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Editorial 

Prezados leitores 

 

 O ano de 2020 não está sendo fácil. Por motivo de segurança aulas presenciais, 

práticas de laboratórios, estágios, grupos de estudos e atividades de extensão foram 

canceladas. Perdemos o contato diário com nossos pares e o substituímos 

temporariamente pelo encontro remoto ou virtual. 

 No início muitas incertezas de como fazer, de qual caminho seguir. Mas para 

instituições de ensino, como a FATEC, que possuem o propósito de transformar a vida 

das pessoas, a educação é validada como uma potente ferramenta, capaz de intervir nos 

piores cenários, e possibilitar a esperança de dias melhores. 

 A 5ª Edição da Revista Eletrônica da FATEC é o resultado de todo esse esforço, 

com riquíssimas contribuições de toda a comunidade acadêmica, nos mostrando que 

podemos fazer diferente, que estamos no caminho certo, e que dias melhores virão. 

 

Mara Duarte da Costa 

Diretora Geral da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí  
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Apresentação 

 

 Em meio a tantas incertezas produzidas pela pandemia, a quinta edição da 

REVISTA ELETRÔNICA FATEC IVAIPORÃ traz consigo a publicação dos 

trabalhos apresentados na IV Mostra Acadêmica Cientifica (MAC) da FATEC, e entre 

eles muitas pesquisas relacionadas à Covid-19. 

 A edição de 2020 apresenta a força e a resiliência de toda comunidade acadêmica, 

discentes, docentes, profissionais, membros da comissão científica, entre outros, que 

mesmo em um período de tamanha complexidade sanitária, econômica e social, puderam 

se reinventar e realizar os trâmites para o estímulo à escrita e submissão de trabalhos, bem 

como de todos os aspectos da organização científica dos eventos e da Revista.  

Nas próximas páginas apresentamos, além dos ANAIS da IV MAC, os resultados 

da II Mostra de Projetos Integradores da FATEC – WEBTEC, e ainda, as experiências 

exitosas nos serviços. 

 Mesmo com a pandemia, o número de trabalhos inscritos superou nossas 

expectativas e nos mostrou a importância da produção científica para a nossa região. Um 

estímulo para nos aprimorarmos cada vez mais. Sigamos! 

 

  

João Felipe Marques 

Editor Chefe 
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AUTOR PRINCIPAL: Jenifer D. Ciriaco Da Silva 

E-MAIL: jenny_de_du@hotmail.com  

COAUTORES: Denilson Schuindt Camargo, Larissa Tavares da Silva e Thalia Alves de França. 

ORIENTADOR: Mariana Nunes dos Santos Sismeiro 

PALAVRAS CHAVES: Informação, Assistência, Humanização. 

 

RESUMO 

 

A imunização serve para proteção de pessoas por meio de vacinação, onde uma vacina é aplicada em seu 

organismo liberando anticorpos para que as pessoas se tornem imunes ou resistentes a muitas doenças 

infectocontagiosas. A cobertura vacinal no Brasil sempre foi intensa e coerente com o calendário, mas 

teve uma baixa muito significativa atualmente. O principal motivo são os movimentos anti-vacinais, e esse 

ano obtivemos uma piora por conta da pandemia da covid 19. No Brasil o SUS oferece as principais vacinas 

gratuitamente para a população desde o nascimento até a fase adulta onde são reaplicados reforços de 

tempos em tempos, conforme necessário. O objetivo do nosso trabalho foi conscientizar a população e 

os profissionais da área da saúde sobre a importância e os benefícios de se imunizar contra doenças 

infectocontagiosas sempre mantendo a caderneta de vacinação em dia, principalmente por ser a forma 

mais fácil e de baixo custo de proteção. Devido a pandemia, o trabalho foi realizado de forma remota pelo 

Instagram utilizando enquetes e levando informações científicas, inclusive entrevistas com os 

profissionais de imunização que acrescentaram conhecimento e dados ao nosso trabalho, tirando dúvidas 

e esclarecendo tabus e curiosidades. A página obteve o acesso de 108 seguidores e sua maioria jovens na 

faixa etária de 18 a 24 anos, no qual 85% são mulheres e 15% são homens. As cidades que mais nos 

acompanham são:  Ivaiporã, Manoel Ribas e Jardim alegre. Ao realizar o questionamento sobre a 

importância da Imunização através de enquetes, apesar de terem consciência de que é importante se 

vacinar a maioria não entende o porquê. Devido a isso, provavelmente acreditam em coisas sem 

fundamentos teóricos, muito menos científicos. Ao conhecer a história por trás da vacina começam a ter 

mais consciência da importância de manter a caderneta de vacinação em dia. Os profissionais da área da 

saúde devem ter além do papel de cuidado ao próximo, também ter papel de orientadores. Portanto, 

levar informações à comunidade sobre a imunização é de extrema importância, explicando de uma forma 

fácil aos leigos, ainda que remotamente, sempre exercendo nosso papel com excelência. 
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Ansiedade 
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RESUMO 

 

A ansiedade é considerada o mal do século e aflige pessoas de diferentes faixas etárias independente de 

suas posições culturais ou sociais, tendo sido identificada com frequência em crianças. A ansiedade é uma 

das causas de obesidade infantil e de diversas outras implicações que afetam negativamente a vida e a 

saúde da criança, influenciando também sua autoestima. Com isso, o objetivo deste trabalho é orientar a 

comunidade a respeito da ansiedade e seus impactos na vida das crianças visando alcançar o maior 

número de pessoas possíveis, que sejam pais, familiares e professores de crianças com esse transtorno. 

Serão realizadas intervenções por meio da rede social Facebook, onde haverá a publicação de um quiz 

com a intenção de verificar o conhecimento das pessoas sobre o assunto. O quiz contará, ainda, com dois 

vídeos explicativos abordando os temas ansiedade e ansiedade em crianças e um folder sobre as opções 

de tratamento. No momento seguinte, será publicado outro quiz para avaliar o que as pessoas 

conseguiram assimilar após a aquisição de conhecimento sobre o assunto. Mediante o exposto, espera-

se que haja conscientização da comunidade como um todo no que se refere a observar e procurar ajuda 

de maneira eficaz quando são notados indícios de ansiedade nas crianças, bem como em qualquer pessoa. 

Aliado a isso pode-se aguardar um aumento na procura por orientação e tratamento nas unidades de 

saúde da região. Para tanto, considera-se que o caminho para combater a ansiedade é levar conhecimento 

à população sobre os impactos que ela gera na vida das crianças, além de alertar para outras doenças e 

comorbidades que podem se originar a partir disso. 
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RESUMO 

 

Paciente acamado é a denominação para todo indivíduo acometido por alguma comorbidade ou fator 

externo que o torne debilitado, sendo necessário que haja o auxilio de outras pessoas para a realização 

de cuidados básicos, desde um banho até atividades simples como higienização oral. O objetivo deste 

trabalho foi disseminar informações aos familiares de pacientes acamados sobre técnicas úteis e de fácil 

acesso para a realização do processo do cuidado em ambiente domiciliar. Foi realizado por meio de 

pesquisa bibliográfica, a partir do levantamento de dados, sendo criados posts informativos apresentando 

os cuidados mais relevantes à pessoa acamada. Observou-se um grande interesse por parte dos indivíduos 

que tiveram acesso as publicações expostas entre o período de 17 de setembro e 08 de outubro de 2020, 

sendo 08 publicações que conseguiram abranger um público de 206 pessoas, sendo eles 84% do sexo 

feminino entre 18 e 24 anos, residentes em Ivaiporã, com total de 134 curtidas e 06 comentários, além 

de perguntas enviadas através do direct pelo instagram. A proposta da assistência de enfermagem a 

familiares que possuem dificuldades em realizar cuidados básicos em ambiente domiciliar a pacientes 

acamados fundamenta-se em minimizar as dúvidas, buscando melhores ações para ofertar conforto e 

bem-estar ao enfermo. É importante salientar que é extremamente necessário que o profissional de 

saúde compreenda e respeite as diferenças culturais de cada família, agindo com humanização em cada 

procedimento. Quando o cuidado domiciliar é eficaz ele pode prevenir ou retardar afecções, além de 

diminuir os índices de reinternações hospitalares, sendo estes motivos essenciais no ato do cuidado. 
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RESUMO 

 

O SARS-CoV-2 surgiu na China e afetou o mundo inteiro provocando a doença denominada Covid-19. A 

OMS declarou pandemia em 11/03/2020 e orientou toda população a ficar em isolamento social, por ser 

um vírus altamente infeccioso. Os sintomas da Covid-19 mais comuns são tosse, febre, coriza, dor de 

garganta, dificuldades para respirar, perda de olfato, perda de paladar, náuseas, vômito, diarreia, cansaço 

e falta de ar. Ainda não se tem tratamento específico e não foi desenvolvida vacina eficaz contra ao vírus. 

O objetivo deste trabalho foi levar informações no Instagram sobre a doença, orientar a população e 

desmistificar este assunto. Para isso, criou- se uma página no Instagram, onde são realizadas postagens 

do assunto e interações com os seguidores. De acordo com os resultados das enquetes, foram obtidos 25 

respostas, sendo que 69% dos participantes se contaminaram ou conhecem alguém que foi contaminado 

pelo Coronavírus; 53% residem em um município com um número alto de casos de Covid-19; 73% 

disseram que no município onde moram as pessoas não estão respeitando o isolamento social e tomando 

os devidos cuidados; 93% tem o conhecimento de que podemos contrair o vírus mais de uma vez; 100% 

das pessoas sabem para que servem os anticorpos; 100% possuem conhecimento das pessoas que estão 

em grupo de risco. Quanto as demais publicações de 15/09/2020 até 01/10/2020, a contribuição da 

comunidade tem sido expressiva, com 50 visualizações e 30 curtidas das postagens em média. Destaca- 

se um vídeo com depoimento de uma paciente contaminada e curada de Covid-19, a qual é uma das 

autoras deste trabalho. Esta postagem atingiu o público seguidor da página quais alguns se expressaram 

no perfil pessoal da autora. Observou-se que muitas pessoas ainda não sabem como efetuar os cuidados 

necessários nessa pandemia, como retirar as máscaras corretamente e o modo de higienização, a 

necessidade da utilização de luvas, e o período para troca destas. Visto que alguns cidadãos utilizam luvas 

e tocam face, cabelos, corpo, roupas e acabam se contaminando. Muitos seguem o isolamento social 

corretamente mesmo que uma pequena parcela não respeite as medidas impostas pelos órgãos 

municipais de saúde. Alguns que já contraíram o vírus ficaram com determinados sinais e/ou sintomas em 

forma de “sequelas” que podem variar entre cada paciente. Dessa forma, na pandemia se faz necessário 

mantermos uma rede de informações remotas  
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RESUMO 

 

O agronegócio é um dos segmentos mais importantes da economia brasileira, que movimenta milhões de 

reais todos os anos. Mesmo sendo um mercado considerado tradicional e conservador, cada vez mais os 

empresários envolvidos com a agricultura e a pecuária percebem a necessidade de modernização. Isto 

permite que se mantenham competitivos e atendam às exigências dos consumidores. O agronegócio é 

um setor em potencial ascensão em diversas áreas no Brasil, este fator gera oportunidades de inovação 

e uso de tecnologias que possibilitam a valorização dos produtores agrícolas, o país é um dos maiores 

produtores de alimentos do mundo. A busca de inovação e melhorias dentro deste contexto propicia 

possibilidades de empreendimento dentro do agronegócio. O empreendedorismo é uma nova alternativa 

para aqueles que querem inovar no ramo. As tecnologias chegaram ao campo e cada dia estão mais 

presentes, propiciando melhores resultados. O maior reflexo disso foi o surgimento de várias startups 

dedicadas a produzir inovação para esses segmentos as chamadas Agritechs, que utilizam as tecnologias 

em diversos setores da área. Empreender e investir no agronegócio não é diferente de investir em outros 

setores. É muito importante fazer um bom planejamento financeiro, controlar suas entradas e retiradas 

mensais. Para se inserir no mercado é importante estar conectado com o que ocorre no mercado do 

agronegócio.
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RESUMO 

 

O terraço consiste no conjunto de propriedades rurais e centros urbanizados agrupados em uma região 

constituinte de uma microbacia, ou seja, uma parcela territorial da bacia, ou ainda, a subdivisão da bacia 

em partes limitadas, regidas por constituintes da paisagem, geralmente pelos pontos mais altos do 

ambiente, os chamados divisores de águas. Portanto, se trata da preservação dos recursos hídricos em 

conjunto com a correta gestão do uso do solo, o ponto inicial é a gerencia dentro de uma microbacia. Este 

projeto tem como o objetivo principal analisar a eficácia na elaboração de terraceamentos no município 

de Jardim Alegre-PR, por meio de convênio firmado com a SEAB – Secretaria Estadual de Agricultura e 

Abastecimento, que foi realizado na bacia hidrográfica do Rio Pindaúva, no município de Jardim alegre, 

analisar por meio de questionário aplicado junto dos produtores contemplados se houve redução nos 

níveis de erosões, se houveram mudanças positivas no manejo e conservação, analisar a disponibilidade 

dos recursos hídricos nas propriedades e por fim, analisar se houve a redução de assoreamento dos 

recursos hídricos. A iniciativa da escolha desse projeto foi por conta da importância que a conservação 

das microbacias representa, como por exemplo, a conservação do solo e da água, a recuperação e 

conservação dos recursos naturais, e diminuição das erosões nas propriedades rurais.
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RESUMO 

 

O presente trabalho trás como tema a rotação de culturas, uma forma de produção mais sustentável 

utilizada por agricultores que visam utilizar o que cada espécie de planta tem a oferecer, seja 

microorganismos, enraizamento, produção de nitrogênio, Entre outros. A rotação de culturas consiste em 

alternar, de forma ordenada, diferentes espécies vegetais em determinado espaço de tempo, na mesma 

área e na mesma estação do ano. As espécies escolhidas devem ter, ao mesmo tempo, propósito 

comercial e de recuperação do solo. Dessa forma, evita-se também o desenvolvimento de pragas e 

doenças devido à alternância de espécies de plantas hospedeiras. Nessa prática, por exemplo, uma 

espécie vegetal não é repetida na mesma área ao longo de um período estabelecido. É viável que se 

alternem espécies de sistemas radiculares (raízes) diferentes, afim de amenizar os efeitos de compactação 

do solo.
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RESUMO 

 

O projeto frutifica tem como objetivo principal incentivar e auxiliar na comercialização de frutas e 

verduras oriundos da agricultura familiar de produtores rurais de Ivaiporã-Pr e Ariranha do Ivaí-Pr, através 

de um estudo de distribuição e logística dos produtos cultivados em nossa região, analisando a oferta e 

demanda desses produtos e corroborando para a comercialização local dos produtos produzidos, visando 

à sustentabilidade através de um planejamento logístico. A comercialização é realizada por meio da 

Associação de Produtores Rurais, localizada no distrito de Jacutinga, município de Ivaiporã-Pr, facilitando 

para os produtores a comercialização de seus produtos, visando diversificar a agricultura familiar, 

trazendo maior renda e uma melhoria na qualidade de vida dos pequenos produtores rurais. Em vista da 

demanda local por frutas e verduras, e analisando a logística, onde em muitos casos, os centros comerciais 

compram frutas e verduras de outros municípios, sendo que esses produtos são comercializados no 

próprio município, iniciou-se o Projeto Frutifica, no município de Ivaiporã – Pr, para que estes produtores 

tivessem a oportunidade de comercialização de seus produtos e de inserir frutas e verduras de qualidade 

e com bom preço para a população local. O projeto tem o apoio da prefeitura local, com assistências 

técnica, barracão dentre outros. O objetivo do projeto integrador é a criação de um aplicativo onde os 

produtores poderão postar seus produtos e os comerciantes poder fazer seus pedidos, facilitando a 

comunicação entre produtor e os possíveis compradores.
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RESUMO 

 

O projeto está voltado para uma gestão ambiental onde será indicada a validação de um conjunto de Boas 

Práticas de Manejo (BPM) que irão permitir a redução dos impactos ambientais causados pela produção 

intensiva de peixes com vistas a otimizar a competitividade e a sustentabilidade da piscicultura. A medida 

apresentadas da BPM têm como finalidade indicar maneiras simples e eficazes para melhorar o manejo 

dos viveiros de produção, de modo a assegurar uma produtividade eficiente e, ao mesmo tempo, prevenir 

impactos ambientais negativos resultantes da atividade da piscicultura. A gestão ambiental é uma 

atividade voltada à informação de princípios e diretrizes que proponha a estruturação de sistemas 

gerenciais e à tomada de decisões, no intuito de promover de forma coordenada o uso, o controle, a 

proteção e a conservação do ambiente, treinar o objetivo estratégico do desenvolvimento sustentável. 

Os principais problemas da piscicultura originam da falta de informação dos produtores para buscar a 

regularização ambiental, por causa desse problema o projeto está sendo executado desde princípio por 

uma gestão de tecnólogos em agronegócio para que o produtor não tenha problemas com as leis 

ambientais e nem com sua comercialização assim a viabilidade do projeto irar gerar desenvolvimento 

sustentável. A sustentabilidade supre as necessidades do presente sem, comprometer as necessidades 

das gerações futuras. Através disso a gestão ambiental facilitará o monitoramento ambiental da produção 

de peixe da propriedade onde o mesmo agregara valor no produto por meio da sustentabilidade 

empresarial, bem como, a viabilidade econômica da atividade e possibilidade de implantação de 

abatedouro na propriedade. Com a implantação desses métodos de gestão considera os aspectos 

contidos em códigos de conduta técnica e empresarial, responsabilidade com o meio ambiente e a 

sociedade, além de contemplar aspectos técnicos voltados à economicidade e contribuirá para o 

desenvolvimento sustentável.  
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RESUMO 

 

Projeto realizado em uma indústria do ramo alimentício, localizada em Ivaiporã – PR, com início das suas 

atividades em 2011, tendo como principal matéria prima o suíno. Possui infraestrutura com equipamentos 

modernos e de qualidade, devido alguns contratempos ela passou por situações que acarretaram a queda 

da sua produção. Ao decorrer das ações do projeto integrador, especificamente diante a empresa já 

mencionada, procura-se por soluções de desenvolvimento empresarial, pode-se notar a satisfação em 

forma de resultado para os ambos lados participantes. As ações realizadas têm como objetivo apoiar os 

empresários e expandir sua empresa para o Vale do Ivaí, apoiar empresário para tomada de decisão 

assertiva. A consultoria financeira é o processo pelo qual um consultor profissional qualificado e 

especializado no assunto, avalia as finanças da empresa, e aponta estratégias para deixá-las ainda mais 

organizadas, tem a função de auxiliar nas empresas de pequeno, médio e grande porte, buscando uma 

reorganização e revisão do negócio que a empresa atua. Uma consultoria deve-se aplicar e oferecer um 

processo que venha a ajustar e melhorar o comportamento das pessoas e dos processos de uma empresa, 

buscando saber o histórico da empresa, balanços de faturamento, quais são as principais dificuldades dos 

gestores e/ou administradores, e por assim demonstrar um diagnóstico preliminar e em seguida uma 

proposta de trabalho. Em um processo de consultoria para que as melhorias possam florescer novamente, 

o consultor irá implantar ferramentas, dar treinamentos e buscar estratégias nas atividades da empresa 

que busquem a prosperidade do negócio. A empresa é feita de pessoas e processos, é nisso que a 

consultoria tem que buscar as mudanças para o equilíbrio financeiro. Com o suporte da consultoria que 

vê a empresa e suas dificuldades com um olhar de fora e que tem o conhecimento do mercado atual, ela 

vem a ser um agente de mudanças na visão da empresa como um todo. Serão apresentadas propostas de 

consultoria financeira e empresarial à empresa Sanches Alimentos, dentre elas, uma planilha em Excel, 

na qual auxiliará no controle de despesas, custos fixos e variáveis, custo dos produtos e previsão do lucro 

desejado; uma proposta de financiamento para capital de giro, na linha de recursos governamentais com 

baixas taxas de juros e uma proposta de marketing para alavancar as vendas e o engajamento da empresa 

no mercado.
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RESUMO 

 

A pandemia causada pelo novo coronavírus, Sars-Cov-2, tem gerado impacto não apenas na saúde 

pública, mas também em fatores sociais, econômicos e políticos, que levaram a modificação em diversos 

aspectos da vida em sociedade. A produção e a comercialização de alimentos perecíveis, como frutas, 

verduras e legumes, têm sido afetadas. A estratégia de isolamento social e o estresse emocional causado 

pela insegurança do momento vêm alterando os hábitos alimentares da população. Este momento 

contribuiu para a diminuição do consumo de alimentos considerados saudáveis. Este é um ponto de alerta 

importante diante da necessidade de cuidar melhor da saúde neste período. A obesidade, doença muitas 

vezes provocada pela má alimentação, é considerada um dos principais agravantes da Covid-19. A procura 

por alimentos industrializados em supermercados tem prejudicado pequenos agricultores, que 

dependem da sua comercialização em feiras livres para ter sua renda mensal. Com a menor circulação 

nesses espaços, muitos pequenos produtores temem não conseguir manter as atividades e começaram a 

descartar frutas, verduras e legumes. Diante deste cenário, o agronegócio utilizou de estratégias 

inovadoras e ferramentas tecnológicas, para conseguir inserir seus produtos no mercado consumidor, 

como o comércio online, sistemas de delivery e o marketing nas redes sociais como Instagram e Facebook 

para a divulgação e comércio, garantindo que produtos saudáveis chegassem ao consumidor final. 
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RESUMO 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde-OMS, acidente é todo acontecimento não intencional 

que pode provocar uma lesão corporal ou perturbação reconhecível. Os acidentes se classificam por: 

acidentes de trânsito, intoxicações, queimaduras, quedas, afogamentos, traumas, incêndios, entre outros. 

O objetivo deste trabalho foi pesquisar e analisar a respeito do tema primeiros socorros, afim de ensinar 

o público através de mídias sociais, para que haja compreensão e conhecimento adequado em casos de 

urgência e emergência. Uma das ferramentas utilizadas para a realização deste trabalho foi a rede social 

Instagram. Visando a discussão a respeito do tema, foi criada uma página com o nome 

“primeirosocorrosenf”. Para as publicações e orientações, ficou estabelecido um tema por semana sobre 

os primeiros socorros, sendo eles: convulsão, engasgamento, desmaio, animais peçonhentos, incêndio e 

ressuscitação cardiopulmonar-RPC. Após disponibilizar cada teoria, foi publicado um vídeo demonstrativo 

de como agir na prática. Este vídeo foi elaborado por colaboradores com especialização em primeiros 

socorros. Para esclarecer dúvidas e com propósito de compreender melhor as possíveis dificuldades dos 

seguidores sobre o tema utilizou-se de interatividades na página, tais como: enquetes, e perguntas e 

respostas. Diante da proposta realizada foi possível observar que a maioria da população se encontra leiga 

sobre o assunto, porém demostraram grande interesse pelo tema, destacando-se a importância de que 

os primeiros socorros às vítimas podem ter influência diretamente no prognóstico e na sua sobrevida.
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RESUMO 

 

A empresa familiar é a interação de dois sistemas separados que estão conectados com a família e a 

empresa, podendo incluir diversos membros da família tanto na parte administrativa quanto como 

acionista e até membros da diretoria. É comum existir conflitos no negócio familiar, pois há sobreposições 

de papéis, por isso é importante o auxílio de consultores especializados para auxiliar na gestão 

empresarial. Este trabalho tem como objetivo estudar os principais impactos dos conflitos de sucessão 

nas empresas familiares, principalmente durante o período da pandemia da covid-19 para que a empresa 

tenha continuidade de seu sucessor. No processo de sucessão é preciso planejar algumas medidas, 

podendo  prevenir problemas na organização e minimizar os impactos na administração da empresa. 
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RESUMO 

 

Tendo em vista as transformações decorrentes do mundo corporativo e da inovação que esta exige, a 

área de Recursos Humanos também precisou adequar as necessidades do mercado de trabalho. O 

presente projeto tem por finalidade analisar como as startups aliada a inteligência artificial auxilia nos 

processos de recrutamento e seleção, com ênfase na Startup Gupy, que auxilia no processo de 

Recrutamento e Seleção através de inteligência artificial que busca eficácia e assertividade nos processos. 

A metodologia utilizada é baseada em um levantamento bibliográfico, a partir de informações sobre o 

auxílio de ferramentas como a inteligência artificial no processo recrutamento e seleção de pessoal. Com 

esse estudo é possível evidenciar que as startups estão crescendo em longa escala no mercado de 

trabalho suprindo a necessidade em particular da área de Recursos Humanos ao proporcionar maior 

agilidade, custo reduzido e contratações mais assertivas.
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RESUMO 

 

Os benefícios são uma forma de remuneração indireta onde objetivo é oferecer aos colaboradores maior 

satisfação para que possam atender suas necessidades profissionais e particulares, e ideias para 

solucionar os possíveis problemas enfrentados pelo mesmo. O objetivo desse trabalho foi elaborar uma 

pesquisa de como implantar melhoria de benefícios em uma organização já existente em meio a pandemia 

da Covid-19. Para a realização do presente trabalho, utilizou a pesquisa exploratória, quanto aos meios 

ou objetos, a pesquisa realizada é um estudo de caso, pois os dados foram coletados e transformados em 

informações desenvolvendo opções a serem adotados pelo gestor. Implantar uma política salarial é de 

suma importância e têm muitas vantagens, além de diminuir a rotatividade, o custo pessoal, também trás 

consigo a motivação nos colaboradores, o estímulo para melhorar a produtividade e qualificação 

profissional. A empresa atualmente não aplica benefícios para seus funcionários. Na pesquisa já 

mencionada iremos sugerir  ideias de benefícios para ele aplicar na empresa de baixo custo, como; 

confraternizações entre a equipe, descontos para funcionários, parcerias com comércios da região ou até 

reconhecimento de um colaborador do mês, votado pelos próprios colegas trazendo pontos a melhorar 

e pontos positivos de um modo geral a todos da empresa.
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RESUMO 

 

O autismo é uma patologia caracterizada pela dificuldade de interação social, fala e comportamentos 

estereotipados. O espectro é dividido em três níveis, sendo eles: leve, médio e grave. O diagnóstico é 

provido clinicamente através da análise comportamental apresentada no transtorno, segundo os critérios 

do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais-DSM-III-R, juntamente com os relatados de 

responsáveis, pois não existe uma causa para Transtorno Espectro Autista-TEA. O mais provável seria a 

pré-disposição genética a uma vulnerabilidade na duplicação e deleção de diversos genes. Quando ocorre 

a detecção precoce é possível alcançar maior eficácia no tratamento, pois a fase da neuroplasticidade 

cerebral proporciona o melhoramento da memória e do comportamento. São utilizas terapias 

comportamentais, Applied Behavior Analysis-ABA e Método Dever. Quando se refere a esse distúrbio, 

vem à mente uma “criança problemática” e é justamente esse tabu que impossibilita a inserção do autista 

na sociedade. O objetivo desse trabalho foi gerar a compreensão acerca do transtorno e promover ações 

de inclusão através de um trabalho realizado com crianças ditas “normais” e seus pais. Para compreender 

o que é TEA foi realizada uma pesquisa bibliográfica qualitativa e uma atividade experimental participativa 

por meio de um questionário nas redes sociais. A partir da constatação de dúvidas sobre a relação do 

autista com o mundo a sua volta, optou-se pela produção de um material visual explicativo contendo os 

aspectos gerais do TEA, além de algumas propostas de reabilitação. Espera-se que haja o entendimento 

sobre o tema abordado, desmitificando esse termo problema e que sejam providenciadas ações de 

inclusão. Acredita-se que é necessário promover estratégias acolhedoras e de conscientização, para que 

assim haja mais visibilidade e ações que promovam a acessibilidade, autonomia e inclusão do autista na 

sociedade. 
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RESUMO 

 

Sabe-se que a adolescência é um período muito conflituoso, no qual surge o desejo da autonomia do 

jovem, assim como da formação de uma identidade e também de escolha profissional. Nesse sentido 

notou-se o surgimento da necessidade de capacitar jovens a partir de 14 anos com propósito de inseri-los 

legalmente no mercado de trabalho. Para suprir essa aspiração, nasceu o Programa Jovem Aprendiz-PJA, 

sendo uma iniciativa do Governo Federal, criado por meio de incentivos e de políticas públicas, de modo 

que um número cada vez maior de empresas e de organizações responsáveis pela aprendizagem 

contratem jovens para ensiná-los e capacitá-lo. O Programa é regulamentado pela Lei nº 10.097/2000 e 

ampliado pelo Decreto Federal nº 5.598/2005, engajando a entrada de jovens entre 14 e 24 anos de idade 

no mercado de trabalho de maneira a não causar prejuízos aos mesmos. Essa lei regulamentou o jovem 

aprendiz trazendo uma elevação nessa modalidade especial de emprego. O PJA busca inserir jovens 

maiores de 14 anos no mercado de trabalho, assim como promover aprendizagem em suas vidas, 

proporcionando-lhes a oportunidade da primeira atividade formal remunerada. O programa se baseia 

também em leis trabalhistas que asseguram direitos e deveres tanto para o trabalhador quanto para o 

empregador. Para que essa prática seja desenvolvida de forma adequada, há fiscalizações tanto por parte 

do Ministério Público do Trabalho-MPT, quanto das Delegacias Regionais. Os cursos dos serviços Nacional 

de Aprendizagem são oferecidos pelas entidades SENAI, SENAC, SENAT, SENAR e SESCOOP. Já o SESC e o 

SESI não têm como função de promover este tipo aprendizagem, ou seja, são voltadas  para o meio social. 

