física através dos relatos dos 
participantes e da avaliação final. Portanto, a partir dos trabalhos realizados pelo projeto 
de extensão HUMANIZA, foi possível ensinar os métodos da Comunicação Não Violenta 
por meio de uma oficina online dividida em três turmas, totalizando 80 participantes com 
aulas práticas, simuladas e com amplo espaço para diálogo e esclarecimentos de dúvidas.

PALAVRAS-CHAVES: Comunicação não violenta; Empatia; Humaniza; Respeito; 
Diálogo



Anais da Semana Universitária da UPE
23 a 26 de novembro de 2020 709

FREI CANECA: CRÍTICAS À CONSTITUIÇÃO DE 1824, 
CONSTITUCIONALISMOE PACTO SOCIAL

Ana Flávia Gomes Cordeiro, Marcelo Casseb Continentino

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO E DIREITO DE PERNAMBUCO

Frei Joaquim do Amor Divino Caneca é considerado um dos grandes nomes da História 
pernambucana. Defensor do constitucionalismo liberal; possuidor de forte ideal republica-
no e separatista; líder que enfrentou, junto aos rebeldes, um extenso batalhão expedido pelo 
imperador Dom Pedro I na Confederação do Equador de 1824. Apesar de seu importante 
papel na busca pela elaboração de uma Constituição liberal que correspondesse aos anseios 
do povo brasileiro, esse feito não recebe o devido destaque na História Nacional. Frei Ca-
neca dizia que não escrevia para um povo letrado, e sim “para um povo rude, que não tem 
aplicação às letras”. Se encarregava, assim, do papel de disseminar as ideias e ensinamen-
tos àqueles menos instruídos para que estes pudessem se tornar sujeitos políticos. Após a 
independência, Pernambuco sofria uma crescente queda econômica. Tal fato somava-se, 
ainda, aos casos de tributação extraordinária que ocorriam por determinação de D. Pedro 
I. Neste arranjo nacional, agravam-se as dicotomias ideológicas e políticas na medida em 
que se iniciam as reuniões da Assembleia Constituinte, em 1823. Constituinte que durou 
pouquíssimo tempo e que logo deu lugar a uma Carta Constitucional. Nesse viés, procurar-
-se-á responder não só o porquê de Caneca não considerá-la uma verdadeira constituição, 
mas também analisar suas ideias referentes ao pacto social e ao constitucionalismo em 
seu tempo. Para isso, serão utilizadas como fontes primárias alguns textos redigidos pelo 
próprio Caneca, como o Typhis Pernambucano. Como fontes secundárias, analisar-se-ão 
livros contemporâneos sobre História, bem como bibliografias, a exemplo de Frei Joaquim 
do Amor Divino Caneca (2001). Assim espera-se com esta pesquisa a recapitulação não só 
histórica, mas jurídica e constitucional a fim de colaborar com a literatura sobre a primeira 
Constituinte do Brasil, promovendo uma reflexão interdisciplinar, além de contribuir com a 
cultura pernambucana e reacender debates sobre episódios locais não raramente esquecidos 
no âmbito de ensino.

PALAVRAS-CHAVES: Constitucionalismo, Frei Caneca, Pacto Social.
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A CONSTRUÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA 
FEMININA “TRANS”: ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO 

NA NEGAÇÃO JURÍDICA DO NOME SOCIAL

Isabel Marinês da Silva, Rebeca Lins Simões de Oliveira

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO E DIREITO DE PERNAMBUCO

O gênero como uma construção social dispõe de prerrogativas, tendo como a sua principal, 
os papeis de gênero intrínscicamente relacionada a discriminaçãoao sexonão masculino. As 
transgressões do patriarcado acarretam efeitos negativos perante o princípio da dignidade 
da pessoa humana, nesse presente trabalho, relacionado a modificação do nome social de 
pessoas transexuais. Assim se faz imprescindível, a análise crítica do discurso nas jurispru-
dênciasdos juízes singulares, nos Tribunais de justiça e no Supremo Tribunal Federal.Utili-
zando a abordagem qualitativa e revisões bibliográficas. A modificação do nome social das 
pessoas transexuais, é respaldada pelos princípios constitucionais da liberdade, igualdade e 
dignidade da pessoa humana. Uma vez que, os transexuais se incluem-se em grupos mino-
ritários historicamente e socialmente marginalizados se faz necessário prestações positivas 
por parte do Estado. Com a positivação do decreto presidencial n° 8727/2016, do Recurso 
Extraordinário 670.422 em 2018, e do provimento do Conselho Nacional de Justiça n° 73 
de 2018, constitui-se marcos históricos na conquista jurídicas/legais em favor do direito 
personalíssimo de autodeterminação dos transexuais. Entretanto, existe uma disparidade 
entre a lei e a práxis, diante de processos relacionados a tal temática é possível explanar 
uma constante violência institucional. A negação jurídica do nome social ocorre demasia-
damente embasada em fundamentações teóricas ultrapassadas, as quais não condizem com 
a realidade legal. É notório que a partir de 2016 houve uma burocratização de tal direito, 
com improcedências na primeira instância, fundamentadas na falta de cirurgia de redesig-
nação sexual ena obrigatoriedade do laudo psicológico. Diante de tal problemática deve-se 
ultrapassar e desconfigurar ideologias opressoras da categoria sexo como gênero na seára 
jurídica.

PALAVRAS-CHAVES: Transexuais, Nome Social, Negação Jurídica, Análise Crítica do 
Discurso.
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LIGA PERNAMBUCANA DE DIREITO DIGITAL

Orlando Severino de Souza Netto, Maria Amália Oliveira Arruda Câmara, Bruna Araújo Rangel Bezerra.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO

Fruto de um processo histórico, que usava uma linguagem autoritária e excludente para 
perpetuarem uma elite no poder, as pessoas foram utilizando um meio de se relacionar que 
os desconectam de suas necessidades e sentimento. Assim, acabaram por reproduzir vio-
lências que perduram até os dias atuais, como o preconceito, agressões físicas e discursos 
de ódio. Ciente disso, a Liga Pernambucana de Direito Digital teve o intuito de trazer refle-
xões acerca desta realidade para os seus integrantes, utilizando-se, para lograr tal êxito, de 
um curso onde se ensinou as técnicas defendidas pelo psicólogo Marshall B. Rosenberg em 
seus mais diversos livros, as quais, em sua totalidade, acabam por formar a teoria da Co-
municação Não Violenta. Entre outros pontos, o curso tratou de defender uma linguagem 
mais humana, eficiente e objetiva, com foco nos conflitos típicos de uma instituição como 
esta. Neste sentido, foram ministradas aulas expositivas durante o período de 16 de junho 
de 2020 até 14 de julho de 2020, onde havia interações com os participantes, sugestões de 
leituras e podcasts, além de exercícios práticos, os quais colocavam os alunos em contato 
direto com a teoria de Marshall. Assim, a presente Liga visava propiciar, através deste cur-
so, um ambiente ainda mais acolhedor para seus integrantes, criando meios e ensinamentos 
capazes de proporcionar o diálogo e a empatia na comunicação cotidiana das pessoas, 
além de criar um ambiente ainda mais acolhedor aos seus participantes. Por fim, pode-se 
afirmar que a conclusão alcançada a partir da execução do projeto é sobre a importância de 
se difundir a Comunicação Não Violenta, principalmente na academia, onde a exigência 
constante por resultados e o medo sobre o futuro profissional podem torná-lo um ambiente 
propício para o surgimento de doenças mentais. Além disso, uma mudança no modo de se 
comunicar da sociedade pode gerar mais inclusão dos grupos vulnerável, diminuição da 
violência e diminuição da taxa de suicídio.