A partir disso surge o problema de pesquisa: Quais são as demandas psicológicas apresentadas pelos 

aprendizes do Senac de Ivaiporã? Como os alunos de Psicologia poderiam ajudá-los? Para isso, foi aplicado 

um questionário com perguntas abertas aos responsáveis pelo Programa Jovem Aprendiz do Senac de 

Ivaiporã. O objetivo do presente projeto é identificar demandas específicas do Programa Jovem Aprendiz 

no Senac de Ivaiporã, afim de planejar intervenções na área da Psicologia direcionadas a essas demandas, 

de modo a orientar, auxiliar e suprir as necessidades e dificuldades enfrentadas pelos aprendizes. 
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RESUMO 

 

O ser humano é um ser sociável, acostumado a viver em conjunto com outras pessoas, trabalhando 

próximos uns dos outros, e neste cenário de pandemia onde o distanciamento social tornou-se 

necessário, exigiu-se adaptação de todos. Até o ato de sair para trabalhar deixou de ser a tarefa simples 

e costumeira de todos os dias, passando a ser em muitos casos exclusivamente em home office. O 

presente trabalho tem por objetivo analisar o impacto no trabalho dos líderes durante a pandemia da 

covid-19, ao desempenhar suas funções de forma remota, segundo seu perfil de liderança. O estudo foi 

embasado nos pensamentos de autores estudados ao longo da pesquisa, com intuito de conhecer as 

diferentes formas de liderança e como agem de acordo com seu perfil em determinadas áreas, como na 

tomada de decisão e delegação das tarefas, e as práticas utilizadas por estes profissionais no momento 

do feedback ou das reuniões que passaram a ser de forma remota. De modo geral, todas as pessoas 

tiveram suas vidas afetadas por conta do distanciamento social, no meio organizacional os que tiveram 

melhores resultados foram os que possuíram maior adaptabilidade, o líder situacional está habituado a 

agir de acordo com a necessidade, e pode ter tido mais facilidade em adaptar-se neste cenário, se 

impondo e delegando quando necessário, e confiando nas habilidades da equipe sempre que possível, 

dando inclusive aos líderes a oportunidade de reconhecer novos talentos já que, também os 

colaboradores precisaram se reinventar e construir um novo formato de trabalho.
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RESUMO 

 

Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de trazer informações preciosas e orientar as empresas da 

região em plena pandemia da Covid-19 de como agir em relação à busca de novos colaboradores evitando 

assim aglomerações de pessoas e ainda obter vantagens no processo de recrutamento com uma 

ferramenta pouco difundida na região do Vale do Ivaí. O Recrutamento online por sua vez trás economia 

praticidade e agilidade na hora que o mesmo for buscar um profissional qualificado, que de certo modo 

ocupara um cargo especifico e importante na empresa para cumprir e sanar alguma deficiência dentro da 

organização. O estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica pautando no aporte teórico de 

autores da administração. Foi apresentado que o método de utilizar as ferramentas para o recrutamento 

online tem vantagens como buscar de forma mais assertivas as pessoas mais qualificadas no mercado de 

trabalho para determinada posição, também foi evidencia a possibilidade de ampliar a busca por 

profissionais em outras regiões mais distantes principalmente para as vagas oferecidas em home office, 

como desvantagem neste processo de recrutamento online costuma ser mais impessoal por isso pode ser 

que o gestor tenha uma leitura menos correta do candidato, pois na entrevista presencial, pode se 

observar melhor o candidato e sua linguagem corporal que podem ser pedidas quando no recrutamento 

online e outro ponto negativo e que os candidatos podem dar menos atenção às etapas achando que o 

processo seja menos exigente que o modo convencional que é o recrutamento presencial. 
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RESUMO 

 

Com a propagação de incentivos ao empreendedorismo e à abertura de empresas de micro e pequeno 

porte, observam-se grandes estímulos apresentados aos administradores de empresas para sobreviver 

no mercado. Segundo a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Brasil, tem elevado o número 

de empresários que empreendem por oportunidade no Brasil, contudo ainda é grande a quantidade dos 

que iniciam novos negócios por necessidade e, com isso, na maioria dos casos, sem planejamento nas 

principais áreas da empresa. Deste modo, a busca por consultoria para aumentar a competitividade da 

empresa ou elevar seu desempenho é bastante comum. Neste estudo, foram consideradas bibliografias 

significativas ao tema. Para a pesquisa de dados e averiguação de questões importantes ao realizar análise 

empresarial, a fim de obter um diagnóstico, também se realizou a condução de entrevistas com os 

proprietários e o contador da empresa, sem dizer de um questionário eletrônico para um levantamento 

de satisfação da empresa com a população. Dessa forma, o modelo de diagnóstico elaborado refere-se à 

proposta inicial de uma consultoria que busca levantar dados para obter um diagnóstico da empresa, 

podendo ser adaptada de acordo com a necessidade do próprio empresário. Os resultados apontam para 

a necessidade de estudos mais específicos sobre cada área dentro da empresa, a fim de obter um modelo 

mais representativo de cada área. A consultoria empresarial, entendida como em serviço independente, 

de aconselhamento e prestado por profissional com conhecimentos e habilidades relevantes, constitui-

se em um instrumento de apoio a administração de empresas. Observa-se, no entanto, que as micro e 

pequenas empresas utilizam-se pouco deste serviço, existindo inclusive pouca bibliografia acerca da 

consultoria com foco nas empresas deste porte, apesar da importância das empresas deste segmento na 

economia brasileira, que respondem por 99% do total de empresas constituídas e absorvendo 

aproximadamente 56% da mão-de-obra nacional, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística. No presente trabalho o pesquisador desenvolveu procedimentos para a aplicação da 

consultoria nas micro e pequena empresa, considerando suas características particulares, a partir de 

levantamentos em bibliografia sobre o tema e de pesquisa de campo realizada junto a empresários e 

profissionais que atuam neste segmento.
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RESUMO 

 

As queimaduras são lesões que decorrem de traumas originados por conta de exposição térmica, contato 

com chamas, líquidos ou superfícies quentes, pelo frio excessivo, substâncias químicas, radiação ou então 

atrito / fricção. As queimaduras podem ser superficiais ou profundas, queimaduras térmicas, químicas ou 

por eletricidade. As queimaduras dividem-se em 1º, 2º e 3º grau, aquelas de 1º Grau são queimaduras 

onde a lesão atinge camadas mais superficiais da pele (epiderme) apresentando vermelhidão, inchaço e 

dor local suportável, sem formação de bolhas. As queimaduras de 2º Grau são lesões que atingem 

camadas mais profundas da pele (epiderme e derme). Estas apresentam bolhas, pele avermelhada, com 

manchas ou coloração variável, dor, inchaço, desprendimento de camadas da pele e possível estado de 

choque. Se as queimaduras forem profundas acometendo toda a derme, semelhantes a queimaduras de 

3º grau, há risco de destruição das terminações nervosas da pele, o que pode torná-la menos dolorosa 

que uma queimadura mais superficial. As queimaduras de 3º Grau são os tipos mais graves de 

queimadura, atingem todas as camadas da pele e podem chegar aos ossos (epiderme, derme e tecido 

subcutâneo). Estes tipos de queimadura apresentam pouca ou nenhuma dor e a pele danificada fica 

branca ou carbonizada.  O objetivo deste trabalho é levar informações via Instagram, no qual foram feitas 

postagens de imagens, vídeos de entrevistas, lives, textos explicativos tratando do tema. Nestas, foram 

abordados o que é queimadura, graus de queimaduras, sintomas, queimaduras em crianças, cuidados, 

tratamentos, produtos naturais para o tratamento, entre outros. Na página do Instagram obteve-se o 

alcance em média de 190 usuários, por cada publicação até o presente momento, dais quais atingiram 

cerca de 20 reações com curtidas, comentários, compartilhamentos, salvos, visitas ao perfil e 200 

impressões em média no total. Informações mesmo que digitais contribuem para que a comunidade 

compreenda os cuidados, o que se deve ou não fazer mediante a esta situação e colabore com as pessoas 

queimadas.
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RESUMO 

 

O projeto consiste na análise da atuação do Centro da Juventude e suas dificuldades durante a pandemia. 

Para analisarmos como o Centro da Juventude tem enfrentado esse período pandêmico e suas principais 

dificuldades, foram utilizados notebook, Google formulários e aplicativo WhatsApp, foi aplicado dois eixos 

de questionários, um de caracterização da instituição e outro de levantamento de demandas, esses 

formulários foram enviados pelo aplicativo WhatsApp aos funcionários do Centro da Juventude. Até então 

foram colhidos resultados parciais devido a pesquisa ainda não ter sido concluída, os funcionários do 

Centro da Juventude responderam o questionário de caracterização onde foi obtido as seguintes 

respostas: a instituição conta com dez funcionários: uma coordenadora, dois professores de educação 

física, um professor de dança e teatro, um inspetor de pátio, uma cozinheira, uma professora de 

informática, uma assistente social, uma pedagoga e uma professora de artesanato. Devido à pandemia 

houve uma redução de funcionários, sendo apenas os concursados atuando no momento, totalizando em 

cinco profissionais trabalhando presencialmente na instituição. A instituição conta com estúdio 

multimídia, uma secretaria, refeitório, sala de dança, cozinha, quadra poliesportiva, piscina semiolímpica, 

e um teatro de arena. São ofertadas no Centro da Juventude oficinas de dança, teatro, informática, 

recreação e esportes em geral, natação, capoeira, atividades lúdicas (cultivo de hortas e jardins), trabalhos 

escolares, jogos educativos, artesanatos e trabalhos manuais. Durante a pandemia, o maior problema 

relatado foi o do desligamento de funcionários e a falta dos alunos, pois fica difícil para os profissionais 

atuarem não tendo um contato direto com os alunos e suas famílias. Para manter o contato com os 

adolescentes a instituição utiliza de vídeo-aulas, em alguns casos de risco são feitas visitas nas casas e em 

algumas situações são transferidos para os setores responsáveis (CRAS, CREA, Departamento de 

Assistência Social e Conselho tutelar).  A ausência das atividades na pandemia pode ter trazido grandes 

impactos aos adolescentes, para o Centro da Juventude o distanciamento pode ter afetado o trabalho e 

o vínculo com o público atendido, deixando-os mais suscetíveis a situações de violência e risco. Outro 

problema encontrado foi em relação às refeições, pois muitos dos que frequentam a instituição são 

pessoas em situação de vulnerabilidade financeira e social.
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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda a temática da ausência de atividades físicas no contexto da pandemia do novo 

vírus COVID-19, sendo este o maior problema de saúde pública mundial enfrentado atualmente, afetando 

não somente a saúde física da população, mais pode também afetar a saúde metal de diversas pessoas. 

O objetivo do presente estudo foi sistematizar de forma clara como a ausência de atividades físicas pode 

afetar a saúde mental de pessoas que são aptas a essa atividade e precisaram se afastar e/ ou se adaptar 

as novas normas de distanciamento social. Para a realização do estudo e coleta de dados perante o 

contexto exposto, aplicou-se um questionário com perguntas que coletou informações sobre indivíduos 

que praticam exercícios e quais os problemas enfrentados durante a pandemia do COVID-19. O referente 

questionário foi destinado a uma academia feminina no qual foi respondido pela responsável do local 

sendo seu nome não apresentado por integridade, realizado de modo online, por segurança e pelo 

distanciamento social proposto por normativas governamentais. Sendo então o estudo realizado por 

cinco estudantes do curso de psicologia. Diante das respostas obtidas pelo questionário foi possível 

observar que neste local logo no início da pandemia o número de alunas teve uma queda significante, 

acarretando assim problemas financeiros e no período em que o estabelecimento estava fechado por 

conta dos decretos municipais as professoras passavam exercícios online para as alunas. Obtemos a 

resposta de que algumas das alunas matriculadas não seguiram os exercícios online, algumas ainda 

ganharam peso neste período em que a academia se encontrava fechada. A partir da coleta dos dados 

observou-se que para a realização das atividades físicas neste estabelecimento é necessário que haja o 

uso de máscara, distanciamento entre as alunas, higienização dos equipamentos e a permanência no local 

é apenas para a realização dos treinos. A partir da realização deste trabalho podemos concluir que a 

pandemia causada pelo novo vírus COVID-19 é um problema que afeta não somente a saúde física, mas 

pode afetar a saúde mental de muitas pessoas. E que diante de vários estudos pode-se entender que o 

exercício físico trás vários benefícios para a saúde de quem o prática. 
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RESUMO 

 

Antes de abrir as portas da empresa o gestor precisa fazer uma análise sobre o ramo de atividade, saber 

qual tipo de mercadoria irá comercializar ou o tipo de serviço que irá oferecer, além do cálculo das 

despesas e dos custos de cada item, isso traz uma noção de quanto será a margem de lucro a ser aplicado. 

Para o sucesso de uma empresa, é fundamental que o empresário saiba formar de forma correta o preço 

de um produto ou serviço para a venda. Definir bem quanto cobrar pode fazer toda a diferença para o 

crescimento do negócio. A correta formação de preço vai atender às expectativas dos consumidores, além 

de ofertar subsídios para: Possibilitar uma melhor competitividade no mercado; Ter uma visão estratégica 

do negócio; Conhecer todos os custos envolvidos na fabricação de um produto ou prestação de serviço; 

Atrair novos clientes; Definir uma política de crescimento de acordo com melhorias em produtos e 

serviços para, dessa forma, aumentar a margem de lucro e ter uma referência para estipular descontos 

sem que haja prejuízos. A análise do ponto de equilíbrio é um indicador que mostra o quanto a 

organização precisa vender para que o valor das receitas atinja o valor dos custos. O ponto de equilíbrio 

é uma variável utilizada na gestão financeira de empresas por determinar o quanto a empresa precisa 

vender em um determinado período para não apresentar prejuízo, o seu resultado base é sempre zero. 

Para formar um preço de venda deve-se verificar se o valor estipulado cobre os investimos realizados, 

mas também é necessário observar se o valor é compatível com o poder aquisitivo do público alvo. Para 

obter essa informação a organização precisa conhecer a concorrência, a realidade da população onde o 

negocio está localizado e os sacrifícios realizados para a produção ou aquisição, bem como os eventuais 

descontos a serem concedidos. 
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RESUMO 

 

O relacionamento abusivo é considerado o primeiro estágio de uma saga de abusos que ao final pode 

levar à morte, começando sutilmente com abuso psicológico e evoluindo para abuso de poder; iniciam-

se então as proibições, dando início a um looping de abuso, discussão e perdão. Por meio de pesquisas, 

foram obtidos dados que demonstram que, segundo o mapa da violência, o Brasil é o quinto país do 

mundo com maior número de feminicídio. São 536 casos por hora, quase a mesma proporção de mulheres 

que dizem ter sido vítima de algum tipo de violência sexual. O número de mulheres que sofreram 

espancamento é em torno de 1,6 milhões. Os dados nos mostram a necessidade de o tema 

relacionamento abusivo e suas consequências ser abordado e buscando-se, então, um processo de 

tomada de consciência sobre o tema. O tabu que ainda existe sobre “em briga de marido e mulher não se 

mete a colher” necessita ser desconstruído, por isso o objetivo principal deste trabalho é fazer com que 

desde jovens as pessoas saibam a gravidade deste problema. Considerando o supracitado, será promovida 

uma mini aula em dois colégios diferentes, sendo, um deles particular e outro um colégio público. Por se 

tratar de jovens com realidades diferentes, espera-se que sejam obtidos resultados diferentes entre os 

grupos. O intuito é que esta ação de educação em saúde possibilite a tomada de consciência sobre o tema 

e todos os fatores que o norteiam, podendo assim desmitificá-los trazendo com maior clareza 

informações que auxiliem esses jovens na identificação desse problema. Além disso, a proposta é que 

essas informações deem o incentivo para que os estudantes sejam multiplicadores dessa aula e das 

questões nela abordada. Considerando as pesquisas e levantamento de dados realizados sobre o tema 

“violência doméstica” faz-se necessária uma conscientização sobre o tema para que o cenário atual de 

medo e repressão, principalmente feminina, seja mudado. 
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RESUMO 

 

A vacinação é um assunto que se tornou relevante perante a sociedade sendo de grande importância pois 

ajudou a erradicar muitas doenças. A chegada dos movimentos anti-vacina transformou a perspectiva da 

população devido ao medo e à falta de conhecimento, uma vez que passaram a considerar que esse 

método seria capaz de  trazer malefícios à saúde, principalmente das crianças devido ao fato de serem as 

que mais se expõe a esse tipo de procedimento. Torna-se, então, necessária a discussão sobre a vacinação 

com o intuito de informar a população o quão importante é á prevenção de diversas patologias. O objetivo 

deste trabalho foi levantar dados através de conversas com pais e responsáveis para analisar o motivo 

pelo qual eles deixam de vacinar seus filhos, mesmo tendo em mente que essa escolha poderia afetar a 

vida da criança. Foram realizadas pesquisas que ajudaram na sintetização dos dados para que seja feito o 

processo de conscientização com os familiares através de folders, cartazes, vídeos e infográficos que  

serão apresentados nas redes socias mostrando a eles, através desse meio de comunicação, que a vacina 

não é algo a se temer pois ela ajuda o ser humano em muitos aspectos. Os resultados esperados dessa 

pesquisa são a ocorrência de mudanças e na percepção das pessoas contrárias à vacinação, atentando ao 

fato de que as crianças necessitam da vacina para se tornarem saudáveis e resistentes. Espera-se que seja 

dada aos pais uma forma de adquirir conhecimentos sobre o assunto tratado, acabando com a ideia de 

que a vacina fará mal a criança, pois não há nenhum estudo que comprove e caracterize o mal uso da 

vacina. Observa-se que é de grande importância ressaltar os benefícios do uso da vacina a partir de uma 

visão abrangente, pois é algo que não pode ser deixado de ser feito, uma vez que é em prol de um bem 

comum: a saúde da população em geral. 
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RESUMO 

 

Neste trabalho buscamos aprender os princípios de uma empresa, em relação a vendas, como funciona o 

processo, e compreender a necessidade de conhecer os dados, a importância de saber com o que estamos 

lidando, para á partir deste ponto seguirmos em busca de como dar início as vendas de uma empresa. 

Sem delongas podemos perceber que para a precificação dos produtos ocorre um grande processo por 

trás, é preciso saber sobre os fornecedores, colaboradores, e também sobre a empresa, ter em mãos os 

dados de valor pago pelo produto, custos e despesas que a empresa tem em cima do mesmo, neste caso 

os custos são ocasionados pela empresa na aquisição desses produtos, mercadorias ou prestação de 

serviços, e as despesas são gastos que servem para sustentar a empresa, como os salários de seus 

colaboradores, além de tudo isso é preciso também estar por dentro da oscilação de mercado em relação 

ao produto e se a qualidade atinge a necessidade do consumidor, após saber sobre esses dados é 

necessário encontrar o ponto de equilíbrio entre os valores, para lucrar não é preciso vender caro e nem 

barato, é preciso equilibrar para atender as necessidades do cliente e com isso conquistar o público alvo 

de consumo do produto, pois se o valores estiverem altos podem assustar o consumidor e bloqueá-lo de 

continuar adquirindo os produtos da empresa, assim como se estiver muito a baixo dos valores de 

mercado, o consumidor irá indagar o motivo de tamanha diferença. Por isso a importância do equilíbrio. 

Lembrando que o equilíbrio não é uma meta empresarial, e sim uma referência, uma forma de conhecer 

seus números e assim lucrar sabendo de onde está vindo o retorno. Para manter uma empresa em pé e 

com sucesso são necessários vários fatores envolvidos e para obter bons resultados não é fácil é preciso 

muito trabalho e dedicação e parte dele vem dos valores pagos e ganhos em cima das mercadorias ou 

serviços prestados ao consumidor final, vendo por esse lado, não é tão simples como aparenta, a 

porcentagem escolhida para ser atribuída a certo produto é analisada e estudada para que supra as 

despesas que produto precisa cobrir. O preço é um dos principais fatores pelo qual o consumidor preza 

na hora da decisão e também um dos principais elementos na comercialização, para chegar em um 

método de  precificação eficaz temos conhecimento que é preciso saber sobre os fatos aqui citados e 

também saber que a precificação está baseada em alguns critérios: demanda, concorrência e custos. 
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RESUMO 

 

Abuso sexual pode ocorrer por diferentes meios, pois consiste no abuso da confiança. É todo ato ou jogo 

sexual, relação hetero ou homossexual cujo agressor está em estágio de desenvolvimento psicossexual 

mais desenvolvido que a criança ou o adolescente. É necessário o combate a este tipo de abuso e para 

isso é necessária a integração de políticas para a construção de uma agenda comum de trabalho entre o 

governo e a sociedade civil, visando o desenvolvimento de ações de proteção a crianças e adolescentes 

vulneráveis ou vítimas de violência sexual e tráfico para fins sexuais. Metodologias exitosas de 

enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes podem ser estendidas para as demais 

regiões brasileiras estabelecendo referenciais de organização, fortalecimento e integração em ações de 

proteção à criança e ao adolescente, devendo ser assegurada a participação social na construção dos 

processos. Foi redigido um questionário com 10 questões, ainda não aplicado, para levantamento das 

necessidades e proposição de ações educativas como palestras e rodas de conversa com os pais e 

responsáveis. Com as crianças serão utilizados vídeos informativos e deverá ser realizadas rodas de 

conversa. A orientação é a melhor precaução contra o abuso sexual de crianças e adolescentes, tornando 

necessária a orientação e que sejam dados exemplos de casos reais que já ocorreram e foram noticiados 

em diferentes meios de comunicação.  
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RESUMO 

 

A formação do preço de venda é uma análise feita pelo empreendedor definindo assim qual valor a ser 

cobrado sobre um determinado produto ou serviço oferecido, sempre levando em consideração alguns 

fatores como: custos, margem de lucro, despesas fixas e variáveis. Este projeto tem a finalidade de 

demonstrar como a formação do preço de venda é essencial para o sucesso empresarial e desta forma 

não pode ser definido sem critérios. O preço de venda sempre deve ser revisto por exigência dos 

consumidores ou até mesmo pela concorrência, já a despesa e o custo, podem impactar no saldo final do 

patrimônio líquido da empresa. O ponto de equilíbrio é uma importante ferramenta da gestão financeira 

para identificar o volume mínimo de faturamento para não gerar prejuízos. Geralmente o ponto de 

equilíbrio é calculado sob forma de percentual da receita projetada. Na formação de preço observa-se a 

importância no poder da ação e lucratividade das empresas. A margem de contribuição é o indicador que 

informa qual o percentual de faturamento que a organização tem para pagamento das despesas e custos 

fixos. A Demonstração de Resultado do Exercício pode ser utilizada para auxiliar no cálculo da margem de 

contribuição por ser um indicador financeiro de extrema importância para analisar a viabilidade 

econômica do negócio. Portanto margem de contribuição é o porcentual de participação do lucro de cada 

produto para o pagamento das despesas e custos de forma que ainda gere lucro.  Percebe-se que o maior 

problema encontrado pelos empresários é definir de forma correta o preço que pague os custos, despesas 

e obtenha lucro. Através da contabilidade de custo consegue-se a informação necessária para esta 

formação, utiliza-se dos métodos para precificar produtos e serviços, para assim obter resultados 

satisfatórios. O mercado está cada vez mais competitivo fazendo necessária a busca por redução de custos 
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RESUMO 

 

O trabalho relata a experiência de um consórcio público intermunicipal que tem como objetivo o 

desenvolvimento regional, por meio de atenção a sanidade agropecuária, desenvolvimento rural e urbano 

sustentável, da região central do Paraná. O consórcio se estabeleceu devido a demandas e fragilidades 

existente na região. Para isso foi feita a integração de vários municípios pertencentes ao território do Vale 

do Ivaí e Paraná Centro, que teve como estratégia unir forças para promover o amplo desenvolvimento 

dos estabelecimentos da área rural e urbana. O consórcio promove a garantia de produtos de qualidade 

e seguros, acompanhado pelo vigilância sanitária e serviço de inspeção de produtos de origem animal. 

Além de fortalecer toda a cadeia de produção de alimentos de origem animal, também apoia a 

empregabilidade de todos os setores envolvidos. A implantação do consócio intermunicipal, proporciona 

aos produtores a desburocratização nos processos de produção relacionados aos produtos de origem 

animal- POA. Fortalecendo a produção local, com suas características e influência da cultura da região, 

proporcionando o empreendimento na área, como o turismo rural. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho é uma pesquisa realizada com o intuito de avaliar o entendimento e a percepção que 

a população do vale do Ivaí tem a respeito dos profissionais da psicologia e se houve alguma mudança em 

relação à confiabilidade em tempos de pandemia. A pesquisa foi realizada com pessoas que moram na 

região do Vale do Ivaí, com idade acima de 18 anos. No instrumento, foram levantados dados como 

Município onde residem, gênero, formação escolar, estado civil e renda familiar. Os dados da pesquisa 

foram coletados através de um formulário online Google Forms disponibilizado através do aplicativo de 

envio de mensagens instantâneas para um maior alcance de pessoas e maior praticidade permitindo 

agilidade no processo. Foram elaboradas quinze questões, todas fechadas. Além das questões de 

caracterização de participantes, foram feitas mais sete perguntas com assuntos relacionados à pandemia 

e a Covid-19. A escolha do questionário fechado ocorreu pelo fato de ser mais fácil de apurar as respostas. 

O prazo estipulado foi de uma semana ou até que atingissem a quantidade de 200 participantes. O 

objetivo principal da pesquisa foi avaliar se houve aumento na procura dos profissionais da psicologia e 

se o grau de confiança aumentou nesse período em que estamos passando em nossa comunidade, além 

disso, também visamos obter uma visão geral dos participantes sobre como a pandemia e a Covid-19 

afetou suas vidas e onde as pessoas poderão buscar ajuda psicológica.
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RESUMO 

 

O presente projeto tem como objetivo investigar se os universitários estão mais depressivos e ansiosos 

com a nova realidade que se apresentou em 2020 com o surgimento da pandemia da COVID-19 que 

ocasionou mudanças na rotina de estudos.  A literatura diz que conforme  expande o número de casos,  o 

isolamento e a falta de contato físico, houve um aumento da perturbação psicológica, ansiedade e 

depressão. Pessoas com ansiedade normalmente apresentam sintomas como tensão/dificuldade de 

relaxar, preocupação, nervosismo ou irritação aumentada, e pessoas depressivas apresentam sintomas 

como presença de humor deprimido, vazio ou irritável. Considerando o longo período em que está 

acontecendo a pandemia e o ensino remoto, foi levantado hipóteses de como essa adaptação abalou os 

universitários na Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí-FATEC e se eles estão sentindo esses sintomas. 

Para se iniciar o projeto foram feitas pesquisas em artigos e em livros sobre a temática para ver as 

definições de ansiedade e depressão. Esse trabalho é composto po 5 pessoas,  foi utilizado o método de 

questionário online através da ferramenta Google Forms, com perguntas optativas disponibilizado aos 

estudantes da FATEC. Foram obtidos a resposta de 35 universitários, de acordo esses dados analisados 

pode-se observar que 45,7% se sentem ansiosas com as aulas remotas, 22,9% se sentem ansiosas ao 

realizar as atividades da faculdade, 40% se sentem ansiosos ao serem avaliadas a distância e 48,6% se 

sentem ansiosos, estressados e triste no período de aula, sendo das 19:00 às 23:00 horas. Foi identificado 

que 31,4% perceberam uma maior irritabilidade com o ensino remoto e 25,7% tiveram padrões de sono 

alterados, também tiveram relatos de 12 pessoas levemente deprimidas e 12 pessoas moderadamente 

deprimidas, observa-se na literatura que esses sentimentos relatados são comuns em situações de 

ansiedade e depressão, e que a situação de pandemia aumenta a probabilidade de sentimentos 

insatisfatórios. Como forma de ajuda foram feitas postagens no Instagram “psicologia_3” um projeto 

existente feito pelas pesquisadoras para ajudar.
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RESUMO 

 

O Sigilo Profissional é a confidencialidade de informações e situações, obtidas pelo profissional em seu 

âmbito de trabalho. Na enfermagem o sigilo vem com uma cobrança redobrada, pois os profissionais 

lidam com os pacientes em situações de vulnerabilidade, sendo dever do enfermeiro proteger as 

informações que lhes foram confiadas, desde o acolhimento, até mesmo exames e tratamentos ou 

procedimentos que serão ou que já estão sendo realizados. O objetivo deste trabalho foi discorrer sobre 

a confidencialidade acerca dos procedimentos clínicos, que envolve profissionais de saúde e pacientes, 

ressaltando a importância dos conhecimentos legais, éticos, morais de todos os profissionais e para que 

os pacientes tivessem conhecimentos de seus direitos no âmbito de saúde. O trabalho foi realizado de 

maneira remota, através do Instagram. Utilizou- se algumas ferramentas para a realização de enquetes e 

posts informativos e criar interação com o público participante. Escolheu-se por temas a serem publicados 

na rede social como: qual a diferença de segredo e sigilo? O atendimento a pacientes vítimas de violência 

doméstica e a pacientes diagnosticados com covid-19, os diagnósticos de Infecções Sexualmente 

Transmissíveis-ISTs e a sexualidade do cliente. Foi possível observar que de 23 participantes, 70% afirmam 

que não confiam nos profissionais de saúde de sua cidade. De 17 participantes, 18% confirmaram que já 

houve um momento desconfortável em seu atendimento. Quando a pergunta foi sobre sigilo profissional 

entre 16 participantes, 88% demonstraram entendimento sobre o assunto, de 29 pessoas 97% 

assinalaram a alternativa sim. Ao se perguntar se é crime a quebra do sigilo, de 13 mulheres, 85% 

deixaram de fazer o preventivo por medo de vazamento de informações sobre sua consulta. Sobre a 

pergunta acerca do receio em pegar preservativo por medo de quebra de sigilo, 18 pessoas participaram, 

sendo que dessas 67% disseram que sim e 33% alegaram que não. Conclui- se que a insegurança do 

paciente muitas das vezes não está relacionado somente ao enfermeiro, mas sim aos profissionais da rede 

de atendimento no geral. Por isso, muitos pacientes possuem receio ou podem estar deixando de procurar 

as unidades de saúde para se tratarem por este fato. Por meio de algumas críticas realizadas na página 

sobre os profissionais, podemos notar que muitos enfermeiros estão deixando a desejar em relação aos 

os direitos dos clientes e seus deveres e obrigação como enfermeiros.
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RESUMO 

 

Devido ao aumento da competitividade, as empresas têm que buscar alternativas para se sobressair 

perante as demais. O preço é um instrumento de integração da empresa com o meio ambiente. Portanto, 

um forte aliado das empresas na busca pela afirmação no mercado é a adequada política de formação de 

preços. O objetivo do trabalho é demonstrar a importância da formação de preços e sua influência na 

sobrevivência e lucratividade da empresa. Um dos problemas enfrentados pelos gestores é compor o 

preço de venda de forma que considere todos os custos e despesas e ainda gere lucro. É preciso conhecer 

os elementos e a estrutura que compõe esta formação. A contabilidade de custos tem informações 

suficientes para esta formação. Em um mercado cada vez mais competitivo, a busca por redução de custos 

torna-se um ponto positivo para a continuidade da empresa. Esta dificuldade de formar o preço de venda 

pode atingir toda uma cadeia produtiva. A formação de um preço competitivo é a estratégia chave para 

alcançar o sucesso, pois permite planejar o futuro e diminuir as incertezas e dificuldades a longo prazo.  
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RESUMO 

 

A violência auto infligida é um importante problema na saúde pública e tem alcançado um caráter 

endêmico, sendo que seus impactos para o setor da saúde não se contabilizam apenas nas mortes 

provocadas, mas também nos danos, nas lesões e nos traumas relacionados. Dados mundiais indicam que 

em torno de um milhão de pessoas cometeu suicídio no ano de 1990, ou seja, para cada violência auto 

infligida acometida existem pelo menos 10 tentativas, acarretando, portanto consequências alarmantes. 

No Brasil, em 2020 foi relatado que a violência auto provocada foi responsável por 6.778 óbitos, isto é, 

uma pessoa morre por este motivo a cada 40 segundos e a outra atenta contra a própria vida a cada três 

segundos. Em dados recentes, a 22º Secretaria de Saúde de Ivaiporã, nos mostra que nos últimos três 

anos os números só vem aumentando, em 2017 foram notificados 14 casos, em 2018 foram 25, e em 2019 

foram 59 casos, sendo que se deve levar em consideração que muitos não são levados para os hospitais, 

apenas tratados em casa, fazendo com que este número seja muito maior. Através dos dados coletados 

e dos demais que serão coletados foi desenvolvido um projeto do qual buscamos identificar os principais 

cuidados de um enfermeiro para com uma pessoa com depressão atendida pela Atenção Primária. Para 

isso, utilizaremos redes sociais, tal como o Instagram, para publicações nos stories e postagem de 

enquetes, com intuito de gerar entretenimento e desenvolver o domínio afetivo do público-alvo, através 

da interação com ele. Como material educativo utilizaremos cartilha e quadrinhos contendo informações 

sobre a importância do não suicídio dentre outras informações, buscando o engajamento de todos. 

Considerando os dados, nota-se que a violência auto infligida causa danos imensuráveis como impactos 

psicológico, social e financeiro. Deste modo, cuidar de uma pessoa com transtorno requer conhecimento 

da doença e acima de tudo um olhar mais humanístico sobre o paciente. Para realizar o cuidado a essas 

pessoas é necessário que sejam criados planos de cuidado que visem manter a vida do paciente já que, 

em sua grande maioria, há ideação suicida e, desse modo, os enfermeiros precisam fazer com que os 

pacientes se sintam úteis, realizando trabalhos que visem aumentar sua autoestima, mantendo um 

Diálogo Com O Paciente E Priorizando A Reinserção Do Mesmo Na Sociedade.
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RESUMO 

 

O envelhecimento é um processo natural, sequencial, individual, acumulativo, universal, que pode ou não, 

concomitantemente, incluir adoecimentos. O processo de envelhecimento culmina em perdas. A presente 

experiência é um Projeto Integrador que foi realizado na cidade de Grandes Rios no estado do Paraná, no 

Lar São Vicente de Paulo, cujo objetivo foi investigar a percepção dos técnicos (funcionários) sobre o 

processo da perda de autoconhecimento em idosos institucionalizados. O procedimento seguido foi a 

elaboração de uma entrevista estruturada, com nove questões disponibilizadas para 15 funcionários da 

instituição. Em função das normativas de distanciamento e isolamento social pertinentes a pandemia da 

Covid-19, apresentam-se os resultados parciais referentes as respostas de uma funcionária. As demais 

entrevistas estão em processo. De acordo com as respostas, pode-se destacar que é perceptível que as 

mudanças relativas ao quanto os idosos se percebem nas experiências de serem eles mesmos, ocorrem 

mediante o envelhecimento e os sinais observados são: impaciência do idoso, estresse e agressividade 

por não se reconhecerem ou lembrarem das suas experiências particulares. Segundo a entrevistada, a 

ausência dos familiares parece contribuir com o aumento desses comportamentos, bem como o 

aprofundamento em um vazio do autoconhecimento. Para lidar com a situação, a entrevistada relata 

ouvir e conversar com os idosos estando disponível para ajudá-lo e dar amparo. Por fim, conclui-se que a 

velhice é um tema complexo e importante, que necessita ser discutido de forma articulada. Assim, 

reconhecer e acolher as perdas dos idosos acerca de seu processo de envelhecimento e adoecimento, faz-

se necessário atentar-se para o fato de que envelhecer é entregar-se a um lento e constante caminho de 

desconhecimento.
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RESUMO 

 

A depressão é uma doença que afeta diretamente a saúde mental do indivíduo. Podendo ser influenciada 

por diversos fatores e causar vários sintomas. Atualmente, o mundo passa pela pandemia da Covid-19, os 

casos de transtornos emocionais aumentaram muito neste ano. A área da saúde é uma das mais afetadas, 

devido à sobrecarga de trabalho e a pressão e ao mesmo tempo serem discriminados pela alta exposição 

ao vírus. Isso, de certa forma, acaba por causar um impacto muito grande na saúde mental desses 

profissionais, sendo grande influência para o desencadeamento de transtornos emocionais relacionados. 

Diante dessa situação, o objetivo deste trabalho foi alertar a comunidade acerca dos transtornos 

emocionais e orientá-la sobre a importância do acolhimento neste processo, principalmente neste 

momento de pandemia da covid-19. Para isso, utilizou- se de publicações na página do Instagram 

“spoiler.tudovaidarcertonofinal”,  e para um maior alcance de público, a conta foi vinculada ao Facebook. 

As publicações realizadas discorrem sobre a campanha do setembro amarelo e a importância do acolher, 

conscientização acerca dos transtornos emocionais, apoio e efeitos que a pandemia vem ocasionando na 

saúde emocional dos profissionais da saúde e população em geral. A partir das publicações foi observado 

uma maior interação do público, através de curtidas, respostas nas enquetes e compartilhamento dos 

vídeos acerca do tema depressão. Além disso, observou- se a dificuldade dos indivíduos em manterem ou 

preservarem sua saúde mental durante o período de pandemia. Muitos já passaram ou ainda está 

passando por dificuldades cotidianas, que acabam levando o seu adoecimento mental. Esses casos de 

transtornos emocionais, vem apresentando crescentes índices nos últimos meses do ano de 2020. Sendo 

de extrema importância tomar medidas urgentes para reverter esse quadro. Também se tornou evidente 

a importância e influência que as pessoas podem fazer na vida uma das outras. Todo acolhimento e apoio, 

palavra de ajuda e conforto podem salvar uma vida.
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RESUMO 

  

Atualmente a IST (Infecção Sexualmente Transmissível) sífilis ainda é recorrente na população da região 

de Ivaiporã-PR, apesar de todo o conhecimento levado à população pelos profissionais de saúde que 

esclarecem o que é a doença, seus estágios, sintomas e tratamento, além das formas prevenção e cura. 

Foram pesquisados os números de casos de sífilis dos municípios de Jardim Alegre-Pr, Manoel Ribas-Pr e 

Arapuã-Pr. O projeto tem como objetivo transmitir conhecimento a respeito do tema e levantar dados 

sobre o entendimento da população em relação ao assunto. Por meio da aplicação de um teste do Google 

Forms, que apresentava sete (7) questões, sobre a sífilis, de múltipla escolha exigia conhecimentos básicos 

dos participantes sobre o assunto. A aplicação foi feita em um grupo do aplicativo WhatsApp no qual 

foram adicionadas 101 pessoas, de diferentes idades e municípios. Após uma quantidade significativa de 

respostas, foi disponibilizado um folder informativo sobre o mesmo assunto. Foram contabilizadas 49 

novas respostas dos participantes do teste, de modo geral, os resultados foram satisfatórios pois a maioria 

alcançou o objetivo esperado no teste de conhecimentos básicos sobre o assunto. Acredita-se que a partir 

da compreensão dos números significativos de casos de sífilis na região é possível conscientizar a 

população a respeito do tema por meio da tecnologia. 
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RESUMO 

 

É sabido que a educação sexual faz-se necessária para que haja melhor compreensão, por parte de cada 

indivíduo, dos direitos, deveres e responsabilidades que envolvem o ato sexual e seus componentes. 

Acredita-se que esses conhecimentos podem levar a hábitos sexuais mais seguros e assim diminuir taxas 

de gravidez na adolescência e de contaminação por Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Além 

disso abordar temas como abuso sexual pode empoderar vitimas, impedir possíveis agressões e 

desnaturalizar a “cultura do estupro”, assim é de extrema relevância que sejam feitos trabalhos sobre o 

tema. Apesar de tudo, vale salientar que devido a atual situação de quarentena em que o Brasil se 

encontra, fazer trabalhos presenciais é perigoso para todos os envolvidos. Considerando ambos os fatores 

e com o objetivo de disseminar conhecimentos sobre educação sexual foi pensada uma estratégia para 

espalhar informações de forma remota e segura, essa por sua vez consistiu em usufruir das plataformas 

Instagram, Tik Tok e Facebook, usando de  postagens de vídeos, imagens e enquetes. Importante informar 

que no presente momento os resultados estão sendo colhidos e computados.
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RESUMO 

 

A ansiedade é considerada o mal do século e aflige pessoas de diferentes faixas etárias independente de 

suas posições cultural ou social, tendo sido identificada com frequência em crianças. A ansiedade é uma 

das causas de obesidade infantil e de diversas outras implicações que afetam negativamente a vida e a 

saúde da criança, influenciando também sua autoestima. Com isso, o objetivo deste trabalho é orientar a 

comunidade a respeito da ansiedade e seus impactos na vida das crianças visando alcançar o maior 

número de pessoas possível que sejam pais, familiares e professores de crianças com esse transtorno. 

Serão realizadas intervenções por meio da rede social Facebook, onde haverá a publicação de um quiz 

com a intenção de verificar o conhecimento das pessoas sobre o assunto. O quiz contará, ainda, com dois 

vídeos explicativos abordando os temas ansiedade e ansiedade em crianças e um folder sobre as opções 

de tratamento. No momento seguinte, será publicado outro quiz para avaliar o que as pessoas 

conseguiram assimilar após a aquisição de conhecimento sobre o assunto. Mediante o exposto, espera-

se que haja conscientização da comunidade como um todo no que se refere a observar e procurar ajuda 

de maneira eficaz quando são notados indícios de ansiedade nas crianças, bem como em qualquer pessoa. 

Aliado a isso pode-se aguardar um aumento na procura por orientação e tratamento nas unidades de 

saúde da região. Para tanto, considera-se que o caminho para combater a ansiedade é levar conhecimento 

à população sobre os impactos que ela gera na vida das crianças, além de alertar para outras doenças e 

comorbidades que podem se originar a partir disso. 

. 
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RESUMO 

 

O objetivo do projeto consiste em aplicar um meio de divertimento para os funcionários e idosos do Lar 

Santo Antônio de Ivaiporã-Pr durante o isolamento social da COVID-19, através da musicalização 

levantadas mediante de um questionário. Para cumprir esse objetivo foi realizado um questionário 

impresso no qual participaram sessenta pessoas, sendo que quarenta e três assinalaram que gostariam 

de ouvir músicas com mais frequência no Lar, sete disseram talvez, oito afirmaram que não e três não 

responderam. O questionário foi composto por nove questões contendo perguntas dissertativas e de 

múltipla escolha que investigavam o gosto musical dos participantes, bem como o cantor/a preferido, 

músicas que gostariam de ouvir, algum trecho de música especial, e também se o participante gostaria 

que o Lar adotasse algum momento do dia/semana e horário para que tocasse as músicas escolhidas pelos 

funcionários/idosos. O questionário foi aplicado no dia 30 de setembro de 2020 e os participantes tiveram 

sete dias para responde-lo. Posteriormente, as respostas foram analisadas e será confeccionado cinco CDs 

contendo as músicas que os participantes pediram e ofereceram. Logo, quando todos os CDs estiverem 

sidos tocados no Lar será aplicado um novo questionário com o intuito de analisar a satisfação do projeto 

dos participantes em geral. Foram utilizados, para a realização do primeiro questionário assim como a 

análise dos resultados notebook e celular com acesso à internet, impressora, caderno e caneta. 

Entretanto, será utilizado para a elaboração dos CDs um notebook com acesso à internet, e para a 

realização do questionário de satisfação será utilizado um notebook com acesso à internet, impressora, 

caderno e caneta.
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RESUMO 

 

O câncer de colo de útero é o terceiro tipo de câncer que mais atinge as mulheres no Brasil. Esta patologia 

é causada pelo crescimento anormal das células do colo uterino e tem a sua ocorrência ligada a diferentes 

fatores, como tabagismo, sexo desprotegido, más condições de higiene, baixa imunidade, e infecção pelo 

HPV (Papilomavírus Humano). Para rastreamento da patologia, é realizada uma consulta ginecológica na 

qual é coletada a citologia oncótica (Papanicolau) entre o período médio de uma vez ao ano e a cada três 

anos após dois exames consecutivos normais. Este trabalho buscou provocar uma discussão sobre a 

importância da prevenção do câncer de colo de além de demonstrar estratégias para garantir a saúde das 

mulheres. São necessários estímulos e intervenções para tratar deste problema de saúde pública dando 

mais ênfase e abrangência ao tema, desmitificando tabus e incentivando o autoconhecimento. Assim, 

foram realizadas pesquisas com a comunidade e com profissionais da saúde que apontaram que mulheres 

com idade entre 15 a 19 anos realizam pouco esse exame, sendo que a partir dos 20 anos de idade a 

procura é maior. Para a realização deste trabalho, utilizou-se a rede social Instagram 

(@cancer_colo_utero) na qual foram divulgadas diversas publicações referentes ao assunto, a fim de 

conscientizar as mulheres e as instigar a nos contatar de modo sigiloso, considerando que o tema é um 

tabu. A comunicação social e a exposição com clareza sobre o tema buscam contribuir com a prevenção 

do câncer de colo do útero através da superação deste tabu em prol da saúde, uma vez que a identificação 

tardia dificulta o tratamento. Vale ressaltar que os municípios se esforçam para perpetuar a saúde da 

mulher, e na pesquisa aplicada observamos que a principal causa de não realização dos exames são os 

sentimentos de vergonha e medo, além da barreira em relação ao nível socioeconômico. Justifica-se, 

então, os altos índices de morte causados pela doença. Ao utilizar meios que divulgam informações 

quanto à prevenção do câncer de colo uterino, busca-se atingir um público-alvo específico e percebe-se 

a eficácia desta metodologia pois diversas mulheres realizaram o contato almejado. Conclui-se que para 

que a prevenção ocorra devem ser implantados trabalhos diferenciados nas estratégias de promoção de 

saúde, que apresentem informações, gerem conhecimento e estimulem a participação da sociedade. 
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RESUMO 

 

O trabalho aborda sobre a importância da formação do preço de venda, citando as variáveis internas e 

externas, onde se tem uma grande importância para o crescimento da empresa. Para o cálculo do preço 

de venda é necessário identificar ambientes econômicos, gastos da empresa, produção de bens, entre 

outros. Conhecer o saldo dos custos fixos e variáveis é fundamental para auxiliar o gestor na correta 

tomada de decisão. A título de exemplo temos como custos fixos aluguel, seguros, etc e a título de custos 

variáveis podemos citar matéria prima, embalagens etc. Não podemos esquecer das despesas, que é um 

valor consumido direta ou indiretamente, são itens que reduzem o patrimônio líquido e também possui 

sua divisão em fixa e variáveis onde a fixa não apresenta relação com o custo de produtos seja pela compra 

de mercadorias ou sua produção. Já a despesa variável, pode ser entendida como um meio caminho entre 

os custos e as despesas, e podem ser relacionadas a venda de um produto. Com um bom planejamento 

estratégico pode-se ter então facilidade em identificar melhorias alcançando ótimos resultados.
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RESUMO 

  

A formação do preço de venda é uma ação que exige muito estudo e conhecimento. Ter um preço 

adequado é essencial para qualquer tipo de negócio, além de cobrir os gastos diários e gerar lucros. A 

formação do preço de venda realizada de forma correta tem por consequência fidelizar os clientes. 

Existem três maneiras de precificar um produto ou serviço: Por concorrência, onde se atribui um custo 

dentro da média aplicada pelo mercado; Por margem, quando ele é decidido com base nas despesas 

envolvidas na fabricação e implantação do produto; Por demanda, em que o vendedor se baseia na 

procura ou valor que o produto tem para os clientes. É fundamental para a empresa conhecer os valores 

correspondentes aos custos e despesas, para que assim seja possível estabelecer um preço que atenda 

ao retorno esperado. As despesas são consideradas necessárias para o funcionamento da empresa, já os 

custos são importantes, pois são eles que vão ajudar a compor o valor das mercadorias e prestação de 

serviços. Portanto, para ter uma boa gestão financeira é necessário possuir um controle de todos os gastos 

envolvidos no processo de formação do preço, assim a organização terá condições de alcançar os 

objetivos planejados. Existem dois métodos usados para a fixação do preço de venda de um produto ou 

serviço que é à margem de contribuição e o markup. A margem de contribuição é o montante de vendas 

diminuída dos custos variáveis, ou seja, o preço de venda menos os custos variáveis do custo unitário dos 

produtos. O markup é um índice que quando aplicado ao custo vai cobrir todas as despesas e gerar os 

lucros desejados pelo empreendedor. A maneira de fazer esse cálculo é apurar o custo do produto, ou 

seja, qual a composição dos custos envolvidos na produção de determinado produto.
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RESUMO 

 

 O presente resumo é fruto de um trabalho apresentado na disciplina de Projeto Integrador da Faculdade 

de Tecnologia do Vale do Ivaí-FATEC, ofertada durante o segundo semestre de 2020. O objetivo da 

disciplina é aplicar os conhecimentos adquiridos no período de formação às demandas apresentadas pela 

sociedade. Para a escolha da demanda foi relevado o objetivo de compreender como a APAE de Nova 

Tebas tem mantido os seus trabalhos com o público atendido durante o período de pandemia da COVID-

19. Dessa maneira, foi possível entender, de certa forma, a adaptação dos profissionais da instituição. 

Para tal pesquisa, a diretora do local autorizou que fosse aplicado um questionário no qual continha oito 

perguntas descritivas voltadas para que os profissionais da instituição respondessem. Assim, este foi 

aplicado tanto por e-mail como por impresso. Ao todo três profissionais da área, diretora, pedagoga e 

uma professora, o realizaram. Compreende-se assim que a APAE de Nova Tebas disponibiliza atendimento 

a 83 alunos, onde os profissionais, neste período de pandemia, oferecem atendimento e suporte via 

WhatsApp e, também, atendimento particular. Os profissionais relataram que acreditam que haverá 

dificuldades de readaptação no período de pós-pandemia. 
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RESUMO 

 

Tendo em vista que empresas do mundo todo e dos mais diversos ramos buscam a adequação para se 

manterem ativas no mercado em que estão inseridas, pesquisa-se sobre o tema de consultoria financeira, 

visando compreender de que maneira ela é aplicada dentro do ambiente organizacional, a fim de 

contribuir com o desenvolvimento favorável de uma organização de modo geral. O conceito de 

consultoria está relacionado diretamente à ideia de aconselhamento, um ato de prestar auxílio perante 

uma situação momentaneamente instável em que a empresa se encontra, sendo que consultoria abrange 

todos os setores, internos e externos de uma organização, tanto na área financeira, quanto em outros 

departamentos. Cada uma dessas áreas requer um profissional qualificado para atuar como consultor, 

uma vez que o problema apontado pela empresa será entregue a ele. Todavia, o assunto abordado nesse 

estudo delimita-se somente a consultoria financeira, com enfoque na viabilidade econômica, onde 

através de seus indicativos é possível identificar com clareza como a empresa se apresenta 

financeiramente e verificar a possibilidade de inovação dessa empresa, sem comprometer com suas 

obrigações vigentes. O consultor, então, atua diretamente nas tomadas de decisões e no planejamento 

estratégico da empresa onde está situado, objetivando contornar as dificuldades suscetíveis à empresa. 

Para tanto, foi realizado um estudo de caso em uma empresa do ramo de produtos e acessórios 

tecnológicos, situada na cidade de Manoel Ribas, Paraná, na qual por meio do método da pesquisa 

exploratória pôde ser observada a aplicação da consultoria financeira e sua coligação com a viabilidade 

econômica. Essa etapa foi exercida com a aplicação de um questionário, que foi instrumento de coleta de 

dados, para com a proprietária da empresa e, ainda, uma entrevista semiestruturada que trouxe clareza 

sobre o assunto abordado, possibilitando aos acadêmicos compreender na prática como atua um 

profissional da consultoria financeira. Ademais, também foi utilizada a pesquisa bibliográfica que trouxe 

embasamento teórico e uma percepção do assunto em questão, através de constatações publicadas por 

profissionais atuantes. Como resultados parciais, pode-se afirmar que a viabilidade financeira é 

fundamental para montar o plano de negócio ou empresas já consolidados, que é o caso da empresa em 

estudo, que projeta os ganhos financeiros do futuro.
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RESUMO 

 

O projeto tem como principal objetivo mostrar como a consultoria financeira e empresarial tem êxito na 

execução do projeto na empresa Ouse Moda íntima, melhorando o desempenho da organização, gerando 

o crescimento da mesma e o aumento do conhecimento dos alunos com relação ao tema estudado e ao 

mercado de trabalho real, à pratica. Tendo em vista que a consultoria, tema principal desse projeto é 

fundamental para as organizações nos tempos atuais, seja qual for o estado administrativo da empresa, 

sua abertura, planos de crescimento ou até mesmo em seus momentos de dificuldade. Sendo assim, no 

projeto mostramos a importância de uma empresa bem gerida por meio da consultoria, com o intuito de 

melhorar o desempenho e crescimento da organização, objetivo principal desse projeto, melhorando 

também o conhecimento teórico e prático dos alunos do curso de Gestão Financeira. Lembrando que 

atualmente, consultoria financeira e empresarial tem suma importância para o surgimento e 

desenvolvimento de uma empresa, por isso tem se falado muito sobre tais assuntos para que não ocorra 

empresas que surgem e logo fecham suas portas. No caso da Ouse Moda Íntima, que trabalha com venda 

de produtos de moda íntima com maior foco o público feminino, percebe-se a excelente qualidade em 

praticamente todos os aspectos da empresa, para esta parte o foco da consultoria financeira e 

empresarial seria mais para apresentar formas e oportunidades de crescimento para a empresa. Dentro 

do projeto a organização contará com o auxílio de alunos do curso de Tecnologia em Gestão Financeira 

da FATEC (Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí, situada em Ivaiporã -Pr), para verificar consultoria da 

empresa, e assim compreender como os temas trabalhando juntos agregará muito para a empresa 

estudada e para nós graduandos.
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RESUMO 

 

O Projeto Integrador referente ao 2° semestre de Psicologia, da Faculdade de Tecnologia do vale do Ivaí-

FATEC, situada no município de Ivaiporã-Pr, tem como tema “O Coletivismo entre os Psicólogos de 

Ivaiporã-Pr e região”, tanto de redes privadas, quanto de políticas públicas. O projeto será posto em 

prática a partir de um questionário on-line no Google, o qual já está concluído. Neste questionário foram 

expostas perguntas a respeito da atuação do Psicólogo, a visão dele sobre o trabalho coletivo entre ele e 

seus colegas de profissão e alguns dados pessoais. Também relacionamos as questões do questionário 

com o tema gerador desse semestre, que é Ciclo de Vida, sendo assim, foi escolhido como pauta o 

Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), para ligarmos o trabalho coletivo dos Psicólogos com o 

tema gerador (Ciclo de Vida), pois tendo em vista que a ansiedade, no momento atual, é uma questão 

muito presente na sociedade e um transtorno mental com um grande índice, que chega a ser considerado 

o mal do século, além de ter apresentado um enorme agravamento com a pandemia da COVID-19, vemos 

que esse transtorno está diretamente relacionado com a vida dos seres humanos. Levando em 

consideração essas informações, foram desenvolvidas perguntas relacionadas a esses problemas, tal 

como o coletivismo entre profissionais da psicologia e o trabalho coletivo intersetorial podem amenizar 

os efeitos acarretados devido à ansiedade e, se durante essa pandemia os psicólogos, em algum 

momento, se reuniram, mesmo que de forma remota, para buscar solucionar ou amenizar os problemas 

que a ansiedade pode trazer para a população.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 REVISTA ELETRÔNICA FATEC IVAIPORÃ V.4 N. 01 Jan/Dez. ANO. 2020 

 

ISSN: 2595-7503 

Estratégias de Evolução no Recrutamento de Pessoal em Meio a Pandemia do Novo Corona Vírus 

 

AUTOR PRINCIPAL: Andréia Pereira da Silva 

E-MAIL: andreiamaringa@bol.com.br  

COAUTORES: Jessica Feliciano, Maria Angélica, Maria Eduarda e Thainá. 