PALAVRAS-CHAVES: Comunicação Não Violenta; Diálogo; Empatia; Liga Pernambu-
cana de Direito Digital.
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OS PROJETOS DE LEI 394 E 439/2019 E O RACISMO 
LATENTE NO SISTEMA PENAL BRASILEIRO

Mariana de Barros e Silva Pinheiro, Renata Cheron Ribeiro, José Durval de Lemos Lins Filho

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA - FACULDADE DE CIÊNCIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DIREITO

Os PLOs 394 e 439/2019, que tramitam na Assembleia Legislativa do Estado de Pernam-
buco dispõem sobre custeio da monitoração eletrônica no sistema prisional e tem como 
justificativa tornar menos oneroso ao Erário estadual a manutenção das tornozeleiras ele-
trônicas. Tais projetos ferem o inciso I do art. 22 da Constituição Federal, ou seja, preten-
dem impor um novo dever ao preso, de prerrogativa legislativa da União. Ademais, não 
poderia legislação estadual criar nova hipótese de ressarcimento pecuniário pelo preso, já 
que sua única hipótese foi prevista por lei federal. Esgotados os argumentos sobre a cons-
titucionalidade dos projetos de lei, resta necessário o questionamento concernente às mo-
tivações por trás da proposta e os fatores que contribuíram para a aceitação da maioria dos 
parlamentares. Desde o princípio do Estado Brasileiro seu sistema criminal ordinariamente 
dispunha de instrumentos para o aprisionamento dos corpos indesejáveis, e embora possua 
trajeto marcado por rupturas referentes à processos históricos, o paradigma não é abando-
nado e projetos racistas e classistas ainda são reproduzidos sob a égide de uma “proteção 
do bem comum”. Ana Flauzina (2006) argumenta que esse Sistema não foi idealizado para 
punir todos os delitos, mas para atingir determinados setores sociais mais vulneráveis, o 
custo social do progresso seria então cobrado e custeado por estas camadas. São exemplos 
a criminalização Constitucional e infraconstitucional dos cultos de origem africana e mani-
festações culturais próprias desse contingente; o Crime de Vadiagem; entre outros, e assim 
torna-se a repetir semelhante conduta quanto ao caso aqui discutido. Tem-se então o exercí-
cio de uma liberdade criminalizada, oupermitida desde que sob as amarras da vigilância de 
um Estado racista. Destarte, o presente estudo respalda-se na ideia de que a cobrança pela 
tornozeleira como uma premissa indenizatória ao Estado para o alcance da liberdade pode 
em diversos níveis equiparar-se à uma outra premissa história que também visava o alcance 
a liberdade, a carta de alforria.

PALAVRAS-CHAVES: Racismo; Projeto de Lei Ordinária; Sistema Penal Brasileiro.
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PROJETO DE MONITORIA PARA DISCIPLINAS 
PROPEDÊUTICAS JURÍDICAS

Beatriz Veras Valença Portela, Camila Almeida de Andrade Velloso, Marcelo José Monteiro Mota,  
Rebeca Lins Simões de Oliveira.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA – FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E DIREITO

A monitoria nas disciplinas propedêuticas justifica-se a partir da necessidade do contato 
maior entre o aluno e o conteúdo nas disciplinas de Antropologia Jurídica, Metodologia da 
Pesquisa Jurídica e Redação Forense do curso de Direito, contato esse que é amplificado e 
diversificado através das realizações das atividades propostas no planejamento semestral 
da disciplina, buscando o esgotamento de todos os meiosdisponíveis para tornar o conteúdo 
mais dinâmico e fácil de assimilar. A monitoria acadêmica objetivou, a partir da utilização 
de novos métodos educativos, com a indissociabilidade entre os pilares universitários de 
pesquisa, extensão e ensino, desenvolver um apoio pedagógico aos alunos interessados 
em aprofundar osconhecimentos nos conteúdos curriculares; introduzi-los à docência, me-
diante o desempenho de atividades ligadas ao ensino; e os assessorar no desenvolvimento 
de suas potencialidades, promovendo diversos métodos de assimilação de conhecimento, 
principalmente de forma assíncrona, transformando o aluno em agente ativo da aprendiza-
gem e humanizando a abordagem do conteúdo “tradicional”. O método utilizado, portanto, 
evitou o ensino caracterizado pelo pragmatismo-tecnicista e imergiu em um ensino jurídi-
co arrojado, em que os aspectos humanistas, políticos e sociológicos foram evidenciados. 
Como resultado imediato, foi observada uma aprendizagem mais eficiente, com a intensa 
imersão dos alunos nosconteúdos, gerando uma compreensão de fenômenos do dia a dia 
sob a ótica do direito e, consequentemente, a criação de debates com exposição de ideias a 
partir de diversas vivências pessoais e pontos de vistas, dentro e fora da sala de aula, que 
geraram a incorporação de conhecimento. Por fim, contatou-se o aprimoramento profis-
sional em todas as áreas do conhecimento, principalmente no âmbito doensino jurídico do 
tronco propedêutico.