ORIENTADOR: Diego Navarrete Shiinoki 

PALAVRAS CHAVES: Gestão de pessoas, Inovação, Pandemia. 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa foi efetuada com o objetivo de se analisar, estudar e compreender a importância do 

recrutamento de pessoas em tempos da pandemia causada pela Covid-19. A escolha desta temática teve 

por base a necessidade do trabalho remoto devido ao isolamento social. Para este estudo, foram 

realizadas pesquisas bibliográficas e virtuais, a fim de levantar dados sólidos para o entendimento e a 

compreensão do assunto abordado. Em um cenário em que a população mundial foi impactada por tal 

situação, tornou se ainda mais necessário que as rotinas organizações sejam desenvolvidas de forma 

consciente a fim de preservar a vida. Atualmente, revela-se fundamental existir uma maior proatividade 

por parte dos Gestores no que tange à adoção de novas estratégias para melhorar os seus processos de 

recrutamento. A introdução de tecnologia devido ao afastamento físico e, naturalmente, o aumento da 

competitividade nos mercados, leva as empresas empreguem mais esforços e recursos no 

desenvolvimento das suas estratégias de recrutamento dado que, hoje em dia, a atração e a retenção de 

pessoas é essencial para as organizações alcançarem a tão desejada vantagem competitiva. É sabido que 

o distanciamento restringe detalhes de percepção que seriam possíveis com uma certa proximidade, 

porém, torna-se inevitável que novas formas de gerir devido a necessidade do momento sejam 

implantadas. Identificar pessoas qualificadas, que proporcione uma integração entre o indivíduo e a 

organização de forma que as expectativas e aspirações de ambas, sejam alcançadas e satisfeitas é o 

grande desafio em um processo de recrutamento. Os resultados obtidos nessa pesquisa, mostram que 

formas remotas de recrutamento já vêm sendo desenvolvidas por parte de algumas instituições, 

principalmente para recolher candidaturas e divulgar vagas. Para tal, o uso da tecnologia, como internet 

e aplicativos, tornaram esse processo possível e ágil, mesmo que distante fisicamente. Dessa forma 

empresas que não dispunham dessas ferramentas, mesmo que por um motivo emergencial, acabaram 

por aderir e poderão implantar essa estratégia como parte desse novo modelo de gestão. 
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RESUMO 

 

O presente projeto retrata sobre a inclusão de ações, de maneira que sejam elaborados novos desenhos 

de cargos para o profissional responsável pelos treinamentos, com o objetivo geral de analisar os impactos 

da pandemia para a descrição e desenhos de cargos nas organizações. Como objetivos específicos 

pretendidos, estudar as mudanças das descrições e desenhos de cargos sobre a pandemia e as influências 

sobre as ações dos treinamentos, identificando suas mudanças. Para a pesquisa foi utilizado o método de 

documentação indireta através da pesquisa descritiva e bibliográfica. Obtendo como resultado a busca 

por especializações em plataformas digitais, para realizar os acompanhamentos das novas ferramentas 

para realizar e proporcionar treinamento de qualidade, realizando as devidas verificações se todos os 

colaboradores e equipes de trabalho estão equipados e amparados neste novo modelo de treinamento, 

em home-office. As mudanças remeteram vários impactos, em sua estrutura e métodos, sendo realizado 

através das plataformas digitais, sendo um processo de adaptação, mas que trouxe vários benefícios em 

sua praticidade e encalce dos materiais, sendo algo inovador e eficiente.
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RESUMO 

A violência doméstica é um tema que se encontra presente no cotidiano das mulheres há gerações. É um 

fenômeno que desperta curiosidade no meio acadêmico e por isso nos questionamos a respeito de alguns 

pontos para dar início ao desenvolvimento deste projeto de pesquisa. Os questionamentos sã: o que 

fazem com tantos casos de violência doméstica? Como são resolvidos? Onde são arquivados, visto que na 

cidade não há Delegacia de Defesa da Mulher? O objetivo da pesquisa foi analisar como as mulheres 

pertencentes à região do Vale do Ivaí se relacionam com os fatores vinculados à violência doméstica. Os 

dados foram coletados a partir de um formulário online e disponibilizado através das redes sociais a fim 

de ampliar o alcance à população alvo. Participaram desta pesquisa 41 mulheres.  Dentre as 41 respostas, 

82,9% das mulheres disseram  saber o que é violência doméstica, 12,2% das mulheres disseram não saber 

sobre o assunto e  4,9% responderam que talvez sabiam como definir violência doméstica. Ao perguntar 

se já sofreram algum tipo de violência, foram citadas: física, psicológica, patrimonial, econômica e moral. 

Todas as participantes (100%) sabiam que violência doméstica é crime. Quando questionadas se sabiam 

que podem ser amparadas por lei, 87,8% respondeu sim e 12,2% não sabiam. O que mais liga elas ao 

agressor, são os fatores: emocional (26), medo (12), financeiro (6), filhos (4), vergonha (1), não soube 

responder (1), está solteira (1), não está mais na relação (1), nenhum (1). Ao se deparar com essa situação 

97,6% delas sabem que pode contar com alguém de confiança e até registrar boletim de ocorrência. Com 

o resultado foi possível observar que as mulheres sabem onde buscar ajuda, sabem o que é violência 

doméstica, sabem que podem contar com alguém ou fazer um boletim de ocorrência quando forem 

vítimas e, também, sabem quais fatores contribuem para elas permanecerem nessa situação. Deste 

modo, é preciso que haja mais trabalhos  relacionados ao fortalecimento da independência e autonomia 

feminina para que, assim, elas não fiquem reféns de pessoas agressivas emocionalmente ou 

financeiramente. 
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Potenciais Riscos dos Profissionais da Enfermagem: Cuidar Também Oferece Perigo 
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RESUMO 

 

Os profissionais de enfermagem atuam como prescritores dos cuidados, porém o que não é visível a todos 

são os riscos em que os mesmos se inserem para praticar o ato do cuidado. A enfermagem é atribuída aos 

profissionais de maior contato com enfermos, atuando em 60% das intervenções da saúde oferecendo 

cuidado e recuperação, afim de promover condições satisfatórias em relação ao bem estar do paciente. 

Fator que o expõem as insalubridades do ambiente em que é feito a prática do cuidado. Este ambiente 

pode apresentar riscos: ergonômicos, químicos, físicos, biológicos e psicológicos, variando conforme 

procedimentos realizados ou condições trabalhistas oferecidas. O presente estudo foi baseado 

cientificamente através de revisões bibliográficas, a partir da adesão e seleção de informações relevantes, 

utilizando como material de pesquisa para posterior divulgação. Para exposição deste estudo foi criado 

uma página em uma rede social (Instagram), com postagens semanais com os temas relacionados a 

presente pesquisa, seguindo um cronograma e com o objetivo de compreender e divulgar informações 

significativas acerca dos potenciais riscos enfrentados pelos profissionais da enfermagem. Os resultados 

se deram a partir da publicação dos materiais gráficos na rede social, em que o grupo obteve respostas 

quanto ao público atingido pela página e a repercussão das publicações postadas. A página obteve 127 

seguidores, com uma média de 78 usuários alcançados por postagem, dos quais 72% são seguidores da 

página e os outros 28% se dão por não seguidores. Foi constatado que a visibilidade por não seguidores é 

proveniente das “Hashtags”, entretanto observou-se que comentários nas publicações causam um 

acréscimo de 38% nas visualizações. Contudo, ressalta-se que a interação pelos usuários foi baixa, 

contendo um média de apenas 11% do público atingido por publicação. Em virtude dos dados expostos 

neste estudo, notou-se que não existem muitos artigos com conteúdos específicos acerca dos diferentes 

riscos enfrentados pelos profissionais da enfermagem, necessitando, para maior compreensão, serem 

buscados separadamente em livros ou outros artigos não diretamente relacionados a essa profissão. 

Outrossim, visa-se maior demanda de tempo da rede social para conseguir tratar de todos os aspectos do 

tema e também para obter-se uma margem mais significativa de usuários alcançados.
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Diabetes Mellitus Gestacional 
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RESUMO 

 

O diabetes mellitus gestacional é a realidade de muitas mulheres atualmente, tratando-se de uma 

disfunção na produção de glicose no organismo desenvolvida durante a gravidez. Esta patologia pode ter 

diferentes causas, como sedentarismo e alimentação rica em carboidratos e gordura, e pode causar 

diversas complicações para a gestante e para o feto no período de gravidez. Desta forma, o intuito do 

deste projeto é levar conscientização sobre o diabetes gestacional para gestantes e futuras gestantes, já 

que o principal modo de combate à doença é a prevenção feita a partir da tomada de consciência a 

respeito do tema. Para que o objetivo possa ser atingido, foi realizada uma pesquisa na plataforma Google 

Formulários para que sejam compreendidas as principais dúvidas da população a respeito do tema para 

que possamos, então, desenvolver uma cartilha digital informativa. O presente trabalho tornou possível 

a compreensão desta patologia de forma mais ampla, ressaltando a importância da tomada de consciência 

e do cuidado com mulheres que são gestantes ou que pretendem gestar um dia. 

 

Cadeia Produtiva De Papel E Celulose No Brasil – Parceria Klabin E Mercado Livre Para E-Commerce. 
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RESUMO 

 

No Brasil o setor produtivo de papel e celulose contribui de forma relevante para o desenvolvimento do 

país. O Brasil é um dos quinze maiores mercados consumidores e o 7° maior produtor mundial de celulose. 

É líder na produção de celulose de fibra curta e ocupa a 11° posição na produção de papel. A área de 

florestas plantadas é de aproximadamente 1,7 milhões de milhões de hectares. A cadeia produtiva do 

setor abrange as etapas de produção de madeira, energia, celulose e papel, reciclagem de papel, produção 

gráfica e editorial, atividades de comércio, distribuição e transporte. A Cadeia Produtiva de Papel e 

Celulose detêm no Brasil uma grande importância social e econômica.  A Klabin, maior fabricante de papel 

para embalagens do país, está ampliando a atuação com os maiores nomes do comércio eletrônico, de 

olho na tendência de aumento na demanda pelo insumo, gerada pela participação crescente das 

comercializações online. O e-commerce é um modelo de comércio que utiliza como base plataformas 

eletrônicas, como computadores, smartphones, tablets e etc. Basicamente, trata-se de todo tipo de 

comercialização de bens comerciais através de dispositivos eletrônicos. Pretendendo ampliar o comércio 
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eletrônico, a Klabin e a plataforma Mercado Livre, acertaram parceria há cerca de um ano para fornecer 

caixas de papelão para os principais vendedores da plataforma. O volume inicial de 100 mil caixas mensais 

triplicou no mês passado e deve avançar a 1 milhão em 2019. A Klabin, que já fornece caixas de papelão 

ondulado e sacos de papel kraft para grandes empresas está vendendo embalagens para grandes sites e 

avalia lançar uma plataforma para venda de pequenos volumes diretamente aos consumidores. 

Atualmente, o volume de embalagens da empresa para o comércio eletrônico representa apenas 1 por 

cento de todo o volume vendido por ela no Brasil, ou 6 mil toneladas. Mas com o avanço de marketplaces 

de empresas como Mercado Livre, que oferecem infraestruturas para venda de quase tudo pela Internet, 

a Klabin antevê crescimento na demanda do canal.
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AUTOR PRINCIPAL: Cleison Henrique da Conceição 

E-MAIL: cleisonhenrique4c@gmail.com  

COAUTORES: Allan Douglas Nogueira, Estefânia Ferreira de Andrade e Taiane Padia. 

ORIENTADOR: Ricardo Cardoso Fialho 

PALAVRAS CHAVES: Defensivos biológicos, Eficiência, Produção, Custo. 

 

RESUMO 

 

O uso da agro-biotecnologia é um dos grandes marcos da agricultura nos últimos anos. Essa tecnologia é 

usada em grande parte das áreas agricultáveis do planeta, sendo possível atingir níveis de produtividade 

nunca alcançados. Os defensivos naturais, ou biológicos, representam 2% de todos os defensivos 

vendidos, porém com aumento significativo nos últimos anos, pois eles demonstram eficiência de 

controle e baixo custo. O primeiro produto vegetal comercial geneticamente modificado foi desenvolvido 

nos Estados Unidos (EUA), em 1994. Desde então, o desenvolvimento de variedades transgênicas 

resistentes a pragas, patógenos e tolerantes a herbicidas tem figurado como uma das biotecnologias 

responsáveis pela redução das perdas nas lavouras, diminuição dos custos da produção, e atendendo ao 

desafio atual da preservação do ambiente e inocuidade alimentar.  As culturas transgênicas constituem 

os principais produtos biotecnológicos disponíveis no setor agrícola, com destaque para o milho que é a 

segunda cultura mais importante do Brasil. A produção do milho transgênico foi aprovada pela Comissão 

Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) em agosto de 2007, e, a partir de então, o plantio vem 

crescendo. O aumento na produção de milho transgênico na safra de 2009 foi de 400% em comparação 

ao ano de 2008. Desta maneira foi possível aumentar consistentemente a produtividade no correr das 

últimas décadas, o que contribuiu para ganhos em produção sem a necessidade de demandas por mais 

áreas de cultivo, evitando a pressão por mais desmatamentos. Aliado ao uso das tecnologias transgênicas, 

hoje também vislumbramos novas ferramentas biotecnológicas que permitem gerar tais modificações 

que manipula de modo preciso o DNA, contribuindo para a variabilidade genética. Estamos diante de uma 

das tecnologias mais revolucionarias, com aplicações não restritas à agricultura denominada de edição 

gênica, em que uma das técnicas é o CRISPR (do inglês Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 

Repeats). A mesma está sendo usada para realizar o teste rápido do COVID - 19. Nesta tecnologia, é 

possível fazer a edição de partes no DNA de forma precisa, sem que ocorra nenhuma outra mudança no 

DNA, a não ser a mudança desejada.
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RESUMO 

 

O município de Lunardelli possui 199,2 km², sua emancipação ocorreu em 19 de dezembro de 1979, 

desmembrando-se do município de São João do Ivaí. Possui 4.794 habitantes e sua densidade demográfica 

é de 24,1 habitantes por km². Seus municípios visinhos são Lidianópolis, São João do Ivaí, Borrazopólis, 

Jardim Alegre e Godoy Moreira, sua altitude é de 760 metros, e sua distância da capital Curitiba é de 391 

km. Os pontos turísticos de Lunardelli são: A Feira do Artesão: A feira é composta por 33 barracas que são 

montadas aos finais de semana, festividades e nos dias 22 de cada mês. Vale a pena conhecer os produtos 

elaborados pelos artesãos locais; Caminhada Internacional da Natureza: Em sua 11° edição em 2019, o 

evento reuniu cerca de 400 pessoas, seu percurso, foi delimitado nas áreas da Fazenda Urutágua, no qual 

todos os produtos servidos durante a caminhada, são de origem colonial. Segundo o Prefeito Reinaldo 

Grola, a caminhada é mais um incentivo ao turismo rural; Gastronomia: A culinária local tem o sabor de 

comida típica do interior. O destaque da região é o Porco no Tacho, que conta com o hábito rural de 

preservar a carne de porco em latas com banha. Segundo o secretário de turismo de Lunardelli, o forte 

do turismo do município, é o turismo religioso, focado na Santa Rita de Cássia. Sobre o turismo religioso 

temos: A Gruta de Santa Rita de Cássia: Inaugurada e abençoada em 22 de maio de 1995 pelo Bispo Dom 

Domingos Gabriel Wisniewski, no local os devotos podem agradecer as graças recebidas, confiar seus 

pedidos, fazer as orações e levar a água benta aos seus entes queridos; Monumento do Milagre da Rosa: 

O Monumento do Milagre da Rosa foi inspirado em um fato da graça de Deus na vida de Santa Rita de 

Cássia; Praça de Santa Rita: Uma maravilhosa praça com uma imagem grande que marca o tributo junto 

com o desenho de uma rosa, símbolo da devoção à Santa das Causas Urgentes e Impossíveis. O local é de 

meditação, silêncio e renovação das forças. Lá, acontecem procissões luminosas nos dias 22 de cada mês. 

Como é o dia devocional a Santa, a noite termina com uma grande queima de fogos. Para os turistas que 

estão visitando o município de Lunardelli temos a Pousada Santa Rita e o Hotel PJ Freitas. 
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 Pontos Turísticos Do Município De Ivaiporã: Enfoque No Turismo Religioso, De Lazer, De Eventos E 

Ecoturismo 
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RESUMO 

 

Povoado pelos índios Guaranis, a região da atual cidade de Ivaiporã foi colonizada por brasileiros de várias 

regiões do Brasil, na década de 1940. Estes pioneiros tinham como principal atividade a criação de porcos 

e a exploração de madeira, principalmente os colonos oriundos de Santa Catarina. Por outro lado, os 

pioneiros oriundos de Minas Gerais, São Paulo e Bahia, investiram na agricultura, principalmente na 

plantação do café. Mais tarde, a empresa "Colonizadora Ubá" recebeu a autorização de exploração das 

terras e organizou minifúndios, transformando a região num dos últimos eldorados do Paraná. Na década 

de 1970, com o título de "capital mundial do milho", a cidade tinha como referências econômicas, a 

exploração de plantio de cereais, como o feijão, o milho, além do algodão, entre outros, sendo aberta 

várias cooperativas. Em 1955, tornou-se distrito da cidade de Manoel Ribas, quando passa a ser 

denominada de Ivaiporã. Em 25 de julho de 1960 é elevada à categoria de município. A cidade faz 

aniversário todo dia 19 de novembro. A Igreja Bom Jesus, Padroeiro da Cidade, foi inaugurada no ano de 

1.956 sendo a Central e um grande marco para Ivaiporã. A Igreja Santíssima Mãe de Deus foi inaugurada 

no ano de 1.977, seu designer é formado por uma Barca chamando bastante a atenção pela beleza 

envolvida. O Jardim Botânico foi inaugurado dia 19 de Novembro de 2016, antes o lugar servia como 

depósito de lixo. O Pesqueiro Sabatinia proporciona o ecoturismo e é uma ótima opção para relaxar e 

desfrutar de momentos agradáveis junto a família. O Lago de Furnas é um lugar muito bonito usado 

principalmente para ensaio de fotos, um condomínio onde se pode desfrutar de um paisagem muito linda 

e fazer caminhadas. A Praça Japão foi inaugurada em 16 de Agosto de 2019, com a sua inauguração teve 

o primeiro festival oriental, tendo comidas tornou-se um evento cultural. A Praça França foi construída 

para o lazer dos cidadões, tornando um lugar perfeito para se passar momentos e tirar muitas fotos, a 

praça foi inaugurada no dia 19 de Novembro de 2019.  A Praça Espanha foi inaugurada em 2011, todas as 

plantas tem origem da Espanha. A praça central é Manoel Teodoro e foi reinaugurada em 11 de setembro 

de 2016, foi toda arquitetada e planejada para trazer um visual mais moderno. O município conta com 

uma rede de hotéis para atender aos turistas. 
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RESUMO 

 

O município de Faxinal se encontra na região norte do estado do Paraná, um município repleto de 

cachoeiras, cascatas, quedas, cânions, saltos, corredeiras e uma infinidades de recursos naturais. Faxinal 

também é conhecida como capital da amizade, capital do tomate e caminhos das águas. Com mais de cem 

cachoeiras catalogadas, Faxinal possui uma beleza exuberante que atrai turistas e visitantes o ano todo. 

Os rios encontram falhas nas rochas e caem de alturas que variam de 2 a 150 metros, formando belíssimas 

cachoeiras e criando cenários exuberantes. As formações rochosas, as encostas e pedras que formam 

grutas e fendas, encerram um tesouro de paredões e vales,  com cachoeiras rodeadas de belas espécies 

da fauna e da flora rica é um dos maiores conjuntos de cachoeiras do Paraná, propiciando a prática de 

esportes como o rapel, trekking, aqua trekking, boia cross, tirolesa rapelada, canionismo, entre outros, 

dando oportunidade ao turista de além de praticar o turismo rural também pode se aventurar no turismo 

de aventura, é o caso do cânions do cruzeiro onde se encontra 22 cachoeiras. E para os amantes do 

ecoturismo radical, com quilômetros de distância, as trilhas agrestes, cortadas por rios de águas 

transparentes, e a natureza intocada suavizam a jornada. Também é possível fazer o turismo 

gastronômico, como exemplo, o Sítio Santo Antônio, da Dona Silvana e do Sr. Edivaldo, o sítio é 

famosíssimo não apenas pela cachoeira da Fonte, mas pelo farto café rural: bolos de fubá e de milho, 

biscoitos, bolinhos de chuva, geleia de tomate, pães, queijo coalho e doce de leite caseiro, café com leite 

e sucos de frutas naturais. Turistas de várias regiões do Paraná vão lá somente para comprar peças de 

queijos e geleias. Com opção de turismo religioso, a cidade foi um dos lugares por onde passou o Monge 

João Maria de Jesus, curandeiro que peregrinou nas regiões sul do país por volta dos séculos IXX e XX, 

onde uma caminhada em homenagem ao Monge é realizada. O calendário de eventos turísticos conta 

com várias atrações como caminhadas, pedaladas, motocross, trilhas de moto e jipe e exposições de 

carros antigos. 
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RESUMO 

 

A região onde surgiu o município de Manoel Ribas era habitada pelos índios kaingang, donos e senhores 

absolutos das terras. Nesta época, Manoel Ribas, era chamado de Campina do Corumbataí. Com colonos 

pioneiros procedentes do sul do Estado de Santa Catarina, Manoel Ribas é constituída principalmente de 

descendentes alemães, ucranianos e italianos. A gruta Nossa Senhora da Saúde localiza-se na propriedade 

da Família de Alberto e Ema Boeing, próximo do trevo do município de Manoel Ribas – PR, foi inaugurada 

no dia 04 de fevereiro de 1962. Este local, desde o início, se tornou um ambiente de peregrinação, 

devoção e manifestação de fé. Muitos grupos religiosos visitam frequentemente o local, fazem o caminho 

do calvário com as estações da via sacra até o Cruzeiro; todo dia 06 de cada mês, as 15h, é celebrada a 

Santa Missa e a Novena. No distrito de Barra Salete se localiza o Santuário Diocesano Nossa Senhora da 

Salete que a cada ano vem atraindo mais e mais pessoas para suas festas e solenes celebrações. Ao chegar 

ao Santuário os Peregrinos se deparam com um local silencioso e aconchegante, lugar este propício para 

um verdadeiro encontro com o Criador por meio da Natureza, expressão clara da Beleza de Deus. A 

localidade começou a ser colonizada basicamente na década de 40, quando aqui chegaram as primeiras 

famílias oriundas, praticamente todas, do estado de Santa Catarina.  A localidade foi elevada a Distrito do 

município de Manoel Ribas no ano de 1956, até aquele ano a localidade era conhecida como Vaca Gorda. 

A primeira Igreja foi fundada em 8 de dezembro de 1955. Nos anos de 1957/1958 instalou-se no distrito 

a Congregação Religiosa das Irmãs de Santa Maria Madalena Postel, que além de um colégio interno de 

ensino fundamental, passaram a atuar, de forma expressa, no atendimento e orientação a saúde da 

população local, disponibilizando inclusive um pequeno hospital na localidade. Em 1996 as religiosas da 

congregação Santa Maria Madalena Postel, deixaram a localidade e se instalaram na cidade de Manoel 

Ribas. Logo nos primeiros anos de imigração catarinense, veio junto com o povo o Sr. Guilherme Stipp 

trazendo junto consigo a imagem de Nossa Senhora da Salete e algumas orações. Desde o início ele foi 

tomando a frente e implantando essa singela devoção a Maria Reconciliadora.  No ano de 2001 a Paróquia 

Nossa Senhora das Graças foi elevada a Santuário Diocesano Nossa Senhora da Salete. 
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RESUMO 

 

Tendo em vista que com o avanço das grandes tecnologias, a comunicação e o marketing digital tornaram-

se uma das ferramentas mais importante dentro de uma organização, em que busca resultados positivos, 

tornando o mercado cada dia mais competitivo. Para tanto, é necessário entender a importância da 

comunicação empresarial; o quanto o marketing digital tem influência para o conhecimento do público; 

e a importância dos influenciadores digitais dentro das empresas. A comunicação é o principal meio que 

os seres humanos têm para transmitir informações, e dentro das empresas não é diferente. A 

comunicação é uma ferramenta muito importante para uma organização que almeja buscar grandes 

resultados, e uma boa conciliação entre comunicação e empresa é fundamental. Como estamos passando 

por um momento de mudanças a comunicação em si, com o avanço da tecnologia, não poderia ficar de 

fora, principalmente com a chegada de novas formas de conexão. Vemos que os influenciadores digitais 

atualmente já são reconhecidos como profissionais da área de marketing empresarial e estão presentes 

em todos os ramos da economia. Neste contexto, este estudo buscar responder o questionamento de 

qual é o indicador de eficiência que um influenciador digital tem na comunicação entre a empresa e seus 

consumidores. Desta forma, podemos destacar que o objetivo central do trabalho, é identificar se a 

utilização de influenciadores digitais traz benefícios positivos ou negativos para as empresas. Para que o 

objetivo geral seja alcançado, o estudo descreve o conceito, importância e características dos 

influenciadores digitais na comunicação empresarial e apresenta o relato de uma pessoa da área de social 

mídia. Utiliza-se da pesquisa descritiva, com delineamento na pesquisa de campo e bibliográfica. 