PALAVRAS-CHAVES: Propedêutica Jurídica, Novas Metodologias de Ensino, Método 
Freiriano, Mídias Visuais.
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TRABALHO REMOTO E CRISE HUMANITÁRIA NO 
PERÍODO PÓS-PANDEMIA: O COMPLIANCE COMO 

FERRAMENTA MINIMIZADORA DOS IMPACTOS À SAÚDE 
DOS COLABORADORES

Maria Catarina Barreto de Almeida de Almeida Vasconcelos, Rita de Cássia Neves Leite, Luiz Cassio Alves de Melo,  
Oton de Albuquerque Vasconcelos Filho

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA – FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO

Uma das temáticas que compõe a Teoria Geral do Direito refere-se a suas fontes. As trans-
formações e conflitos oriundos do tecido social as classificam como materiais. A realidade 
e a atualidade do trabalho “à distância” comprovaram a necessidade da robusta ampliação 
e desenvolvimento das tecnologias da informação e opções de comunicação, diante dos 
impactos da crise econômica expandida pela pandemia do vírus COVID19. Pesquisas pro-
jetam que, após superada a gravíssima crise sanitária, a opção da execução do trabalho no 
formato “à distância”, tende a se tornar uma preferência. Diante dessa revolução estrutural 
do como fazer, indispensável se torna o planejamento organizacional para a gestão remota 
de pessoas. O texto vigente da Constituição Federal de 1988, em seus artigos 6º e 196, 
confirmam como direito fundamental do cidadão o acesso à saúde. Vale destacar que a Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) conceitua saúde com a perspectiva ampla abrangendo 
o bem-estar físico, mental e social. A literatura sobre qualidade de vida no trabalho informa 
que esta condição envolve aspectos físicos e ambientais. Esta pesquisa objetiva analisar 
em que medida a implementação de um programa de compliance trabalhista seria útil para 
uma gestão sustentável. O estudo tem caráter exploratório e a pesquisa, bibliográfica. Os 
pesquisadores analisaram os títulos das bases SciELO, periódicos CAPES, dentre outros. 
Os resultados apontaram que o atendimento profissional efetivado a partir das residências 
dos colaboradores, anunciam problemas decorrentes de ergonomia e de ordem psíquica. 
A conclusão provisória indica que o compliance trabalhista constitui uma ferramenta de 
gestão e prevenção de riscos quanto aos recursos humanos, e pode auxiliar na garantia do 
cumprimento das normas trabalhistas, diminuição dos riscos sobre os colaboradores, restri-
ção de prejuízos, além de estimular a adoção de práticas que preservem a integridade física 
e psíquica dos trabalhadores. 

PALAVRAS-CHAVES: Trabalho à Distância, COVID19, Compliance Trabalhista.
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O PODER JUDICIÁRIO NA PRIMEIRA REPÚBLICA E A 
REFORMA DE 1926

Renata Cheron Ribeiro, Marcelo Casseb Continentino.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA – FACULDADE DEADMINISTRAÇÃO E DIREITO