Evidencia-se que a estratégia de se utilizar os influenciadores digitais na comunicação com os clientes 

possuiu um ótimo nível de eficiência, desde que seja trabalhado com planejamento de marketing 

adequado para cada produto ou marca, sendo assim, a estratégia de utilização de influencers digitais traz 

sim benefícios positivos tanto para a empresa quanto para os clientes. Conclui-se que a comunicação 

empresarial juntamente com o marketing digital é essencial para um desempenho positivo dentro da 

empresa, que o influenciador tem grande potencialidade para divulgar o trabalho dele, sendo de suma 

importância para reconhecimentos da empresa
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RESUMO 

 

O presente trabalho feito com base em pesquisas bibliográficas e entrevistas, foi pesquisado como as 

reuniões e os encontros empresariais foram impactados e como a internet ajudou a minimizar os impactos 

da Covid-19, conhecido como Corona vírus no mundo. Além de influenciar nas indústrias, houve 

mudanças no ensino público e particular, onde os gráficos mostram e facilitam a interpretação das 

informações contidas no texto, mostrando de certa forma, as alterações no nosso dia-a-dia. A entrevista 

com um profissional da área empresarial foi de grande valia e importância, pois ele nos conta na prática 

as vantagens e desvantagens que esse vírus trouxe para a comunicação empresarial na sua vida pessoal e 

da sua empresa.
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RESUMO 

 

Em uma sociedade, onde cada vez mais se mostra uma escassez de recursos, as pessoas se tornam cada 

vez mais fundamentais para obter desenvolvimento dentro da organização em si, e passam a visualizar a 

valorização do trabalho em equipe e correlacionados. Tendo como base como as mais diversas pessoas 

se identificam em um ambiente de trabalho, será feito um questionário sobre o relacionamento 

interpessoal de acerca dos funcionários públicos da Prefeitura Municipal de São João do Ivaí, no estado 

do Paraná. Com os resultados em mãos, será feita uma análise pratica das respostas, e com isso verificar 

como as pessoas vêem o ambiente de trabalho e seus relacionamentos, ou seja, como cada trabalhador 

prefere ter uma determinada relação em seu ambiente. Para chegar ao objetivo do estudo, foi realizado 

um questionário via plataforma Google Forms, devido ao momento em que o mundo se encontra em 

relação à Covid-19, para que com os resultados em mãos a ser explorado, possa ser analisado e 

encontrado como é o relacionamento interpessoal dentro de um ambiente de trabalho, por vezes 

destrutivo e massivo. Pode-se concluir que, dentro do ambiente estudado, as relações interpessoais 

funcionam de maneira coesa e bem fluida, que os chamados conflitos internos basicamente não ocorrem 

e que apesar de trabalharem, muitas vezes, em setores diversos, no fim das contas todos colaboradores 

mantem sua relação interpessoal, e até mesmo pessoal, bem construída. De maneira geral e direta, 

conclui-se que as relações interpessoais são sim fator primordial no ambiente de trabalho, já que 

influencia diretamente em seu modo de trabalhar, agir e cooperar e que quanto mais possibilidades de 

desenvolver este meio é benéfica para achar soluções corretas dentro e até mesmo fora.
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RESUMO 

 

O tema “sexualidade e vida sexual” por muitos séculos foi considerado um tabu, algo velado, escondido, 

vergonhoso e até proibido. No entanto com o passar do tempo esse assunto foi aos poucos estudado e 

naturalizado, gerando assim uma atualidade onde é mencionado em escolas, mídias eletrônicas e 

impressas, centros de atendimento à saúde, rodas de conversa formais e informais, entre outros. Apesar 

disso, esse avanço não é análogo para todas as faixas etárias, destacando-se os idosos que ainda hoje são 

vistos, por muitos, como assexuados. Além disso, conversas que abordem o tema com idosos não são 

corriqueiras e confortáveis para nenhum dos envolvidos. Outro ponto a ser destacado é que a vida sexual 

ativa na senescência é muito recente afinal, antes das terapias hormonais e dos fármacos, como o Viagra, 

as chances de manter relações sexuais era menor, isso devido as mudanças corporais decorrentes do 

envelhecimento. Com esses pontos em evidência, existe pouco diálogo quanto a sexualidade e a vida 

sexual do idoso, isso devido ao receio de abordar o tema com idosos, assim lhes colocando em risco, ou 

seja, pode levá-los ao desconhecimento e a negligência com o sexo seguro. Assim sendo, o presente 

resumo tem como finalidade relatar sobre a sexualidade e a vida sexual na senescência, sendo esse um 

tema nas aulas de Desenvolvimento Humano. Para tanto usamos de pesquisa bibliográfica em fontes 

digitais, como artigos, e-books e entrevistas gravadas. Desenvolveu-se esse trabalho de pesquisa em prol 

de levar conhecimento e de contribuir para com a melhor aceitação e compressão do idoso como ser 

sexual. Vale salientar que ter essa compreensão é de extrema importância não apenas para o psicólogo, 

mas para qualquer profissional que trabalhe diretamente com pessoas dessa faixa etária. Espera-se que 

os ouvintes possam valer-se dos conhecimentos e assim buscar desnaturalizar a visão do idoso como ser 

assexuado e naturalizar a conversação, sobre sexo e suas vertentes.
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RESUMO 

 

O presente projeto de pesquisa pretende estabelecer diretrizes para a realização de um trabalho com o 

grupo de idosos de um CRAS, situado na região do Vale do Ivaí, com a finalidade de contribuir para a 

promoção da saúde mental dos participantes. Os grupos socioeducativos e de convivência com idosos 

propiciam a execução de atividades que podem contribuir para a autoestima dos mesmos, retardo do 

declínio cognitivo, diminuição da angústia ocasionada por situações típicas dessa faixa etária e prevenção 

de transtornos mentais, como a depressão. Para isso, planeja-se realizar atividades com o grupo que 

trabalhem a autoestima, o autoconceito, a troca de experiência, o fortalecimento de vínculos, a memória, 

a atenção, imaginação, etc. Com a estruturação de novas atividades no grupo de idosos, objetiva-se, 

também, trazer benefícios institucionais ao CRAS, dado que, as intervenções aplicadas poderão ser 

replicadas em outros grupos, oficinas, e pela comunidade cientifica.
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RESUMO 

 

A Avaliação Psicológica (AP) é um processo cientifico aplicado a pessoas, grupos e instituições. Além de 

ser uma importante área de ensino e estudo para a psicologia, é uma prática exclusiva dos psicólogos e 

está presente nos mais diversos campos de atuação. Ao longo dos anos, estudos têm evidenciado como 

as defasagens causadas por um ensino deficitário, bem como pela consequente administração incorreta 

dos instrumentos de medida e técnicas decorrentes da AP podem trazer consequências tanto para o 

profissional quanto para os indivíduos avaliados. Dessa forma, os profissionais devem ter cautela ao 

aplicar os instrumentos, tendo por base o Código de Ética do Psicólogo e também o Sistema de Avaliação 

de Testes Psicológicos (SATEPSI). Uma AP adequada pode auxiliar no diagnóstico e no processo de tomada 

de decisão quanto aos encaminhamentos e ao direcionamento do tratamento. Como forma de 

proporcionar ao discente em psicologia um contato com esse campo de atuação, surge o estágio curricular 

em AP, em que há o alinhamento da teoria com a prática profissional, incluindo a realização de triagens, 

escolha de instrumentos e técnicas, a avaliação em si, bem como a efetivação do laudo psicológico 

enquanto documento decorrente do processo de AP. Além disso, o estágio tem a função de orientar 

quanto às questões éticas e as resoluções atuais sobre a temática. Em face à importância do estágio para 

a formação dos estudantes de psicologia em AP, o presente trabalho objetiva realizar uma revisão de 

literatura sobre a prática do estágio curricular em Avaliação Psicológica. Os critérios de inclusão foram 

artigos científicos disponíveis em periódicos localizados nas bases de dados Pepsic e SciELO, tendo como 

palavras-chave: “Estágio” AND “Avaliação Psicológica”. O período de publicação escolhido para seleção 

dos artigos foi do ano de 2008 até 2020. Os resultados da busca evidenciaram cinco artigos científicos, 

publicados respectivamente, nos anos de 2011, 2017, 2019 e dois no ano de 2020.  Todos eles tratam de 

temáticas específicas dentro de diversos campos da psicologia, tais como estágio voltado para área 

jurídica, desenvolvimento de carreira, neuropsicologia, entre outros. Diante do exposto, evidencia-se que 

o estágio curricular em AP ainda é pouco explorado na literatura científica, de modo que ao considerarmos 

sua relevância, publicações que indiquem as práticas realizadas e suas contribuições para a formação 

discente fomentam a multiplicação de saberes dentro do curso.
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RESUMO 

 

O presente trabalho foi construído na disciplina de psicopatologia II, do curso de Psicologia da Faculdade 

de Tecnologia do Vale do Ivaí, disponibilizada no segundo semestre de 2020. Tendo como objetivo analisar 

criticamente o filme Coringa, através da perspectiva da Psicopatologia, de modo que fosse possível 

levantar uma hipótese diagnóstica para o protagonista do filme, e explorar as reflexões acerca da 

percepção social e tratamentos direcionados aos portadores de transtornos mentais. Para isso, foi 

utilizada uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo, realizada nas principais bases dados 

eletrônicos. Por conseguinte, pode-se observar através da hipótese diagnóstica que o Coringa possui uma 

condição neurológica nomeada de Afeto Pseudobulbar, que causa gargalhadas involuntárias, além de 

sintomas que podem indicar Esquizofrenia. O filme por consequência, retrata uma crítica a sociedade 

acerca dos transtornos mentais, a qual ainda é carregada de tabus e preconceitos, bem como, o 

tratamento fornecido aos portadores, muitas vezes, é inadequado e precário. É evidente que estamos 

diante de uma sociedade esquizoide, capitalista e hedonista, na qual é evidenciado uma busca incessante 

pelo prazer, estimulando a repressão do sofrimento, e o valor do indivíduo está relacionado a sua 

produtividade e poder aquisitivo, deste modo, ser portador de um transtorno mental faz com que a 

pessoa perca status social e seja estigmatizado. No Brasil, após a reforma Psiquiátrica, foi instituída a Rede 

de Atenção Psicossocial (RAPS), que visa um tratamento aos portadores de transtornos mentais pautado 

na liberdade, nos direitos humanos e em uma perspectiva biopsicossocial, que envolve um trabalho 

multidisciplinar que abranja também seus familiares. No entanto, tais tabus e preconceitos e a perspectiva 

médico-biológica tradicional que ainda fundamenta a pratica de muitos profissionais no âmbito da saúde 

mental, aliados a falta de investimentos por parte do poder público afetam a consolidação da RAPS. 

Portanto, esse trabalho possibilitou o desenvolvimento de um raciocínio crítico sobre um assunto de 

extrema relevância no âmbito da saúde mental, assim, contribuindo para nossa formação profissional e 

possibilitando que essa discussão seja levada a outros públicos, com o objetivo de auxiliar na quebra de 

tabus e preconceitos acerca dos transtornos mentais.
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RESUMO 

 

O impacto da pandemia diante do isolamento social, o medo do contágio e da perda de algum familiar, 

agravados pelo sofrimento de perda da renda e de emprego, vêm interferindo preocupantemente na 

saúde mental das pessoas. Com base nisso, o objetivo da presente pesquisa foi realizar uma análise dos 

transtornos mentais mais frequentes na atualidade, no território brasileiro e no município de Ivaiporã-PR, 

em tempo de pandemia. Para tal foi utilizado da pesquisa descritiva com caráter quantitativo, através de 

uma análise nas bases de dados de Órgãos do Governo Federal e Institutos de Saúde, além da realização 

de uma entrevista semi-estruturada, através de ferramentas tecnológicas, atingindo profissionais da área 

da saúde do município de Ivaiporã. Os resultados da pesquisa apontam que os transtornos mentais mais 

frequentes no território brasileiro em tempo de pandemia são: transtorno de ansiedade, depressão, 

transtorno bipolar, esquizofrenia e demência. Portanto no que tange ao município de Ivaiporã, os 

transtornos mentais mais recorrentes apresentados na pesquisa foram: transtorno de ansiedade, 

depressão com ideação suicida, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno bipolar, esquizofrenia e 

transtorno esquizoafetivo como surgimento de uma nova demanda, principalmente entre os 

adolescentes, no município. Destarte, de acordo com os dados apresentados na pesquisa, revela que o 

transtorno de ansiedade e o transtorno  esquizoafetivo, apresentam uma crescente diante do período da 

pandemia, sendo seguido por depressão com ideação suicida. Por conseguinte, devido ao aumento do 

sofrimento psíquico e perda da saúde mental em plena pandemia considera-se de suma importância o 

trabalho do psicólogo nesse cenário atual, vizando amenizar e potencializar o bem estar para os indivíduos 

que estão em sofrimento psíquico.
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RESUMO 

 

O Transtorno de Personalidade Esquizotípica (TPEz) é marcado por um padrão difuso de déficits sociais, 

bem como dificuldade de relacionamento interpessoal e de relacionamento íntimo; também apresenta 

alteração perceptiva e cognitiva, incluindo um comportamento excêntrico. Indivíduos que possuem este 

transtorno apresentam ideias de referência, crenças estranhas ou pensamentos mágicos que influenciam 

no comportamento, experiências perceptivas incomuns, pensamento e fala estranha, desconfiança ou 

ideação paranoide, afeto inadequado ou constrito, comportamento ou aparência excêntrica, ausência de 

amigos próximos ou confidentes e ansiedade social excessiva. O curso do transtorno costuma ser estável, 

com apenas uma parcela da população apresentando ou vindo a desenvolver esquizofrenia ou outro 

transtorno psicótico. Seu início tende a ocorrer na infância ou adolescência, com a presença de 

comportamentos “estranhos”, sendo mais comum em pessoas que possuem parentes de primeiro grau 

portadores de esquizofrenia. O presente trabalho objetiva apresentar as características desse transtorno, 

bem como sua representação na ficção com o filme “A Fantástica Fábrica de Chocolate”. Para a realização 

do trabalho foi utilizada a pesquisa de artigos científicos e a descrição do DSM-V (Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mental - 5ª edição). Com essa pesquisa foi possível analisar a relação das 

características apresentadas no transtorno de personalidade esquizotípica com os comportamentos 

expostos pelo personagem Willy Wonka no referido filme, em que apresenta traços significativos de 

crenças mágicas, experiências perceptivas incomuns, discurso e pensamento bizarro, desconfiança e 

ideação paranoide, aparência excêntrica, dificuldade em relacionamentos íntimos e ausência de amigos. 

Com base nas características que aludem à literatura, bem como no exemplo elucidado, foi possível 

identificar uma sequência de comportamentos que se enquadram no TPEz. Salienta-se, ainda, o 

importante papel do profissional de psicologia na interpretação correta dos sintomas e características a 

fim de que o diagnóstico e a intervenção sejam eficazes.
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RESUMO 

 

Introdução: No campo das relações sociais a religião, segundo Freud, surge como um enfrentamento às 

angústias do cotidiano; é um dos estruturantes do indivíduo, e suas práticas e dogmas visam regular o 

sofrimento. Freud nunca buscou destruir a religião, mas mostrar seus limites; ressalta que essas práticas 

são uma saída para o mal-estar e o fundamento é a castração; em Totem e Tabu, Freud traz este conceito 

que se sustenta pela repetição; a religião é vista, então, como um dispositivo cultural, de incentivo à 

renúncia pulsional e ao controle sobre o indivíduo. Na atualidade, o sofrimento não é um destino e passa 

a se ligar às questões do cotidiano; a religião acatará o bem-estar do coletivo como reparação à renúncia 

pulsional. A verdade é inacessível ao indivíduo e acessível para Deus, e, por isso, o sujeito ao buscar as 

respostas, abre mão de sua liberdade e adere ao grupo religioso como forma de adquirir segurança. Lacan, 

por sua vez, apresenta a religião como uma tentativa de redução da falta, e, também, de reencontrar, 

além da lei, a Coisa (o objeto para sempre perdido). Relendo Freud, ele vai trazer conceitos relevantes 

para o tema como gozo, angústia, objeto a, o nome e os nomes-do-pai, o significante, e vai retomar os 

conceitos de castração e de das Ding (A Coisa). Objetivos: Refletir sobre o fenômeno religioso e suas 

implicações sociais na visão psicanalítica de Freud e Lacan, questionar os processos de manutenção da 

religião e sua articulação com o gozo e a angústia na atualidade. Método: Pesquisa bibliográfica sobre a 

religião na psicanálise e sua construção social baseando-se no livro “Religião e gozo” de Cíntia M. Barros 

e a releitura de Totem e Tabu, O Mal-Estar na Civilização, Nomes do Pai e O Triunfo da Religião. 

Resultados: Cíntia M. Barros articula religião e angústia e seu papel social na história. A autora estuda a 

conexão dos discursos científico, religioso e psicanalítico, evidenciando a singularidade dessa interseção, 

trazendo à discussão os efeitos sobre o desejo na atualidade. Considerações Finais: A religião tem se 

transformado para manter sua hegemonia para enfrentar a angústia e o sentimento de vazio. Para Lacan, 

a religião atua como um véu encobrindo a verdade do sujeito, a castração. Na psicanálise, percebemos a 

religião como uma visão de mundo e um fenômeno social, trazendo-a como construção social e como 

posição ante os fenômenos do gozo e da angústia na atualidade. 
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RESUMO 

 

Com base na análise do filme Coringa (2019), foi possível realizar algumas hipóteses diagnósticas, por 

meio do DSM-5 e de outras fontes. É importante ressaltar que o produtor do filme não se baseou em um 

diagnóstico preciso. A primeira das hipóteses diagnósticas diz respeito à esquizofrenia.  Alguns dos 

critérios diagnósticos e características da esquizofrenia são: fala desorganizada, delírios, alucinação, 

sintomas negativos e comportamento catatônico (Mari & Leitão, 2000).  Outro possível diagnóstico do 

protagonista, diz respeito a uma disfunção de caráter neurológico, chamada de Transtorno da Expressão 

emocional involuntária. Provavelmente essa patologia do protagonista do filme (Arthur Fleck) teve uma 

origem genética, ou relacionada ao trauma na cabeça que Arthur teve quando pequeno.  Outra 

possibilidade de desenvolvimento da doença está ligada à irregularidade com que o mesmo tomava seus 

remédios. Percebeu-se que o protagonista tomava uma grande quantidade de remédios, e depois que o 

hospital freqüentado por ele foi fechado, o mesmo parou de tomar os remédios controlados. Partindo 

dessa visão psicopatológica, deve-se levar em consideração, além das alucinações, os transtornos 

supracitados que possivelmente Arthur teria. Nota-se então que provavelmente, Arthur era portador de 

transtornos associados, que são a esquizofrenia, associada ao Harmatoma Hipotalâmico (ou Transtorno 

da Expressão Emocional Involuntária) e a um transtorno antissocial. O filme nos faz refletir que ainda 

estamos caminhando a passos lentos rumo a um conhecimento preciso sobre a definição de saúde mental 

por parte da sociedade em geral. As pessoas têm muito preconceito com os indivíduos que apresentam 

algum sintoma de transtorno mental. Diante de todo o trabalhado realizado a respeito do filme Coringa, 

torna-se possível notar, que apesar das legislações que asseguram os direitos daqueles que possuem 

patologias mentais terem evoluído ao longo dos anos, a sociedade, envolta nos princípios capitalistas e 

hedonistas, ainda age com preconceitos em relação aos portadores de transtornos mentais, muito 

provavelmente por conta da desinformação da mesma a respeito do tema. Atrelada a isso, nota-se a falta 

de investimentos por parte do Governo que visem assistir essa camada da sociedade muitas vezes 

ignorada e desamparada. Por isso, exercer a empatia nessa questão seria de suma importância para a 

promoção de mais cuidado e compreensão para com os portadores de transtornos mentais. 
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RESUMO 

 

O Transtorno Alimentar é considerado uma enfermidade psiquiátrica que afeta diretamente os hábitos 

alimentares. Os principais transtornos alimentares são bulimia e anorexia nervosa, afetando fortemente 

adolescentes devido estes estarem passando por muitas alterações fisiológicas e psicológicas. O presente 

trabalho tem como medir a prevalência da distorção da imagem corporal e fatores de risco que leva estes 

adolescentes apresentar comportamentos considerados prejudiciais ao seu organismo. A presente 

metodologia utilizada neste trabalho foi a revisão bibliográfica narrativa, buscando compreender as 

causas e as principais características do fenômeno dos transtornos alimentares. Em vista disso, os 

resultados apontam que adolescentes que são diagnosticados com anorexia nervosa apresentam uma 

distorção da sua própria imagem corporal, apresentando um comportamento de privação alimentar. Na 

bulimia nervosa por sua vez, ocorre picos de compulsão alimentar e a utilização de métodos purgativos. 

Anorexia e bulimia nervosa podem afetar o indivíduo em qualquer fase do seu desenvolvimento, no 

entanto, a taxa de incidência é maior na infância ou na adolescência. Estes transtornos não afetam apenas 

um ciclo de vida destas pessoas, mas apresentam consequências profundas se não forem tratadas. Dessa 

maneira, pode-se concluir que os transtornos alimentares são muito comuns em adolescentes do sexo 

feminino, e que é de suma importância a intervenção psicológica para melhor qualidade de vida.
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RESUMO 

 

O transtorno de personalidade Borderline (TPB) pode ser considerado como um transtorno mental, em 

que o indivíduo possui uma instabilidade na regulação do afeto, no controle de impulsos, nos 

relacionamentos interpessoais e na percepção da imagem de si mesmo. Dados atuais fornecidos pela 

literatura científica estimam que 6% da população mundial sofra com esse transtorno, e que no Brasil, 

cerca de 10% dos pacientes diagnosticados acabam por cometer suicídio. Tais informações reafirmam a 

necessidade de que a Psicologia esteja cada vez mais alinhada ao tema das psicopatologias, e ainda, que 

os psicólogos façam uso das ferramentas adequadas para um diagnóstico eficaz, ou seja, que traga 

possibilidades de tratamento nos casos de TPB. Diante do exposto, o presente trabalho busca evidenciar 

os detalhes entorno dos reflexos que o transtorno de personalidade borderline pode causar na vida do 

indivíduo. Na primeira parte, prima-se por um apanhado sobre as principais características desse 

transtorno. Em um segundo momento, faz-se uma análise do filme intitulado "Bem vindos ao meu 

mundo", lançado em 2014, o qual retrata o cotidiano da personagem Alice, que possui TPB, e também 

sofre com a sua fragilidade emocional e os efeitos que essas características trazem para as suas relações 

interpessoais. Conclui-se este trabalho evidenciando a importância de um diagnóstico adequado para um 

tratamento eficaz, o que abarca a necessidade de um trabalho multiprofissional, alinhado com a rede de 

apoio do indivíduo com TPB.
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RESUMO 

 

Este trabalho busca explicitar o Transtorno de Personalidade Narcisista (TPN), trazendo suas principais 

características e seus critérios diagnósticos como também os comportamentos mais comuns relacionados 

aos indivíduos que o apresentam. Seu objetivo foi proporcionar um maior aprendizado sobre os 

transtornos de personalidade, tendo como foco o transtorno de personalidade Narcisista. Para tanto, 

além do conteúdo teórico, decidiu-se por exemplifica-lo por meio de um caso fictício. Foram utilizados 

como metodologia as bases de dados eletrônicos e os manuais sobre transtornos mentais de forma 

descritiva, bem como os conteúdos ministrados nas aulas de Avaliação Psicológica III e Psicopatologia II. 

O caso fictício se refere a um indivíduo de 55 anos que apresenta fortes características do transtorno de 

personalidade narcisista, tais como a presença de sentimento de superioridade, sentimento de inveja 

crônica, apropriação de conquistas alheias, poucos laços afetivos criados, arrogância, comportamento 

debochado, instabilidade emocional, suscetibilidade a traição e enganação. Destarte, a presente pesquisa 

possibilitou depreender maior conhecimento sobre às principais características o transtorno de 

personalidade narcisista, de modo que a análise empregada pelo psicólogo(a) venha a contribuir para um 

diagnóstico e intervenções adequadas.
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um recorte do filme “Coringa”, através da hipótese 

diagnostica sobre o transtorno mental apresentado pelo personagem, bem como uma crítica ao modelo 

de tratamento. Para tanto, foi utilizado como metodologia a análise do conteúdo, no qual foram extraídas 

cenas do longa-metragem e analisadas. Como resultado, é apresentado a hipótese diagnostica epilepsia 

gelástica, no qual o personagem apresenta crises de risos involuntário, por se tratar de um distúrbio 

neurológico. A gargalhada descontroladamente apresentada pelo protagonista do filme, é sem dúvida 

uma falsa representação de alegria, pois é notório que o personagem sofre de um transtorno psicológico 

e inúmeros preconceitos em sua sociedade. O sistema de saúde e assistencial não dão suportes suficiente 

para um atendimento de qualidade para o personagem, pois o que observamos nas cenas do filme é a 

falta de suporte e despreparo destes profissionais ao lidar com os episódios de alucinação e delírio do 

protagonista do longa-metragem. Destarte, é possível observar que o personagem vive em uma sociedade 

esquizoide que está carregada com seu preconceito acerca das pessoas que não estão no padrão de 

normalidade regida pela sociedade hedonista e capitalista. É este tipo de sociedade que nega diariamente 

um olhar empático para aqueles que apresenta transtornos mentais, por isso, o psicólogo precisa ter 

como ferramenta indispensável um bom rapport, acolhimento e escuta, possibilitando que este sujeito 

em pleno sofrimento tenha voz nesta sociedade hedonista e capitalista que geradora de doença mental. 
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RESUMO 

 

O presente resumo é fruto de um trabalho final, apresentado à disciplina de Psicopatologia da Faculdade 

de Tecnologia do Vale do Ivaí, ofertada durante o segundo semestre de 2020. Objetivo da disciplina é 

debater noções gerais da psicopatologia, abordando conceitos relacionado a semiologia, transfundos das 

vivências psicopatológicas, normalidade, funções mentais básicas e suas alterações, sob o enfoque da 

psicopatologia descritiva, através da observação do fenômeno apresentado. A metodologia utilizada foi 

análise do conteúdo, este tipo de método examina o filme como uma narrativa e tem como viés o tema 

central, através da apresentação do resumo e decomposição do filme. Destarte, o filme do Coringa, traz 

uma visão completamente diferente dos quadrinhos como vilão, mas vem desnudar a sua personalidade 

e vida de Arthur Fleck, mais conhecido pelo pseudônimo Coringa. O filme Coringa, que tem como tema 

central enfocar questões acerca da saúde mental como alucinações, delírios, depressão, abuso, bullying, 

violência e suicídio em uma sociedade hedonista e capitalista que não apresenta nenhum tipo de empatia 

com indivíduos que apresentam conflitos psicológicos/transtornos mentais. Por muito tempo, o Coringa, 

foi retratado como um psicopata, sem nenhum tipo de sentimento e sem qualquer tipo de empatia para 

com o próximo, mas o novo longa-metragem permite uma perspectiva diferente a respeito da saúde 

mental do protagonista. O longa-metragem passa a revelar os dramas vivenciados pelo protagonista do 

filme que recebe um diagnóstico de Afeto Pseudobulbar, sendo uma condição neurológica desencadeada 

por crises epilépticas decorrentes de atividade neuronal excessiva no cérebro. Estas crises epiléticas 

gelásticas tem como principal sintoma o riso, relacionadas a hamartoma hipotalâmica em 50% dos casos, 

sendo caraterizadas por risos incontroláveis, como apresentada pelo protagonista do filme. Portanto, 

frente ao que foi exposto através da análise do conteúdo do longa-metragem, pode se observar que o 

filme vai muito além de uma simples narrativa sobre o surgimento do Coringa. Diante do cenário, foi 

possível a observação de uma crítica veemente, acerca de uma sociedade hedonista e capitalista, em que 

os governantes passam a inviabilizar preocupação com os menos favorecidos que apresentam transtornos 

mentais. Destarte, o filme mostra uma sociedade esquizoide que potencializa o adoecimento mental das 

pessoas, através dos fatores políticos, econômicos e sociais.
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RESUMO 

 

A obesidade é uma questão de política pública, pois apresenta uma taxa de mortalidade elevado e sérios 

problemas relacionado a saúde física e emocional do paciente. Para ser considerado obesidade é preciso 

que o excesso de peso somado a uma massa de tecido adiposo, que se encontra superior a 20% do peso 

total do paciente. Portanto, no presente trabalho, foram realizadas pesquisas gerais sobre a obesidade e 

seus malefícios, tendo como objetivo especifico a forma com que a Terapia Cognitivo Comportamental 

(TCC) trabalha com os indivíduos que possuem esse transtorno alimentar, e quais técnicas podem ser 

utilizadas para o tratamento. Foram efetuadas também, pesquisas bibliográficas sobre obesidade e 

técnicas utilizadas na TCC, que visam auxiliar o paciente a estabelecer um controle do comportamento 

sobre sua alimentação para então modificar suas atitudes com relação a sua forma corporal. Como 

resultado o tratamento se demonstra eficaz, pois dá ênfase no controle da conduta alimentar irregular, 

na criação de um esquema alimentar e a utilização de comportamentos alternativos. A TCC analisa as 

crenças e distorções que os pacientes possuem em relação ao peso e forma, corrige-as e reestrutura a 

cognição. As sessões preparam o cliente para o funcionamento autônomo, apresentando técnicas de 

enfrentamento para futuras dificuldades e prevenção de recaída. Pode-se então, comprovar que as 

técnicas da TCC estão sendo muito eficazes como estratégias de melhora de quadros clínicos de 

transtornos alimentares. É importante salientar que somente uma mudança real nos hábitos alimentares 

e comportamentais irá gerar a manutenção do peso ideal e uma melhor qualidade de vida, obtendo-se 

assim o sucesso da terapia.
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RESUMO 

 

  

O Filme “O Coringa” nos mostra o quanto uma sociedade e suas práticas podem afetar diretamente um 

ser humano, principalmente quando essa pessoa carrega alguma patologia e/ ou distúrbios psicológicos, 

ao invés de ajudar para o bem, as pessoas contribuem para que o caso se agrave cada vez mais. Com base 

nisso, o presente trabalho foi produzido na disciplina de Psicopatologia II, através de uma metodologia de 

análise do conteúdo de caráter quantitativa, com a finalidade de expor os principais pontos do filme e 

analisar os comportamentos do personagem principal vivido pelo protagonista do filme, o ator Joaquim 

Phoenx (Coringa), e as consequências das ações da sociedade hedonista e capitalista vivida pelo 

protagonista.  O personagem apresenta dois transtornos, o esquizotípico, que consiste em um transtorno 

de personalidade na qual as características são comportamentos e pensamentos estranhos e dificuldades 

em se relacionar com outras pessoas por se sentir diferente. E o transtorno de contração emocional 

involuntária, que faz com que a pessoa perca o controle das manifestações emocionais, sendo um 

transtorno de ordem neurológica, causando os movimentos involuntários. Destarte, o presente trabalho 

possibilitou compreender sobre os transtornos mentais e os comportamentos vivenciado pelo 

personagem. Evidenciando as inúmeras dificuldades que indivíduos com transtorno mental sofre na 

sociedade, portanto cabe ao psicólogo em sua prática profissional se adaptar às novas exigências para 

lidar com está demanda que tem apresentado cada vez mais comportamentos esquizoides. 
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RESUMO 

 

Este trabalho foi desenvolvido na disciplina de Psicopatologia II, sob a supervisão do prof. Rafael de Farias 

Sass. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH), que teve como objetivo analisar a patologização do comportamento de crianças em idade escolar 

e a medicalização inadequada. Para isso, foi realizado um estudo de revisão bibliográfica, onde foram 

utilizados sites de busca, como: Biblioteca Virtual da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivai (FATEC) e 

SCIELO, através das palavras-chave: TDAH, hiperatividade, déficit de atenção. Os resultados apontaram 

que muitas hipóteses diagnósticas de TDAH são levantadas sem uma investigação adequada por parte de 

profissionais especializados, fato este que leva à estigmatização de certos alunos e consequentemente, 

ao prejuízo no processo de ensino e aprendizagem. Vale destacar que, o TDAH é um transtorno de 

aprendizagem que acarreta em sérios prejuízos acadêmicos, uma vez que pessoas com o transtorno 

apresentam dificuldades para direcionar e manter o foco de atenção e por isso, na maioria das vezes, não 

conseguem organizar e completar tarefas escolares, passando a apresentar comportamentos 

inadequados e impulsivos. Desse modo, crianças com TDAH necessitam de intervenções específicas para 

conseguirem aprender e se desenvolver, como: o uso de metodologias diversificadas por parte dos 

professores em sala de aula, o encaminhamento a psicoterapias comportamentais e, em alguns casos, o 

uso de medicamentos. No entanto, é comum hoje em dia, crianças serem diagnosticadas erroneamente 

com o transtorno apenas por serem saudáveis e mais ativas do que as demais e por isso, é preciso que a 

escola tenha cautela e não realize avaliações superficiais e precipitadas. A partir desse estudo conclui-se, 

portanto, a necessidade da promoção de debates no âmbito educacional sobre esse tema, a fim de 

conscientizar os atores do contexto escolar sobre os impactos negativos na aprendizagem de alunos com 

diagnóstico e medicalização inadequados.
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RESUMO 

 

A presente pesquisa aponta para o cenário de pandemia (COVID-19) e seus principais impactos na saúde 

mental das pessoas. A pesquisa tem como objetivo identificar se o isolamento social no período de 

pandemia tem agravado o número de casos depressivos e ideações suicidas. Para isso, foi utilizada da 

pesquisa de campo de caráter quantitativo e qualitativa, por meio de um questionário semiestruturado, 

através da ferramenta Google Forms. A presente pesquisa teve 151 participantes com a faixa etária 

predominante entre 18 a 20 anos de idade, abrangendo cidades do território do Estado do Paraná e Santa 

Catarina. Os resultados obtidos na presente pesquisa expuseram dados relevantes que aponta os 

principais impactos da pandemia na saúde mental dos participantes, potencializando alterações físicas e 

psicológicas. De acordo com os dados analisados na pesquisa pode-se observar que devido ao isolamento 

social o padrão de comportamento dos participantes foi alterado, no qual passaram apresentar crises de 

ansiedades, comportamentos depressivos e ideação suicida. Além disto, foram desenvolvidas 

intervenções psicológicas, através do uso de ferramentas tecnológicas e sua aplicação remota, com o 

propósito de minimizar o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas. Destarte, os resultados 

indicam a importância da atuação veemente do psicólogo frente as demandas da saúde mental em 

tempos de pandemia, através da prevenção e promoção da saúde. Sendo ofertado serviço de apoio 

psicológico às famílias de pessoas infectadas pela COVID-19, profissionais da saúde e pessoas que se 

encontra em isolamento social.
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RESUMO 

 

O presente estudo da Disciplina de Processos Grupais foi essencial para nós acadêmicos do 8º período do 

curso de Psicologia da Fatec. Tratando-se de um componente curricular, onde nos foi proposto uma 

entrevista com uma profissional de Psicologia, atuante com Grupo Operativo. Com a finalidade de 

trabalhar com os adolescentes e ajudar nas formas de expressões emocionais, através da verbalização 

dos sentimentos ou outras formas de expressão, como a Pintura e a Arte. A Instituição foi o Centro da 

Juventude vinculado à Secretaria de Saúde de Ivaiporã. O público alvo são os adolescentes, na faixa etária 

de 11 a 19 anos, masculino e feminino, grupo aberto, e equivale às oficinas em que eles desenvolvem 

habilidades. Segundo a perspectiva de Pichon Rivière (1986), a técnica de Grupo Operativo consiste em 

um trabalho com grupos, cujo objetivo é promover um processo de aprendizagem para os sujeitos 

envolvidos. O grupo foi baseado na Teoria Psicanalista Yunguiana e com Fundamentos na Arte Terapia. O 

estudo contribuiu para o desenvolvimento pessoal e profissional enquanto acadêmicos de Psicologia. Este 

trabalho trouxe resultados positivos, os adolescentes tiveram vários avanços pessoais e nas habilidades 

de comunicação e expressão dos sentimentos.
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RESUMO 

 

As relações interpessoais tóxicas e ambientes invalidantes podem estar presentes em todos os lugares, 

sendo eles em relações familiares, amizades, relações conjugais, escolares e pessoais. No entanto, muitas 

delas podem passar despercebidas pelo fato de não se ter um conhecimento sobre o assunto. Esta 

pesquisa teve como objetivo reconhecer situações e/ou ambientes tóxicos entre os estudantes da FATEC 

- Ivaiporã, a fim de compreender a eclosão destes ambientes e relações tóxicas e invalidantes, 

especialmente no meio universitário, trazer esta questão a luz da Psicologia. A pesquisa foi realizada com 

61 pessoas, entre elas jovens e adultos, alunos da FATEC – Ivaiporã, de diferentes faixas etárias e de 

diferentes cursos. Foi desenvolvido um formulário na plataforma Google Drive, um roteiro estruturado, 

contendo 25 perguntas discursivas e objetivas. Os resultados mostraram que, para 31% da amostra de 

participantes alegam que a relação familiar é o conjunto de interações que mais produziram invalidações 

emocionais nos participantes. Bem como, 70% da amostra afirmou também que já se sentiu 

emocionalmente dependente de alguém. E ao que se refere ao sentir-se esgotado emocionalmente, 88% 

dos participantes relataram que este sentimento se faz presente diante de alguns ambientes que 

frequenta. Assim sendo, entende-se que se faz necessário mais pesquisas e estudos sobre o presente 

tema, uma vez que a discussão sobre o assunto se encontra limitada na literatura, além de ser possível 

identificar que a existência de ambientes invalidantes e/ou tóxicos contribui para a fragilização da saúde 

emocional.  
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo discorrer acerca dos fenômenos jurídicos e psicológicos 

envolvidos no processo de imputabilidade, semi-imputabilidade e inimputabilidade e qual o papel do 

psicólogo perito frente a relação dos aspectos abordados com o fenômeno da psicopatia. Para atingir os 

objetivos propostos, foi realizada uma revisão de literatura bibliográfica do ano de 2007 até 2020, sobre 

a correlação dos temas e suas variáveis jurídicas e psicológicas frente a psicopatia. As pesquisas literárias 

bibliográficas deu-se através de bases indexadora, como o Google Acadêmico e no site do Departamento 

do Direito PUC-RIO, que possibilitou encontrar 6 artigos e dois livros físicos, sobre Avaliação Psicológica e 

o Manual do Direito Penal. Para tais estudos foram utilizados palavras chaves como, inimputabilidade e 

psicopatia, avaliação psicológica, direito penal e código penal brasileiro. O termo inimputabilidade para o 

direito penal é um dos termos utilizados de três categorias referentes as responsabilidades penais, a 

imputabilidade, semi-imputáveis e inimputabilidade. A imputabilidade consiste no capacidade de 

entendimento do sujeito frente a comportamentos ilícitos, contudo não basta apenas entender, faz-se 

necessário a compreensão e controle sobre sua vontade na realização do crime. A semi-imputabilidade 

nesse caso, remete a habilidade de compreensão apenas reduzida, ou seja, quando o sujeito não tem 

total incapacidade de entender seu ato ilícito ou de agir segundo este entendimento, ainda assim não 

chega a ser plenamente capaz. A inimputabilidade refere-se a saúde mental e comumente psíquica, 

invalidando o sujeito sem consciência ou juízo de realidade, isto é, perante a lei ele não deve ser 

responsabilizado como um sujeito imputável pelas suas ações no âmbito penal, como assegura no artigo 

26 do código penal, assim como pode ser reduzida e pena de um a dois terços, como descrito no parágrafo 

único do artigo 26. Diante desses pontos, pessoas diagnosticadas com psicopatia não são compreendidas 

pela lei como seres inimputáveis. Desde a publicação da Constituição Federal de 1988, os psicopatas 

podem ser vistos a partir de dois viés, o imputável que vai responder como réus “normais” e serem 

colocados em presídios comuns, ou serem identificados como semi-imputáveis e condenados a 

internação para o tratamentos e medidas de segurança, com prevê o artigo 41 do código penal. 
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RESUMO 

 

Este resumo apresenta o tema Sistema Nervoso abordado na disciplina Bases Biológicas do 

Comportamento Humano, que visa compreender a composição e o funcionamento do sistema nervoso 

por tecido nervoso cujos componentes principais são os neurônios e células da glia. O objetivo desse 

trabalho foi compreender suas funções em todo o organismo humano e para isso foram elaborados dois 

mapas conceituais que tratavam do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. O sistema 

nervoso central é formado pelo encéfalo e a medula espinhal e o sistema nervoso periférico é formado 

pelos nervos cranianos e espinhais e pelos gânglios. O sistema nervoso periférico capta as informações 

necessárias para a nossa interação com o ambiente enquanto o sistema nervoso central a leitura e 

gerencia os comandos motores. O sistema nervoso possui três funções básicas: uma delas é a  sensitiva, 

responsável por sentir e receber estímulos que podem ser internos ou externos; a segunda é integradora 

onde o sistema nervoso recebe as informações sensitivas e armazena uma parte dos estímulos que 

recebeu; a terceira função é a motora que consiste em enviar toda a resposta a esses estímulos para o 

corpo, podendo ser contração muscular, secreção glandular, etc. Por exemplo quando encostamos em 

um objeto quente, o sistema nervoso é responsável em perceber tal estímulo e fazer com que tenhamos 

a reação de tirar a mão do objeto. Concluímos que o sistema nervoso é muito complexo e que faz todo os 

procedimentos envolvidos em receber as informações e emitir as reações do nosso organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 REVISTA ELETRÔNICA FATEC IVAIPORÃ V.4 N. 01 Jan/Dez. ANO. 2020 

 

ISSN: 2595-7503 

 

A atuação do psicólogo hospitalar diante do risco de morte desejado e do risco de morte temido 

 

AUTOR PRINCIPAL: Leonardo dos Santos Silva 

E-MAIL: avlisleo12@gmail.com  

COAUTORES:  

ORIENTADOR: Isabela Zanini Santos 

PALAVRAS CHAVES: Psicologia hospitalar, Morte, Suicídio, UTI. 

 

RESUMO 

 

O tema da morte é assunto que levanta muitos questionamentos acerca de como sua temática é 

abordada. Enquanto em algumas culturas evita-se falar sobre, em outros a ciência tem dirigido estudos 

acerca da qualidade de vida e a morte, através do ramo científico conhecido como tanatologia. Um dos 

ambientes em que o profissional mais se depara com essa questão é o ambiente hospitalar, onde 

encontram-se pessoas acometidas por uma doença que em determinados estágios, pode coloca-las frente 

a frente com a morte, como é o caso de pacientes na UTI ou em estágio terminal de uma doença. Outra 

situação em que a morte aparece no hospital é em casos de tentativa de suicídio. Frente a crescente 

demanda dos aspectos psicossomáticos envolvidos no adoecimento, surge o psicólogo no hospital com o 

objetivo de avaliar os aspectos psicológicos, bem como avaliar o papel que o sujeito assume frente à sua 

doença. O presente trabalho tem como objetivo refletir acerca da temática da morte e o papel do 

psicólogo hospitalar de articular os sentimentos do paciente frente à essa questão, envolvendo pacientes 

com doenças em estágio terminal e com tentativa de suicídio. Para responder a esta indagação, foi 

realizada uma revisão de literatura, que abordasse os assuntos da morte no contexto hospitalar e o papel 

do psicólogo frente a pacientes que se encontram em estágio terminal de suas doenças e pacientes 

internados com tentativa de suicídio. O psicólogo em seu contexto hospitalar não clinica. Sua atuação 

muitas vezes ocorre com um tempo mais reduzido e em situações críticas. Frente a essa questão, torna-

se necessário o desenvolvimento de estratégias que englobem a equipe multiprofissional, a família e o 

paciente. O psicólogo deve avaliar cada caso em sua singularidade frente a dualidade vida-morte e buscar 

alternativas de trabalhar esse assunto para tornar possível uma melhora na qualidade de vida. O papel do 

psicólogo no ambiente hospitalar, envolve uma atuação ética e multiprofissional com toda a equipe e 

também com a família do paciente.
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RESUMO 

 

A senescência é definida como um período da vida marcado por declínios no funcionamento físico, 

normalmente associados à idade; começa em idades diferentes para pessoas diferentes. Devido às 

condições de saúde e instabilidade econômica, o idoso se aproxima de seus familiares, que nem sempre 

os aceitam ou estão aptos para certos cuidados, e quando não há suporte, essas pessoas acabam indo 

para lares, que oferecem alimentação moradia e lazer. O presente artigo traz dados sobre a saúde mental 

na senescência e como esta foi afetada durante a pandemia do Covid-19, a pesquisa teve como objetivo 

proporcionar aos idosos, que participam de atividades desenvolvidas pelo SESC – Ivaiporã, formas de 

amenizar os sintomas depressivos, apoiar e informar maneiras de se sentirem melhor em época de 

pandemia. As pesquisadoras escolheram como método de intervenção, um roteiro de ligações, pensando 

na flexibilidade de horário dos participantes. De acordo com os resultados, os idosos alegaram durante as 

ligações feitas que devido a paralisação dos encontros realizados no Sesc, deixaram de praticar as 

atividades que aconteciam no local, passando a ficar durante a maior parte do tempo dentro de casa. 

Pode-se observar que a sensação de solidão foi bastante relatada durante as conversas.  
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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo desvelar o perfil das mulheres agredidas a partir da caracterização 

da demanda assistida pela Coordenadoria Especial da Mulher do município de Pitanga-PR. A pesquisa 

debruçou-se na metodologia de cunho documental de caráter exploratória, descritiva, tendo como 

enfoque quantitativa, proporcionando conhecer a situação real da mulher agredida no município. Os 

dados foram coletados a partir de 141 prontuários de atendimentos a mulheres que foram agredidas 

entre o período de 2012 a 2016, cedidos pela Coordenadoria Especial da Mulher. As mulheres agredidas 

se configuram pela faixa etária entre 19 a 29 anos, brancas, união estável e ensino fundamental 

incompleto. A maioria não exerce atividade laboral e não dispõe de renda fixa. Tendo como local da 

agressão a residência/ambiente doméstico. Predominou o tipo de violência a agressão psicológica. As 

mulheres agredidas registram o Boletim de Ocorrência (B.O) e consequentemente ocorre a reincidência 

da agressão contra a mulher, no qual passa a viver um círculo da violência. A violência é um fenômeno 

social, sendo fundamental a quebra de paradigma desta sociedade machista, sexista e misógino que 

prolífera o feminicídio no cenário brasileiro. Sendo necessário o desenvolvimento de politicas públicas 

que oportuniza um atendimento mais humanizado as mulheres que sofrem violência, através de um 

acolhimento e atendimento interdisciplinar, viabilizando o empoderamento das mulheres e a observação 

da garantia dos seus direitos na sociedade.
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RESUMO 

 

Os coronavirus são vírus comuns em alguns tipos de animais que dificilmente afeta os seres humanos, 

entretanto surgiu-se um novo tipo em dezembro de 2019 que contaminou os seres humanos, o 

SARSCoV2, onde carretou infecções respiratórias leve, moderada ou grave. Diante do surgimento da 

pandemia, foi necessário medidas de prevenção para evitar a contaminação pelo vírus, cujas regras 

concerne em distanciamento, isolamento e quarentena. O presente trabalho tem por objetivo apresentar 

informações a respeito da saúde mental frente ao impacto psicológico causado pela pandemia do COVID-

19, onde visa apresentar noções de cuidados para a saúde mental prestado pela equipe de saúde. Os 

danos causado pela pandemia levou muitos a óbitos e o mundo entrar em colapso devido ao alto número 

de contaminados. Assim é necessário que o psicólogo dê atenção biopsicossocial a fim de promover e 

prevenir a população de maiores danos. Como remate é importante frisar que os profissionais de 

Psicologia devem estar capacitados para auxiliar no desenvolvimento de tratamento de uma crise, 

colaborando de forma eficaz em diferentes níveis de atuação. No decorrer da pandemia, deve-se 

aumentar a conscientização da população sobre a patologia, para que possa diminuir a ansiedade e 

estimular as mudanças comportamentais que podem ajudar no controle da doença. Pois as emoções 

negativas como tristeza, angústia e medo, podem produzir previsões distorcidas sobre a saúde ou mesmo 

causar preocupações exageradas de higiene. Alguns relatos de pacientes confirmados ou com suspeita do 

vírus, expõem os sentimentos de tédio, solidão e raiva juntamente com sua família que também sofrem 

os danos causados, precisando se isolar e se manter distantes em momentos difíceis que aumentam a 

necessidade de estarem unidos para poderem dar força ao outro, ocasionando em estresse pós-

traumático. Esses problemas ocasionam insônia, ansiedade e diminuição da concentração, levando a 

terem mau humor, perda de energia aonde devem receber atenção especial aos cuidados da saúde 

mental, pois as preocupações consigo e com outros tende a elevar a carga emocional, desencadeando o 

agravamento de transtornos mentais e doenças físicas. Para combater o isolamento social e aumentar a 

qualidade de vida em tempos de pandemia mantém-se conectado por meios de comunicação para 

interagir com a família e amigos. Dessa forma, o presente trabalho mostrou mudanças e impactos causado 

pela pandemia do covid-19 e a saúde diante deste contexto.
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RESUMO 

 

A personalidade torna o individuo quem é, de modo que estudá-la se faz importante, pois nos capacita a 

dar sentido ao mundo em que habitamos e entender o comportamento dos indivíduos. Alguns desses 

comportamentos podem ser menos adaptativos e trazer consequências negativas ao sujeito e aqueles 

com que ele convive, o que chamamos de transtorno de personalidade. Com base nessa temática foi 

produzido o presente trabalho, durante a disciplina de Avaliação Psicológica III, abordando por meio de 

uma metodologia qualitativa, a caracterização do transtorno de personalidade Narcisista e relacionando-

o com os vilões famosos dos contos de fada da Disney, com a finalidade de aproximar o conceito à 

realidade vivenciada. O transtorno de personalidade Narcisista, diz respeito a pessoas com uma 

fragilidade em sua autoestima, demonstrando sentimentos de grandiosidade e que acreditam serem 

merecedores de privilégios. Os personagens escolhidos para representar esse transtorno de 

personalidade foram “Mãe Gothel” do Filme Enrolados, “Rainha má” da Branca de Neve, “Hans” de Frozen 

uma aventura congelante e “Scar” do filme O Rei leão I. O trabalho produzido possibilitou compreender 

os aspectos inerentes a esse transtorno, bem como relacioná-lo com personagens conhecidos. Os 

indivíduos com esse transtorno possuem uma forte adversidade para construir uma relação terapêutica, 

entretanto, é importante para o psicólogo aprender a lidar com esses aspectos em sua prática profissional, 

pois há possibilidades de tratamento para o paciente e manejo com seus familiares.
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RESUMO 

 

A psicologia do desenvolvimento estuda os processos de mudança e permanência ocorridos no decorrer 

da vida das pessoas, e, nesse sentido agrupa determinadas faixas etárias em períodos do desenvolvimento 

humano com mudanças semelhantes. Nesse sentido, esse trabalho irá discutir sobre a fase de transição 

da juventude para a vida adulta.  O jovem adulto começa sair sua zona de conforto a partir do momento 

que sua responsabilidade começa a ficar maior. Isso porque o adolescente não se encoraja a tomadas de 

decisões, outras vezes porque não recebe o aval familiar para tanto. Comportamentos esses que acabam 

por descaracterizá-lo como indivíduo com direito de decisão sobre si mesmo, com experiências e vivências 

acumuladas e, principalmente, como responsável por toda e qualquer decisão tomada. Quando ele 

precisa escolher entre o que quer fazer e o que tem que fazer, começa a perceber que a vida é feita de 

escolhas e que na maioria das vezes não se pode fazer o que é mais prazeroso e, porém o mais necessário 

e com tudo começa seu crescimento pessoal na vida e na profissão.  É necessário que todos passem por 

esse processo para o desenvolvimento pessoal de cada um, assim fazendo suas escolhas com 

responsabilidade e contribuindo para uma sociedade bem resolvida e com grandes progressos porque 

depende de cada um ser responsável, isso começa na infância, passa para adolescência e para a vida 

adulta chegando assim na velhice. 
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RESUMO 

 

Introdução: O câncer anal é considerado uma neoplasia maligna rara, que desenvolve-se na borda anal, 

canal anal ou na transição com reto, estando diretamente ligado a presença de 4% de todas as neoplasias 

malignas do trato digestivo baixo. Mesmo apresentando taxas de incidência crescentes, por estar 

intimamente vinculado as Infecções Sexualmente Transmissíveis, não classifica-se como um problema de 

saúde pública. Objetivo: Descrever os conceitos associados ao câncer retal. Método: Realizado por meio 

de uma revisão literária, onde buscou-se por artigos publicados até o exato momento, por meio do google 

acadêmico, utilizando as palavras chaves: câncer anal, fatores de risco, detecção precoce e tratamento. 