O debate sobre o papel do Poder Judiciário no sistema político e seus limites ainda é um 
tema recorrentemente envolto por uma narrativa que hegemoniza o discurso constitucional 
brasileiro longe das influências de seu tempo e época. Destarte, entre os destaques da Pri-
meira República está o Supremo Tribunal Federal que teve sua força e competência acen-
tuada por não mais somente aplicar as leis, mas interpretá-las e examiná-las e experimentou 
período de crise já incitada antes de suas novas atribuições. Casos como o das Eleições da 
Bahia (1908) e o Bombardeio em Manaus (1910) realçam elementos de exercício do tribu-
nal frente à chamada Doutrina do habeas corpus. As lógicas de atuação e formatação das 
decisões tomadas durante o período evidenciam a influência do jogo político na designação 
da separação dos poderes, ressaltando assim os confrontos e crises na história do controle 
de constitucionalidade. Dessa forma, busca-se compreender os percursos do pensamento 
constitucional em circulação e as normas jurídicas vigentes à luz do contexto histórico 
específico. Formular uma narrativa histórica reflexiva acerca do papel do Judiciário na Pri-
meira República. Estudar a História constitucional do Brasil na transição do Império para 
a República (1889-1930) e compreender as razões por trás da Reforma Constitucional de 
1926. A metodologia compreende exame analítico de fontes históricas e revisão bibliográ-
fica, desenvolvidas a partir de coleta de dados de anais do Senado, periódicos da época, ju-
risprudência e referências anteriores. Conclui-se então que o STF não exercia somente um 
papel fixo durante a Primeira República, fossem as crises políticas ou sociais tinham seu 
papel de alteração nas ações e decisões do órgão do Judiciário. O contexto histórico-políti-
co, assim, influencia e molda o funcionamento e a configuração do sistema reapropriando 
os respectivos institutos jurídicos de acordo com interesses e forças políticas prevalecentes.

PALAVRAS-CHAVES: História Constitucional. Controle de Constitucionalidade. Cons-
tituição de 1891. 
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TRABALHO REMOTO E SAÚDE DO TRABALHADOR NO 
CONTEXTO PÓS-PANDEMIA COVID-19

Débora de Sousa Costa, Larissa Tenório Taveira, Clodoaldo Lucas de Oliveira Rocha,  
Oton de Albuquerque Vasconcelos Filho.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS BENFICA – FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO E DIREITO

Gestão de Recursos Humanos é um tema que dialoga entre os cursos de Direito e Adminis-
tração e o assunto pesquisado tem vínculo com o tema da Semana Universitária.Em 2019, 
na cidade de Wuhan (China), inicia-se o surto de uma variação do coronavírus, o SARS-
-CoV-2, e sua doença associada, a Covid-19. Esta impactou substancialmente a execução 
contratual de emprego com as medidas de isolamento e restrições de mobilidade social. 
A fim de movimentar a economia e preservar os empregos, os países encontraram como 
alternativa para atingir tais objetivos o trabalho à distância. Este costumava existir como 
produto de acordo mútuo entre as partes ou pela conveniência do negócio. A pandemia da 
Covid-19 inverteu a natureza dotrabalho à distância, antes utilizado pela via da excepcio-
nalidade. A meta da pesquisa foi discutir quais os impactos na saúde dos colaboradores tal 
disrupção pode gerar. O presente estudose desenvolveu através do método dedutivo pela 
revisão da literatura, apartir da seleção de títulos nas bases de dados SciELO, entre outros. 
Trata-se de estudo com abordagem qualitativa e de caráter exploratório. A leitura dos tí-
tulos indicou que a utilização do trabalho à distância deverá estar pautada em uma gestão 
sustentável, em quefaz-sevital a atenção pelas empresas de ambientes favoráveis nos domi-
cílios dos colaboradores a fim de evitar problemas de ordem ergonômica e psíquica. Para 
conter estas questões, os gestores deverão ter atenção na oferta de equipamentos e na fisca-
lização do seu uso, além de promover uma sociabilização entre os colaboradores. O estudo 
detectou dificuldades de fiscalização pelos órgãos competentes do Ministério da Economia, 
considerando que o trabalhador tem sua casa como ambiente de trabalho. Faz-se precisa 
discussão sobre o tema a fim deestabelecernovos marcos regulatórios e políticas públicas, 
com objetivo de evitar o acorrentamento dos trabalhadores pela escravidão digital.

PALAVRAS-CHAVES: COVID-19, Trabalho à Distância, Saúde do Trabalhador. 
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