Resultados: Quando comparadas aos homens, as mulheres são acometidas com maior frequência, 

apresentando como fatores de risco a correlação com infecção por HIV, HPV, tabagismo, relações 

homossexuais, sexo anal receptivo, inflamação local, imunossupressão após transplante e idade superior 

a 35 anos. Deste modo, torna-se relevante realizar programas padronizados de rastreamento, detecção 

de lesões precursoras, protocolos de elaboração de tratamento e profilaxia de neoplasias intraepiteliais 

anais, além disso, é visível a concordância entre estudos que, a citologia e a biopsia são as ferramentas 

mais eficazes e aplicáveis na elaboração do diagnostico, visto que 20% dos pacientes são assintomáticos, 

quando há sinais e sintomas, estes se resumem a sangramento, dor associada a sensação de massa no 

canal anal, ferida  e sangramento na região anal e fezes com sangue. Todavia, vale mencionar que as 

medidas de tratamento são fundamentais para amenizar os danos advindos dessa enfermidade, deste 

modo, cita-se o método cirúrgico, que complementa as falhas do tratamento clínico, decorrente de lesões 

persistentes e recorrentes, e a terapêutica clínica, que consiste na radioterapia e na quimioterapia, visto 

que ambas se tornaram o método de escolha primário, por não serem tão agressivas e radicais quanto o 

método cirúrgico. Conclusão: Nota-se a relevância de ampliar autoconhecimento sobre essa vertente, 

realçar a necessidade de promover e implementar ações de educação em saúde, enfatizar os preceitos 

assistências nos pacientes com esta comorbidade, realizar a detecção precoce de situações de risco, com 

o ímpeto de aumentar a taxa de cura e a preservação da integridade biopsíquica do paciente.
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RESUMO 

 

Introdução: A assistência prestada no pré-natal, deve ser baseada em conhecimentos técnico-científicos, 

com recursos adequados, visando o atendimento das reais necessidades apresentadas pela mulher, frente 

as mudanças biopsicossociais que poderão ser desencadeadas. Visto que a mortalidade materna no Brasil 

é considerada 53 vezes maior, quando comparada a países desenvolvidos, a assistência busca prevenir, 

diagnosticar e se preciso, tratar eventos adversos à gravidez, parto e ao recém-nascido (RN), contribuindo 

de forma ativa para melhorar os desfechos maternos e neonatais. Objetivo: Explorar a assistência do 

enfermeiro no pré-natal e elucidar suas condutas. Métodos: Realizado uma revisão bibliográfica, onde 

buscou-se por artigos publicados em periódicos nacionais, através das palavras chaves cuidados de 

enfermagem, consulta de pré-natal, programa de humanização no pré-natal e nascimento. Resultados: 

Quando a gestação é de baixo risco, o enfermeiro é respaldado para assumir inteiramente as consultas 

de pré-natal, conforme a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, Decreto nº 94.406/8, as quais 

devem ocorrer mensalmente, e a partir da 36ª semana, passam a ser quinzenais, vale ressaltar que, são 

preconizadas no mínimo 6 consultas. São desempenhadas condutas de rotina obstétrica, como aferição 

de pressão arterial, peso e altura da gestante, altura uterina, ausculta de batimentos cardiofetais, 

avaliação e solicitação de exames rotineiros, assim como realização do exame das mamas na gestante, 

verificação da situação vacinal, entre outras, ainda, o profissional deve incentivá-la a ir acompanhada pelo 

parceiro ou outro familiar nas consultas. As atividades educativas relacionadas a gravidez, parto e 

puerpério, favorecem a promoção da saúde do binômio mãe e filho, por meio de reflexões e informações 

em relação aos cuidados na gestação e com o RN, experiências da maternidade, como amamentação, 

fornecimento do cartão da gestante, mudança de hábitos e do corpo, e por fim, orientações sobre 

planejamento familiar. Conclusão: Visto que o profissional carece de uma formação holística, colocando 

em prática o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento, que tem como intuito, recuperar a 

atenção obstétrica qualificada, integrada e humanizada, nota-se a importância da educação contínua, 

permanente e de qualidade, promoção de capacitações, bem como a criação do vínculo profissional-

gestante, com o ímpeto de promover acolhimento, escuta ativa e uma assistência digna.
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RESUMO 

 

Introdução: A ansiedade é vista como um sentimento desagradável e vago, de medo ou apreensão, por 

desconforto ou tensão, que derivam de antecipação de perigo, algo estranho ou desconhecido. Torna-se 

patológica quando ocorre de forma exagerada e desproporcional em relação a estímulo, quando atribui 

sintomatologia psíquica negativa intensa e contínua, como irritabilidade, angustia, humor depressivo, 

fobias, baixo limiar para frustações, apreensão contínua, preocupações crônicas e velocidade de 

pensamentos exacerbadas. Para diferenciar a ansiedade normal da patológica, deve-se observar se a 

reação ansiosa caracteriza-se como de curta duração, se relaciona a estímulo do momento ou não e se é 

autolimitada. Objetivo: Abordar a assistência do enfermeiro frente os pacientes que apresentam 

ansiedade. Método: Realizado pesquisa em base de dados, com uso das palavras-chaves: cuidados de 

enfermagem, transtorno de ansiedade generalizado, saúde mental, com intervalo de 2000 a 2017. 

Resultados: Os sintomas prodrômicos desta patologia podem aparecer anos antes da definição de um 

transtorno completo e definido, podendo gerar alterações emocionais, psicológicas e fisiológicas no 

indivíduo. O enfermeiro deve atentar-se às informações colhidas na anamnese, investigando 

detalhadamente o início dos sintomas, fatores associados e se há comorbidades presentes, através da 

comunicação e relacionamento interpessoal, ainda, nota-se a importância do acolhimento e da 

humanização neste momento. Como uma das complicações tem-se o Transtorno de Ansiedade 

Generalizado, diferenciando-se pela intensidade e prejuízo social, tratado com fármacos e psicoterapia 

cognitiva comportamental. O profissional deve apoiar e incentivar o paciente no enfrentamento de seus 

medos e contribuir para que o mesmo não abandone o tratamento, fazendo-o se sentir valorizado, 

reconhecido e ouvido, não obstante, é preciso que ele apresente compromisso com o trabalho 

interdisciplinar e obtenha conhecimento necessário para atuar de forma eficaz, prestando atenção na 

sintomatologia apresentada. Conclusão: A ansiedade cresce gradativamente no meio populacional, 

tornando-se assim, relevante o conhecimento geral e espaço amplo para discussão. O enfermeiro deve 

estar familiarizado com esta temática, fomentar a educação em saúde e trabalhar de forma 

multidisciplinar, com o ímpeto de contribuir no tratamento, atendimento e recuperação satisfatória, 

através da construção de um relacionamento de confiança e empatia entre ambos.
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RESUMO 

 

Introdução: O câncer (Ca), conjunto de alterações bioquímicas e morfológicas das células, causa uma 

diferenciação celular e a disseminação do tumor maligno para diferentes locais do corpo.  Conforme um 

estudo, em 2030, cerca de 27 milhões de pessoas terão algum tipo de Ca, e destes, cerca de 17 milhões 

morrerão decorrente dessa enfermidade. No Brasil, essa patologia é a 4ª maior causa de mortes e 

representa um grave problema de saúde pública.  Objetivo: Conhecer e identificar os danos causados pelo 

extravasamento de quimioterápicos. Método: Realizado por meio de uma revisão literária, onde buscou-

se por artigos em revistas que abordassem o extravasamento de quimioterápicos em oncologia. 

Resultados: Para realizar o tratamento de neoplasias, a quimioterapia antineoplásica ou antiblástica é a 

mais sugestiva, sendo ministrada como tratamento único ou concomitante, pois apresenta maior 

incidência de cura e sobrevida de pacientes potencialmente graves. Entretanto, alguns agentes 

antineoplásicos podem apresentar toxidade dermatológica local ou sistêmica, advindas do 

extravasamento de fármacos, da via endovenosa para as áreas circunvizinhas ao local puncionado, uma 

vez que os efeitos tóxicos dessa droga variam conforme o tipo de agente farmacológico utilizado, 

quantidade, concentração, localização e condições clínicas do paciente, assim, entre as consequências 

desse extravasamento, percebe-se edemas eritematosos dolorosos, dor,  lesões com presença de 

necrose, risco de morte, entre outros. Deste modo, é considerado uma emergência oncológica pela 

possibilidade de ocasionar complicações decorrentes do Ca ou efeitos deletérios da terapia utilizada, 

carecendo de uma intervenção precoce e ágil, com ímpeto de evitar o risco eminente de morte ou lesão 

permanente. Todavia, o enfermeiro atua de forma proativa na prevenção, assistência e formulação de 

cuidados direcionados ao extravasamento quimioterápico, com o subsídio de protocolos específicos para 

a administração dessas drogas, visando minimizar a exposição, risco e agravos na saúde do paciente e do 

profissional quando ocorre o derramamento. Conclusão: Nota-se a importância de estabelecer ações 

preventivas que minimizem os riscos decorrentes do extravasamento de quimioterápicos, fomentar ações 

educativas, educação em saúde e orientações sobre a importância do tratamento, efeitos deletérios e 

identificação precoce dos fatores de riscos na ocorrência de danos no paciente e profissional, quando 

ambos são expostos.
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: No decorrer dos anos, nota-se que a enfermagem tem sofrido modificações no seu 

processo de trabalho. Segundo Ulhôa e outros autores (2010), o trabalho é considerado um dos fatores 

mais importantes para o avanço da cultura humana, podendo gerar bens e riquezas, mas, que por outro 

lado, pode agravar a saúde dos indivíduos. Nas instituições de saúde, a equipe de enfermagem permanece 

mais tempo ao lado do paciente e o enfermeiro, antes de profissional, é humano, podendo sofrer 

sobrecargas psicológicas que nem sempre são fáceis de lidar. OBJETIVOS: Identificar os fatores que 

interferem na qualidade da assistência prestada pela equipe de enfermagem; Como o profissional 

qualifica a assistência ao paciente, bem como em que ponto a sobrecarga de tarefas o está afastando das 

suas atribuições e de ver o paciente como um todo. METODOLOGIA: Pesquisa exploratória qualitativa, 

com abordagem de campo descritiva. Os dados foram coletados através de um questionário 

semiestruturado com perguntas abertas respondidas em outubro de 2018 no Instituto de Saúde Bom 

Jesus no município de Ivaiporã-PR. O estudo teve como suporte metodológico uma busca literária 

minuciosa realizada por bancos de dados eletrônicos GOOGLE ACADÊMICO, SCIELO, tendo como base 5 

artigos científicos relacionados ao tema proposto publicados a partir do ano de 2011 a 2015. 

RESULTADOS: A maioria considera importante uma equipe bem treinada, uma boa estrutura hospitalar, 

tendo disponíveis os recursos necessários e ter uma equipe de atuante; Quanto aos fatores que geram 

desgaste na equipe, por unanimidade foi o excesso de trabalho; Na qualidade do seu atendimento, a 

maioria deles se mostrou satisfeitos como conduzem seu profissionalismo. Por outro lado, a minoria 

acredita que sempre haverá aqueles que não estão capacitados, mas são conscientes de seus deveres e 

obrigações. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que não é fácil lidar com a complexidade da rotina 

hospitalar. São profissionais de diferentes setores, com suas demandas e particularidades, tornando-se 

ainda mais evidente a necessidade de aprimorar o trabalho em equipe. Pelo fato da instituição lidar com 

o cuidado da saúde das pessoas, não investe na saúde de seus próprios funcionários. Por esse motivo é 

necessário que as instituições prezem pelo seu colaborador, oferecendo-lhes melhores condições de 

trabalho e remuneração profissional dignas, visando à qualidade gerada pelo serviço e a satisfação deste 

ao realizar suas tarefas em boas condições.
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RESUMO 

 

Introdução: O homem apresenta um conjunto de características marcantes e hegemônicas configurando 

um desafio para a saúde pública. A relação entre valores tradicionais de masculinidade e prejuízos para a 

saúde do homem contribuem para o não reconhecimento da importância do cuidado e da valorização do 

corpo em relação a saúde, o reconhecimento dos efeitos nocivos do afastamento masculino das práticas 

de cuidado levou a proposição, no Brasil, da Política Nacional de Atenção Integral á Saúde do Homem, 

que visa atender as necessidades do público masculino em seu contexto político, econômico e 

sociocultural, utilizando como estratégia a conscientização dos seus direitos, acesso a informação, 

conhecimento, assistência de qualidade e inclusão. Objetivo: Compreender a representação social sobre 

as concepções de gênero e masculinidade e como estas influenciam na promoção da saúde do homem. 

Método: Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura narrativa de caráter  descritivo em que a busca 

retrospectiva se limitou a artigos científicos publicados nos últimos 10 anos, escritos na língua portuguesa, 

nos indexadores Scientific Electronic Library Online, Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação 

em Ciências da Saúde e Biblioteca Virtual de Saúde. Resultados: Os primeiros estudos acerca da saúde do 

homem buscavam avaliar os aspectos biológicos e epidemiológicos da saúde sem se ater as questões de 

gênero e já identificavam que a taxa de mortalidade dos homens era maior quando comparado as 

mulheres. A partir disso, passou-se a ampliar a discussão incluindo a perspectiva relacional de gênero, 

para entender as singularidades masculinas e como elas poderiam afetar a saúde do homem, a partir da 

implantação de estratégias educativas e ações de saúde voltadas ao público masculino, obteve-se uma 

evolução positiva na diminuição da taxa de mortalidade e maior prevenção das doenças relacionadas a 

saúde do homem. Considerações finais: A saúde masculina é um tema bastante atual no meio científico, 

ainda que não inovador. A relevância de discutir a fragilidade do homem frente aos cuidados com a saúde 

torna essencial a compreensão das práticas de cuidado masculino com a saúde e o acesso dos homens 

aos serviços de saúde, nesse sentido, é de suma importância a educação em saúde direcionada ao 

homem, pois através desta, é possível estimular a prevenção de doenças, a promoção da saúde e o 

engajamento da população masculina em assuntos relacionados a saúde e qualidade de vida.
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RESUMO 

 

O processo inflamatório desencadeado pela presença e ação de agentes infecciosos nas meninges que 

revestem o sistema nervoso central (SNC), configura a meningite. A etiologia da mesma pode apresentar 

origem bacteriana, viral e fúngica, dado que esta primeira é retratada como uma relevante afecção do 

ponto de vista da Saúde Pública frente aos elevados índices de morbi-mortalidade a qual propicia. A 

doença meningocócica (DM), eventualmente, se dissocia através da atuação da bactéria Neisseria 

meningitidis, associada às síndromes clínicas; nesse contexto, a inflamação ocorre no espaço entre as 

membranas pia-máter e aracnoide, bem como no líquido cefalorraquidiano (LCR), após a colonização e 

liberação de citocinas específicas do conteúdo bacteriano. O diagnóstico precoce é o respaldo para o 

controle do quadro infeccioso, sendo este realizado através da análise concomitante entre os indícios 

clínicos do paciente e exames laboratoriais feitos a partir de amostragem sanguínea e do LCR. Ademais, a 

terapêutica é implementada de acordo com os achados oriundos das práticas diagnósticas, estabelecendo 

a antibióticoterapia combinada a outros tipos de tratamento de suporte. O estudo objetivou 

compreender a importância do diagnóstico precoce da DM frente às intervenções admitidas através do 

mesmo, além de reconhecer as variações da doença que interferem no manejo da infecção, como seus 

aspectos clínicos e veloz manifestação. Trata-se de um estudo observacional, de natureza qualitativa em 

que constou na pesquisa uma revisão sobre o tema “doença meningocócica” por meio de 6 estudos já 

realizados acerca do assunto publicados no período entre 2007 e 2019, dispostos nas bases de dados do 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), Google Acadêmico e a Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações da USP; nestes, foram observados os recursos diagnósticos e demais conceitos que se 

relacionam à proporção da doença. Esta pesquisa conceituou a relevância do prognóstico em relação ao 

agravamento dos sintomas da DM. Estudos estimam que as taxas de mortalidade desta chegam em até 

50% em países subdesenvolvidos; outrossim, é uma das principais causas de morte na infância relacionada 

à infecção. Em virtude disso, considera-se a letalidade da doença um fator de discussão entre as esferas 

da Saúde Pública pois afeta significativamente a vida de indivíduos contaminados, ao mesmo tempo que 

exige um diagnóstico preciso e que conduza o quadro clinico à terapêutica ideal.
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RESUMO 

 

Introdução: O setor de urgência e emergência foi desenvolvido para atender pacientes que necessitam 

de intervenções rápidas e específicas, deste modo, é imprescindível que o enfermeiro e sua equipe 

estejam capacitados teoricamente, tecnicamente e psicologicamente, além disso, o profissional deve 

possuir características específicas para atuar nessa área, visando atualizações contínuas e periódicas, 

devido uma ampla diversidade de dificuldades no decorrer do dia a dia, que interferem diretamente na 

qualidade do atendimento realizado pelo profissional. Objetivo: Analisar e elucidar a qualidade do 

atendimento de UE nos municípios da 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã, enfatizando as condições de 

capacitações que a equipe de enfermagem desse setor possui. Método: Realizado por meio de uma 

pesquisa descritiva, inquérito populacional transversal e quantitativo, com questões objetivas on-line, 

referentes à capacitação da equipe de enfermagem no setor de UE. Resultados: A pesquisa foi limitada 

aos profissionais de enfermagem, técnicos e auxiliares de enfermagem, contemplando 22 entrevistas com 

ambos os profissionais, durante os dias 25 a 30 de maio de 2019. Ressalta-se que em relação ao local de 

trabalho, 36,4% declaram estar atuando em hospital público, visto que a categoria de trabalho que mais 

participou da pesquisa foram os técnicos de enfermagem compondo 40,9%. Nota-se ainda, que 77,3% 

dos entrevistados declararam possuir somente a graduação, curso técnico ou auxiliar de enfermagem. 

Além disto, 63,6% afirmaram ter realizado cursos de capitação após ter ingressado no ramo de UE, e que 

destes 31,8% referiu que sua última capacitação foi entre 1 a 5 anos. Salienta-se que 77,3%, informaram 

que o local de trabalho não oferece cursos de capacitação, e em relação ao tempo de atuação 35,3%, 

evidenciaram estar trabalhando cerca 1 e 5 anos na área, ademais, 50% apontou que no local de trabalho 

existe equipamentos e materiais para fornecer o atendimento de UE. Desta forma, 47,4% avaliou a 

atuação da equipe multiprofissional como ótimo durante o atendimento assistencial ao paciente. 

Conclusão: Frente ao exposto, observa-se um déficit na capacitação dos profissionais atuantes na área de 

UE, visto que a maioria obtinha somente a graduação, curso técnico ou de auxiliar de enfermagem sem 

uma especialização acrescida no currículo. Essa realidade afeta de forma negativa a assistência ao 

indivíduo, podendo originar desde consequências leves até fatais.
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RESUMO 

 

Introdução: Em dezembro de 2019 foi descoberto um novo vírus (SARS-COV-2) causador da doença 

Coronavírus, que acarretou em um grave problema de saúde pública mundial. Desde então os 

profissionais de enfermagem tem se destacado pela atuação no combate ao COVID-19, agindo na 

prevenção, assistência e gestão no sistema único de saúde (SUS). Objetivo: Apresentar o trabalho e 

dificuldades dos profissionais de enfermagem perante a pandemia do Coronavírus SARS-C0V-2. Método: 

Trata-se de uma revisão bibliográfica, referida em periódicos nacionais. Nas bases SciELO e BVS, utilizando 

as palavras chaves enfermagem, pandemia, COVID-19, sendo selecionado um total de 05 artigos, 

publicados no ano de 2020 com limitação devido a abordagem recente. Resultados: Perante os artigos 

expostos é notório que a doença COVID-19 se tornou um desafio para a sociedade principalmente para 

os profissionais de enfermagem, que estão diante um novo cenário e sem experiência com essa doença. 

Os mesmos estão exposto ao risco de infecção por COVID-19, o qual ocorre pela falta de equipamentos 

de proteção individuais (EPI’s) e treinamento adequado para o uso correto, tendo como resultados o 

adoecimento e óbito. Além de que, estar na linha de frente do cuidado pode gerar problemas na saúde 

mental dos profissionais. Mesmo com os riscos de adoecer e a necessidade de valorização a enfermagem 

sustenta a luta contra a pandemia, nesse sentido os profissionais precisam ser respeitados 

financeiramente, ética e profissionalmente, com medidas governamentais e políticas que contribuam 

para o trabalho seguro. Conclusão: A COVID-19 é uma doença que testa o sistema de saúde, portanto o 

profissional de enfermagem precisa ser capaz de atuar frente à gestão, assistência e prevenção, além de 

lutar pelas condições de trabalho, jornada e piso salarial. Os cuidados com a promoção e prevenção da 

saúde dos trabalhadores de enfermagem devem ser priorizados, considerando a necessidade do sistema 

de saúde da atuação desses profissionais em prol da redução dos impactos que a pandemia pode causar 

na sociedade.
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RESUMO 

 

Por meio dos princípios de descentralização e municipalização dispostos na CF (1988) e na lei 8080/1990, 

o conselho regional de secretarias municipais de saúde (CRESEMS) estabelece suas finalidades na 

conquista da autonomia e defesa de interesses dos municípios no setor de saúde, na participação e 

formulação de políticas públicas, na busca incessante pelo fortalecimento da gestão municipal, da 

regionalização e da descentralização financeira, em prol da saúde coletiva (COSEMS/PR, 2019). Nesse 

contexto, busca-se a formação do enfermeiro pela constituição de um arcabouço fomentativo ao perfil 

de gestor do sistema de saúde, que objetiva a execução da administração e da elaboração de métodos 

resolutivos de problemas voltados a saúde da população. Por isso, este presente trabalho, objetiva 

demonstrar a potencialidade do enfermeiro empossado sob cargo de secretário municipal de saúde, 

mediante sua capacidade de gestão adquirida desde a sua graduação. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa de caráter exploratório realizada através de uma revisão bibliográfica em artigos científicos e 

no estatuto do conselho de secretarias municipais de saúde do estado do Paraná aprovado em 13 de 

agosto de 2019. A enfermagem, vem desempenhando um importante papel através de sua contribuição 

na formação e subsistência das políticas públicas de saúde (AARESTRUP; TAVARES, 2008), o que corrobora 

diretamente para com as contribuições e atribuições dos membros do CRESEMS, perante as finalidades e 

princípios do Conselho Municipal de Secretarias Municipais de Saúde. A graduação em enfermagem vem 

avançando em seu ensino de modo a aprimorar as condutas na gestão, no que compete ao 

desenvolvimento administrativo, político, pedagógico da educação continuada, e assistencial. Estes 

requisitos consolidam diretamente para com a gestão local efetiva do SUS (Sistema Único de Saúde) sob 

a direção do representante do poder executivo municipal no setor de saúde, o secretário municipal de 

saúde (AARESTRUP; TAVARES, 2008). Por fim, as habilidades a serem desenvolvidas pelos enfermeiros 

gestores como já supracitado, e no ato de: planejar, decidir, administrar as finanças, organizar e controlar 

a prestação de assistência à saúde no âmbito da atenção primaria (RODRIGO et al.,2019), em prol do 

atendimento de qualidade aos usuários do sistema, elucidam a potencialidade e a efetividade do 

enfermeiro no desenvolvimento das atribuições na condição de membro do CRESEMS.
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RESUMO 

 

 

Florence Nightingale ganhou o nome de sua cidade em inglês, já que sua família era de origem britânica, 

filha de Willian Edward Nightingale que era proprietário de terras e Frances Nightingale que pertencia a 

uma família de mercadores. O pai de Florence considerava-se progressista em relação a educação das 

mulheres e as melhores condições na sociedade, em função disso ensinou a filha diversos idiomas, tais 

como o alemão, francês, latim e também música, religião e história dos quais consideravam vital para o 

aperfeiçoamento da condição humana. A jovem não queria seguir os padrões sociais da época, dessa 

forma, visitava os moradores das aldeias vizinhas que ficavam doentes e em condições precárias o que 

acabou despertando-lhe a insatisfação com o tratamento dessas pessoas e foi assim que aos 14 anos 

decidiu que cuidar dos enfermos era sua vocação, o que relatou em muitas obras como sendo um 

chamado de Deus. Entretanto sua família não autorizou que estudasse enfermagem e que se dedicasse 

aos cuidados dos doentes e pobres, já que a profissão não era bem vista até então. Porém, decidida a 

seguir sua vocação se manteve firme em sua decisão, contrariando os pais. Ao longo de 90 anos, 

Nightingale escreveu em torno de 20 mil cartas a amigos e conhecidos e aproximadamente 200 obras 

entre livros e relatórios que tiveram grande impacto na saúde e em seus serviços, tornando-se uma 

revolucionária avançada que permitiu um alcance mundial na profissionalização da enfermagem. Florence 

Nightingale é considerada a fundadora da enfermagem moderna em todo o mundo, se destacando após 

sua participação como voluntária na guerra na Criméia, da qual reorganizou o cuidado, promoveu a 

educação e com isso foi quebrando preconceitos da atuação da mulher no exército e transformando a 

imagem que a sociedade tinha sobre a profissão. Florence obteve febre tifoide na guerra da Criméia a 

qual foi a responsável pelo seu fim na atuação da enfermagem em hospitais e faleceu em 1910 passando 

seus últimos anos em repouso absoluto por conta de complicações da doença. No Brasil, a enfermagem 

foi marcada por Anna Nery da qual faz um pedido para ser voluntaria na guerra do Paraguai-Brasil, sendo 

que seus três filhos e dois irmãos lutavam também, e após o pedido ser aceito ela dedicou-se aos cuidados 

dos feridos improvisando hospitais e ganhando então título de Enfermeira – Mãe dos Brasileiros. Portanto 

precursoras da enfermagem são de extrema importância pois deram início a profissão. 
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RESUMO 

 

Introdução: O papel do enfermeiro na gestão de risco é crucial. Em primeiro lugar, o monitoramento diário 

e a avaliação dos pacientes são essenciais para o gerenciamento eficaz dos riscos. Os profissionais 

enfermeiros são geralmente os responsáveis na gestão da qualidade e nos comitês (Padronização, CCIH, 

Comissões multidisciplinares, Núcleo de Segurança do Paciente, etc). A estratégia de gerenciamento de 

risco das instituições médicas será sempre reduzir ou prevenir qualquer forma de danos aos pacientes, 

funcionários ou à própria instituição. Esses riscos podem ser não clínicos (por exemplo: ambientais, 

financeiros, legais, etc.) ou clínicos (incluindo eventos adversos evitáveis relacionados ao atendimento ao 

paciente). Especialmente na gestão de riscos clínicos, os enfermeiros desempenham um papel vital. 

Objetivos: Avaliar o sistema de gestão de qualidade, com foco nos benefícios da organização e da 

realização do cuidado. Método: Trata-se de uma revisão de literatura com abordagem qualitativa através 

da consulta de artigos na base de dados SciELO. Resultados: Há algumas formas de abordagem que 

demonstram ser mais relevantes para o gerenciamento de risco, nesse contexto temos as ações de 

educação continuada e o treinamento in loco (treinamento no próprio local). A análise crítica da realidade 

ajuda na comunicação escrita e verbal dos eventos adversos, dessa forma, estabelecem informações que 

guiam o enfermeiro ao conhecimento da realidade e estimula o levantamento dos problemas e, as 

múltiplas dimensões da gestão no cuidado de risco. Tais ações fortalecem a avaliação e a investigação dos 

processos que envolvem os registros dos eventos adversos, assim, orientando novas práticas. A 

investigação e avaliação do processo da assistência e a descoberta de falhas redireciona novas ações que 

permitem evidenciar o erro e propicia a tomada de decisão para corrigir e cessar os erros. Conclusão: 

Compreende-se que as ações adotadas pelos enfermeiros gestores, no gerenciamento de risco, levam a 

melhores práticas, sendo elas: ações de educação, análise crítica da realidade e múltiplas dimensões da 

gestão, que caracterizam que o gerenciamento de risco está associado a garantir a segurança do paciente 

e melhorar a assistência prestada em âmbito da assistência de enfermagem
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RESUMO 

 

A pandemia da Covid-19 trouxe ainda mais complexidade e desafios para os profissionais da área da 

saúde, especificamente para os profissionais de enfermagem. Lidar com uma doença nova e sem 

tratamento comprovado têm os deixado com o emocional e o psicológico abalados. Assim, o objetivo 

desse trabalho é discutir a saúde mental dos profissionais de enfermagem brasileiros em meio a 

pandemia. Para tal, foi realizada uma análise das publicações científicas que tratam dessa temática, a fim 

de evidenciar os principais aspectos que estão causando danos à saúde dos profissionais e quais as ações 

que estão sendo realizadas para atenuar ou sanar tais situações. Sintomas como, depressão, ansiedade, 

insônia, angústia e estresse foram os mais encontrados. Houve aumento na procura a atendimentos 

psiquiátricos. No entanto, o que se percebe é que tais sintomas estão caminhando para a normalidade, 

ou seja, aos poucos têm se incutido que esses agravos são inerentes à profissão e que, portanto, são 

normais. Mas ser a linha de frente do enfrentamento à pandemia, lidar com a alta demanda de trabalho 

e a angústia de milhares de pessoas não pode, simplesmente, ser considerado normal. Sem contar que 

esses profissionais lidam todos os dias com a perca de colegas de trabalho em decorrência da Covid-19. 

Mesmo com tantas evidências e queixas, pouco tem sido feito para dar assistência a esses profissionais, 

pois a saúde brasileira, que já era precária, ainda enfrenta a falta de profissionais qualificados. Mediante 

o exposto, é fundamental buscar ações filantrópicas que visem o atendimento a esses profissionais, numa 

tentativa de minimizar os efeitos negativos desse árduo trabalho no contexto pandêmico. A saúde e o 

bem-estar de toda a população brasileira dependem dos profissionais de enfermagem, portanto é 

necessário cobrar ações das organizações de saúde para que visem manter a integridade mental desses 

profissionais, bem como fornecer a eles condições dignas de trabalho. 
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RESUMO 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS), instituído no Brasil em 1988, passou a oferecer a todo cidadão brasileiro 

acesso integral, universal e gratuito a serviços de saúde. Mediante as diversas discussões a respeito desse 

sistema e seus rumos, o objetivo deste trabalho foi elaborar uma resenha do artigo intitulado 

“Desenvolvimento do SUS, rumos estratégicos e estratégias para visualização dos rumos”. Para isso, foi 

feita a leitura do trabalho na íntegra, com vistas a identificar os principais elementos abordados e a 

posição do autor em relação a temática tratada. Assim, foi possível observar que tal artigo foi realizado 

com o intuito de propor ao movimento da reforma sanitária brasileira uma reflexão sobre os rumos da 

implementação do SUS. Em 2005, o acesso aos bens de saúde prosseguiu com gigantesco esforço e 

eficiência e também houveram vários avanços tecnológicos. O formato atual confirma que o SUS real não 

é somente incompleto, mas também portador de distorções e desvios. É dever da política pública de 

saúde proporcionar uma visão mais ampla dos rumos estratégicos de sua implementação. Os rumos 

maiores são os direitos de cidadania e os direitos universais dos seres humanos. Os rumos adicionais 

devem apontar de uma forma centrada para usuário e para os movimentos de usuários que tem em vista 

alianças e parcerias para uma saúde mais democrática. Vários acontecimentos que ocorreram desde o 

início desse sistema como, a crise quase fatal do financiamento do SUS, aprovação da emenda 

constitucional N° 29 apesar da pressão contraria da área econômica, tornaram a gestão do SUS 

desorganizada e má distribuída. Os responsáveis por essa implementação, são desafiados a conseguir 

mudar os modelos de atenção e gestão e conquistar a elevação do financiamento. É possível concluir 

então, que apesar dos esforços e avanços dos níveis intermediários, a gestão municipal, distrital e regional 

aumentarem positivamente toda a produção e produtividade dos serviços de saúde do SUS, ainda sim 

continuam persistindo em velhos modelos de atenção e gestão ameaçando a efetividade do SUS. Com a 

realização dessa resenha, foi possível compreender o quão complexo e multifacetado é o SUS, bem como 

a importância de se haverem pessoas responsáveis e comprometidas em sua gestão. Além disso, é preciso 

que a linguagem dos trabalhos acadêmicos seja clara e concisa para que um maior número de pessoas 

consiga ler e compreender seus objetivos. 
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RESUMO 

 

Introdução: Acidentes com animais peçonhentos do tipo Bothrops jararaca (BJ) é de grande importância 

epidemiológica no país. O veneno dessa serpente causa manifestações clínicas no local da picada que 

envolvem edema, equimose, necrose, abscesso e intensa dor, além de diversas manifestações sistêmicas. 

A dor no local da picada é um sintoma importante do envenenamento por BJ e vale salientar que o soro 

antiofídico é incapaz de reduzir a dor durante o envenenamento. Objetivos: Avaliar os protocolos de 

atendimento para manejo da dor induzida pelo acidente ofídico causado pela serpente BJ. Método: Trata-

se de uma revisão da literatura e uma avaliação epidemiológica por meio de consulta ao DATASUS sobre 

a prevalência de acidentes ofídicos notificados no estado do Paraná (PR) causados pela serpente BJ. 

Resultados: Em 2019, no PR, foram notificados 795 (100%) casos de acidentes ofídicos, destes, 457 (56%) 

foram causados pelo gênero Bothrops, devido a distribuição geográfica das serpentes, a BJ é a única 

pertencente a esse gênero que é amplamente distribuída no estado do PR. Desta forma, fica evidenciado 

a importância médica dos acidentes causados por essa espécie. Na literatura pesquisada não há um 

protocolo específico para o manejo da dor, apenas para soroterapia, ficando a critério médico a escolha 

do tratamento. Considerações Finais: É evidente que o tratamento da dor nos pacientes picados por BJ é 

negligenciada. Dessa forma, a elaboração de protocolos de manejo da dor nesses acidentes é essencial 

para garantir uma assistência integral ao paciente. Assim, o emprego da Escala de Dor Lanns e da Escala 

Visual Analógica demonstram ser ferramentas efetivas para auxiliar na classificação da intensidade da dor 

dos pacientes e podem nortear a criação de protocolos de manejo da dor nos acidentes ofídicos causados 

por BJ.
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RESUMO 

 

Introdução: A Educação Permanente em Saúde (EPS) é uma importante ferramenta dentro da gestão do 

trabalho. Atualmente, na prática muitos estabelecimentos de saúde não dispõem de setor específico para 

Educação Permanente em Saúde, os momentos propostos para capacitações na maioria das vezes 

acontecem por uma demanda que não atende as reais necessidades que o cenário situacional apresenta. 

Objetivo: Propor a implantação da Educação Permanente em Saúde em uma Unidade Básica de Saúde do 

Distrito de Jacutinga na cidade de Ivaiporã no Paraná. Metodologia: Trata-se de um Projeto de Intervenção 

que ocorrerá por meio de reuniões entre os profissionais que compõem a equipe de saúde de uma 

Unidade Básica de Saúde. Resultados: Espera-se que após um ano de implantação do Projeto de 

Intervenção em Educação Permanente em Saúde, seja possível ter uma avaliação positiva quanto a 

qualidade do serviço prestado, colaboradores motivados e participativos. Conclusão: A Educação 

Permanente em Saúde pode proporcionar ao trabalhador que eles estejam aptos a minimamente utilizar 

de ferramentas básicas para se comunicar assertivamente e assim servir de exemplo para que outros 

estabelecimentos de saúde possam aderir a EPS. 
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RESUMO 

 

Nos dias atuais, as empresas buscam fazer melhorias no atendimento, baseados principalmente em 

buscar desenvolver os funcionários e com isso proporcionar mais liberdade, autonomia e valorização da 

contribuição na empresa. Quando os resultados são eficientes, fica evidente aumento da produtividade, 

da eficiência e do reconhecimento dos funcionários, resultando ainda no bom atendimento aos clientes 

e no desenvolvimento da empresa. Essas mudanças são adquiridas a partir do direcionamento da equipe 

com êxito, através da liderança e motivação, que no ambiente da saúde é a cargo do enfermeiro gestor. 

Para Chiavenato (1999), a liderança é uma forma de influência, uma transação interpessoal em que uma 

pessoa age para modificar ou provocar o comportamento de outra pessoa, de maneira intencional, e que 

a motivação está contida dentro das próprias pessoas e pode ser amplamente influenciada por fontes 

externas ao indivíduo ou pelo seu próprio trabalho na empresa. A respeito disto, em 1943, Abraham 

Maslow afirma que o comportamento é sempre regido pela categoria de necessidades de mais baixa 

ordem que permanecer insatisfeita. A implicação prática de sua teoria, pode obviamente, motivar a 

pessoa a querer ir em direção a ação. Já Frederick Herzberg (1997) distinguiu fatores desmotivadores e 

motivadores do indivíduo no trabalho, passou a conceber a motivação apenas como fruto da satisfação 

de necessidades complexas, como estima e autorrealização, indagando que a única forma de fazer com 

que o indivíduo sentisse vontade própria de realizar a tarefa, seria proporcionando-lhe satisfação no 

trabalho. Destarte, foi-se desenvolvida uma pesquisa de caráter descritivo, por meio de revisão 

bibliográfica e levantamento de dados publicados em revistas científicas, analisando-se na literatura, os 

conceitos de liderança e motivação de pessoas, e como as teorias de  Maslow e  Herzberg afetam o 

exercício do cuidar em enfermagem. Observou-se perante o estudo que, dentro da rotina de enfermagem 

estas teorias, diferente da Taylorista e Fordista - que transformam o enfermeiro em uma figura 

hierárquica e a relação no ambiente de trabalho em uma intensa disputa e competitividade -, ainda que 

sendo mais dificilmente utilizadas, propiciam um melhor direcionamento do processo de trabalho e 

auxiliam o enfermeiro na coordenação da equipe de modo que se resulte na efetividade dos serviços 

prestados, no desenvolvimento das relações trabalhistas e no crescimento profissional dos envolvidos.
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RESUMO 

 

A doença de Alzheimer representa uma síndrome crônica neurodegenerativa que, geralmente, acomete 

indivíduos após os 60 anos. Manifesta-se por declínio progressivo da memória e das funções cognitivas. 

Provoca alterações psíquicas e comportamentais. Resulta em perda da autonomia e incapacidade 

funcional da pessoa acometida, tornando indispensável o apoio de um cuidador. Normalmente, em 

famílias economicamente menos favorecidas, esta função é atribuída a um familiar. Objetivou-se 

evidenciar a assistência de enfermagem ao cuidador de portador da doença de Alzheimer. Trata-se de 

uma revisão bibliográfica realizada no mês de Outubro de 2020, tendo como critério de inclusão, artigos 

científicos relevantes ao estudo. Os cuidados dispensados à pessoa portadora da doença de Alzheimer se 

expressam por uma rotina desgastante inerente ao cuidador, resultante da sobrecarga física, psicológica, 

emocional e complexidade do processo de cuidar, interferindo no desempenho de suas funções.  Isto 

eleva a probabilidade de comprometimento de sua saúde e qualidade de vida. Neste contexto, é de suma 

importância que a equipe de enfermagem e os demais profissionais de saúde desenvolvam ações voltadas 

ao acolhimento e amparo deste prestador de cuidados. Nesta perspectiva, o profissional enfermeiro pode 

implementar esse suporte por meio da educação e assistência em saúde. Assim, planejando intervenções 

específicas que beneficiem o paciente e o cuidador e esclarecendo o processo evolutivo da doença, o 

enfermeiro proporciona segurança ao prestador do cuidado, assegurando uma assistência mais favorável 

ao doente e melhor qualidade de vida para ambos.  Resalta-se que é fundamental a orientação e suporte 

ao prestador de cuidados à pessoa portadora da doença de Alzheimer, propiciando o empoderamento 

por meio da educação em saúde para que possa desenvolver suas funções e assegurar sua saúde.
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RESUMO 

 

A Mielomeningocele é uma malformação embrionária do sistema nervoso central que ocorre nas 

primeiras três ou quatro semanas de gestação decorrente de uma falha no fechamento do tubo neural 

resultando numa abertura vertebral, músculofascial, cutânea e dural com protrusão e exposição da 

medula espinhal que se encontra aberta em forma plana, recebendo neste local a denominação de placa 

neural ou placódio, disto resulta numa alteração funcional da medula espinhal em graus variados, na 

dependência do nível medular em que ocorre lesões localizadas em segmentos medulares mais craniais, 

e determinam maiores prejuízos neurológicos. Os defeitos de fechamento do tubo neural podem ocorrer 

na sua porção cranial, resultando em malformações como anencefalia e encefalocele ou na porção caudal 

resultando em malformações que em grupo são conhecidas como espinha bífida. A espinha bífida, por 

sua vez, pode ser subdividida em oculta ou fechada, quando coberta por pele, e aberta quando há tecido 

neural exposto sem cobertura da pele. Na variante fechada o defeito encontra-se coberto por tecido 

cutâneo, geralmente com algum apêndice epidérmico ou depósito de gordura anômalo sobrejacente à 

malformação, fazem parte desse grupo alterações como; meningocele, lipomas, lombossacros, seio 

dérmico, diastematomielia e Mielocistocele. Na espinha bífida aberta representada pela 

Mielomeningocele, ocorre exposição do tecido nervoso, podendo este estar recoberto por uma fina 

camada epitelial contendo líquor, com aspecto cístico não oferecendo barreira de proteção contra o meio 

externo. A Mielomeningocele geralmente está associada a incapacidades crônicas graves como a paralisia 

dos membros inferiores; deformidades ortopédicas, deformação na coluna vertebral, disfunção intestinal, 

alterações esfincterianas como a bexiga neurogênica, obesidade, Malformação de Chiari II entre outras 

complicações.
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RESUMO 

 

Com o proceder dos anos, as necessidades de saúde dos indivíduos se transformaram, se adaptando a era 

tecnológica decorrente no século XXI, em conjunto a elas, a implementação do cuidado se tornou mais 

complexa, sendo necessário que se desempenhasse, como complementação das ações de enfermagem 

para a restauração total da saúde, o autocuidado, que data resquícios da originalidade do termo em 1958, 

com Dorothea Elizabeth Orem. Dado que a sociedade se encontra firmemente emparelhada com a 

constante evolução tecnológica, logo estratégias que unem a execução dos cuidados com a utilização da 

tecnologia se tornam efetivas, dentre elas, a utilização de aplicativos relacionados ao monitoramento da 

saúde são empregados perpetuamente (BARRA, et. al, 2017). Este estudo possui o objetivo de analisar a 

eficácia do uso dos aplicativos  voltados ao monitoramento da saúde na estimulação do autocuidado 

contínuo. Utilizou-se uma metodologia descritiva através de revisão bibliográfica, na qual obteve-se 

resultados que destacaram a utilização de aplicativos destinados, tanto para o monitoramento do 

processo saúde-doença, quanto para a propagação do autocuidado, sendo gradativa e constante a sua 

utilização pelos profissionais da saúde. Assim, perfaz-se que a utilização dos aplicativos voltados ao 

âmbito da saúde possui influência positiva na estimulação do autocuidado, produzindo uma reinserção e 

estimulação do paciente na produção deste e contribuindo para que o mesmo esteja cientificado da 

evolução no quadro de saúde, além de tornar o cuidado mais completo, atualizado e eficaz, sendo 

necessário a implementação destas tecnologias no exercício cotidiano da equipe de enfermagem.
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RESUMO 

 

É fato que o cérebro humano nunca foi tão estudado como nos últimos dois séculos. Nesta questão 

observou-se uma intensa necessidade do estudo da relação do poder da mente com as manifestações 

clínicas diagnosticadas em organismos com disfunção no bem-estar total. A doença tem sido conceituada 

durante os anos de evolução da pratica de reabilitação da saúde, e em sua obra “A República”, Platão 

discorre o que virá a ser o princípio da concepção atual, destacando que está relacionada a “produção de 

saúde” sendo as condições responsáveis pela saúde, “um arranjo natural dos constituintes do corpo”. A 

mente é definida por HUBBARD (2009) como sendo um sistema de comunicação e controle entre o 

espirito do homem e o ambiente, com o objetivo de favorecer o controle e funcionamento do corpo. 

LECLERD (2010) a insinua como sendo algo representacional e substancial dependente do funcionamento 

eletroquímico cerebral sem localização no próprio, analisando a obra de Descartes, o autor indaga ainda 

que a mente não possui prioridades das coisas extensas, não possuindo localização, pois não se trata de 

uma “coisa”, “objeto” ou substância, não possuindo caráter de individualidade, e tendo sua identidade 

indeterminada por um conjunto categorizado por “indiscernabilidade dos idênticos”, além de sua 

existência se basear na organização do poder de representação humana de um sujeito situado e 

consciente. O presente estudo trata-se de uma análise descritiva de periódicos, com o objetivo de 

evidenciar o pressuposto de que a mente possui relação, atuação direta e influência sobre o processo de 

adoecimento. Diante dos achados, evidenciou-se que a psique é influenciadora da condição de saúde, 

fato constatado na interação das emoções negativas e do estresse crônico no propiciamento de doenças 

oportunistas evidenciadas nos estudos científicos. Essa afirmativa também é destacada por SABBATINI 

(2000), acrescentando a indagação de que é evidenciados efeitos positivos medicinais relacionados a 

relação mente-corpo, onde, segundo ele, ao possuir um pensamento de que a cura será alcançada, o 

paciente realiza a autocura, propiciada pela modulação do sistema imunológico, sendo conhecido como 

“shamanismo”. Conclui-se ainda que, apesar de ser uma área em expansão, a dianética e a scientology 

evidencia a atuação da mente e do pensamento sobre o funcionamento do corpo, e que ambos podem 

se interagir, podendo ser capaz o alcance da cura e da alta performance cerebral humana.
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RESUMO 

 

O SUS foi instituído em 1988 pela Constituição Federal. Assim, o país passou a oferecer a todo cidadão 

brasileiro acesso integral, universal e gratuito a serviços de saúde. Considerado um dos maiores e 

melhores sistemas de saúde públicos do mundo, o SUS beneficia cerca de 180 milhões de brasileiros e 

realiza por ano cerca de 2,8 bilhões de atendimentos, desde procedimentos ambulatoriais simples a 

atendimentos de alta complexidade, como transplantes de órgãos. O objetivo deste trabalho foi destacar 

a importância do SUS para os brasileiros, mostrando a visão de duas esferas, a legislativa e realidade 

enfrentada no dia a dia dos profissionais e usuários. Assim foi realizada uma resenha argumentativa a 

partir do artigo “Sistema Único de Saúde de todos: o legal e o real”, na disciplina de Políticas de Saúde, no 

2º período da graduação do curso de Enfermagem da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí. Buscou- 

se levar ao leitor de uma forma modesta e compreensiva os assuntos tratados no artigo. O SUS é um dos 

maiores e mais complexos sistema de saúde pública no mundo. Abrange procedimentos como as vacinas 

e consultas médicas e também tratamentos de várias doenças, zelando pela saúde da maior parte da 

população. Por ser gratuito, e disponível a população, fornece melhor qualidade de vida aos pacientes. 

Porém, o acesso não é facilitado por limitantes financeiros. Ao longo dos 30 anos da criação do SUS 

ocorreram várias mudanças significativas no modelo de atenção à saúde. Algumas destas mudanças foram 

boas e ruins, tanto na parte financeira quanto na parte administrativa, acarretando numa visão negativa 

e contra o SUS. Outros países não oferecem um sistema de saúde como o SUS, milhares de pessoas no 

mundo pagam por uma simples ida a uma consulta médica. Existem relatos de brasileiros que retornam 

ao país para se consultar ou fazer tratamentos aqui, por não possuírem condições financeiras para pagar 

o tratamento. A má administração de recursos é o limitante no fornecimento de saúde básica a todos os 

brasileiros. Dessa forma, a discussão e a participação na política do país é de fundamental importância. 

Além disso, a população deve eleger representantes que priorizem o SUS em suas campanhas.
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RESUMO 

 

Nossas memórias são feitas por células nervosas que denominamos neurônios, fazem a armazenagem em 

uma rede de neurônios e são evocadas por redes neuronais e também por outros tipos de redes. Com 

modulações que causam nossas emoções, nosso animo e o nível de nossa consciência. As memórias se 

organizam ordenadamente em duas etapas: memória de curto prazo e memória de longo prazo. No 

contexto a memória é a aquisição, formação, conservação e evocação de informações. Somos aquilo que 

recordamos. Gravamos aquilo que foi aprendido, não realizamos nada que não sabemos, não 

comunicamos nada que desconhecemos, ou seja, se não tivermos na memória não sabemos. O acervo da 

nossa memória faz com que cada um de nós seja o que é, não irá existir outro idêntico. Porem é o que 

resolvemos esquecer. Temos 80 milhões de neurônios no cérebro, possuímos prolongamentos, 

estabelecendo uma rede que se comunica uns aos outros. Emitimos informações na forma de sinais 

elétricos para outros neurônios que denominamos axônios. Os prolongamentos aonde esses axônios 

depositam as informações se chama de dendritos. Essa ‘transferência’ entre informações do axônio para 

os dendritos é feia através de substâncias químicas produzidas nas terminações dos axônios, que 

denominamos de neurotransmissores. As nossas experiências constroem nossas memórias. Por isso 

falamos “memórias” e não “memória”. Muitas dessas memórias são adquiridas por segundos, semanas, 

anos. Muitas delas podem ser visuais, olfativas, musculares e motoras. As de prazer e as de desprazer. 

Portanto, as memórias possuem diversos tipos de formas, não sendo o único componente da nossa 

cognição muito menos da nossa inteligência.
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RESUMO 

 

A ideação suicida é um fenômeno humano complexo, caracterizado pela ameaça ao suicídio, seguido de 

tentativa e consumação do ato. O autoextermínio representa sério problema de saúde pública, onde as 

manifestações estão relacionadas com a vulnerabilidade sociocultural. Os serviços de urgência e 

emergência tornam-se o atendimento primário a estes pacientes, sendo uma oportunidade de identificar 

e diminuir o potencial de risco a vida. O enfermeiro geralmente é quem faz o contato inicial com o 

paciente, porém, estes profissionais se sentem despreparados para realizar um atendimento adequado. 

Analisar a assistência de enfermagem na emergência aos pacientes que tentam o suicídio. Trata-se de 

uma revisão de literatura com abordagem qualitativa com busca na base de SciELO, Medline. Serão 

considerados artigos em português, publicados entre 2013 a 2017. A busca foi realizada usando as 

palavras-chaves: Assistência de Enfermagem, Suicídio, Urgência e Emergência. A urgência e emergência é 

um setor agitado e estressante, em virtude disso, o cuidado é prioritariamente clínico, desconsiderando 

os aspectos biopsicossociais do paciente. O enfermeiro nem sempre está qualificado para entender os 

aspectos subjetivos que envolvem a tentativa de suicídio, assim, o acolhimento psicológico fica em função 

da medicina e psicologia. Sendo uma unidade exposta a tensão, caracterizando-se inadequada para este 

público, que necessita de um espaço reservado e tranquilo, requerendo tempo hábil para o diálogo. O 

cuidado em saúde mental demanda atenção integral e humanizada ao paciente e a realidade caótica da 

urgência e emergência elucida a fragilidade na assistência da equipe de enfermagem, fazendo com que 

ocorra o sentimento de impotência na equipe, incorporando caráter negativo com a situação. Porém, é 

vital entender que ações de acolhimento não dependem exclusivamente do enfermeiro, mas também da 

equipe multidisciplinar, que por vezes não está presente, dificultando o processo de inserção terapêutica. 

O enfermeiro inserido na urgência e emergência trabalha sob constante pressão, onde a conduta 

terapêutica é voltada apenas para a estabilização dos parâmetros fisiológicos, delegando acolhimento 

psicológico como ação exclusiva para a psicologia. É necessário considerar que o ambiente não propicia 

condições para um melhor atendimento e que o enfermeiro nem sempre está capacitado para acolher 

estes. Portanto, a educação continuada é essencial, além de estrutura apropriada para o atendimento.
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RESUMO 

 

Na década de 70, surgiu o termo Saúde Coletiva, com a necessidade de outros saberes além dos 

medicinais para compreender o processo Saúde-Doença, momento de reordenamento de um conjunto 

de práticas relacionadas à questão da saúde. A Saúde Coletiva trata-se de um modelo assistencial de 

saúde que vem apresentando por foco a atenção familiar, considerando o meio ambiente, o seu estilo de 

vida e tendo em base a promoção de saúde. Comporta um trabalho multidisciplinar, no qual é construída 

por meio de conhecimentos biológicos e sociais, e tem por objetivo investigar e compreender os 

determinantes sociais, visto que as necessidades além da doença, não se tratando apenas do ser biológico 

e sim de tudo o que o norteia, os grupos, classes e relações sociais tudo o que está relacionado com 

sujeito, visa aquilo que pode interferir no processo Saúde-Doença. A Atenção Primaria na Saúde Coletiva, 

estabelece a organização de princípios e diretrizes que tem por finalidade promover uma melhor 

qualidade de vida, a equidade, universalidade e integralidade, estabelecem como seguir uma forma de 

assistência igualitária e sem desigualdades sociais, visando o acesso a saúde a todos indivíduos. Na saúde 

coletiva a enfermagem apresenta um papel importante quando se remete a saúde da comunidade. Além 

dos cuidados e especializações técnicas, com seus vários campos de conhecimentos, estabelecem relação 

com a equipe e família. Trabalham principalmente com a promoção de saúde, baseando-se na 

epidemiologia social e no planejamento estratégico de ações de controle de doenças e campanhas de 

vacinação, visam compreender a necessidade de cada caso, e assim, trabalhando no desenvolvimento de 

estratégias que favoreçam a promoção da saúde. A saúde coletiva desenvolve políticas estratégicas que 

possibilitam a promoção de saúde, como programas de atenção básica à saúde, por exemplo: programas 

como Saúde da Família, Programa Saúde na Escola ou Programa Nacional de Imunização são alguns a 

serem citados, programas que trabalham com grupos sociais com o intuito de diminuir as desigualdades 

e levar equidade na assistência de saúde da população. Dessa forma, observa-se a importância da Saúde 

Coletiva na assistência de saúde a população, visando que seu principal intuito é investigar as causas das 

doenças, e assim, planejar e organizar ações para solucioná-las, levando aos indivíduos uma melhor 

qualidade de vida, proporcionando um atendimento qualificado de acordo com as diversidades 

encontradas.
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RESUMO 

 

A estomia se caracteriza por um procedimento realizado em decorrência de uma doença aguda ou crônica 

que requer do indivíduo mudanças no estilo de vida e readaptação sócio-familiar. Objetivou-se descrever 

a estomia e a assistência de enfermagem à pessoa estomizada. Trata-se de uma revisão bibliográfica 

realizada no mês de outubro de 2020 em que a busca retrospectiva se limitou a artigos científicos 

publicados entre 2016 e 2020, escritos na língua portuguesa a partir dos descritores: estomia, assistência 

de enfermagem, humanização. A estomia consiste em uma intervenção cirúrgica que permite exteriorizar 

um sistema e/ou órgão por meio da confecção de um orifício denominado estoma. Objetiva substituir a 

função da unidade acometida. Pode ser temporário ou definitivo. Recebe diferentes denominações e 

classificações de acordo com sua localização. As mudanças fisiológicas e físicas surtidas pela estomia 

impactam o cotidiano da pessoa estomizada. Redundam em sentimentos de ansiedade, repulsão e 

constrangimento, entre outros. Desfavorecem as relações familiares e laborais. Levam à depressão e 

reclusão social. Portanto é primordial ofertar uma atenção holística e humanizada a essa população 

aspirando promover sua adaptação à nova realidade. Destarte as políticas Nacionais de Atenção à Saúde 

das Pessoas Ostomizadas atribuem a assistência por uma equipe multiprofissional, pautada em educação 

em saúde, incentivo ao autocuidado, convívio familiar e reinserção social. Como integrante da equipe 

multiprofissional, compete ao profissional enfermeiro a efetivação da assistência humanizada e 

personalizada à pessoa estomizada, sendo primordial a orientação desde o período pré-operatório à alta. 

Considerar especificidades como localização do estoma, formato, tipo físico do indivíduo, idade, entre 

outros.  Oferecer apoio e conhecimento e promover a autonomia ao paciente e seus familiares. Esclarecer 

dúvidas e medos, respeitar limitações, reconhecer potencialidades, incentivar o autocuidado; ensinar o 

uso de dispositivos (traqueo, bolsa coletora), como higienizá-los, orientar a troca e aquisição dos mesmos, 

os cuidados periestomais, a alimentação e prevenção de complicações são atribuições desse profissional. 

Conclui-se que a assistência de enfermagem é essencial à prevenção de complicações e promoção do 

enfrentamento. O enfermeiro, embasado cientificamente e atualizado sobre o assunto, possibilita a 

elaboração de estratégias assistenciais humanizadas à pessoa estomizada. 



 REVISTA ELETRÔNICA FATEC IVAIPORÃ V.4 N. 01 Jan/Dez. ANO. 2020 

 

ISSN: 2595-7503 

Automedicação: Um Velho Hábito Brasileiro 

 

AUTOR PRINCIPAL: Iasmim Carvalho Servello 

E-MAIL: iasmimservellocarvalho@gmail.com  

COAUTORES: Nenhum 

ORIENTADOR: Nenhum 

PALAVRAS CHAVES: Automedicação, Indivíduo, Prescrição, Prática, Sintomas. 

 

RESUMO 

 

Objetivo: através desse estudo informar e conscientizar a população sobre os riscos e os benefícios dessa 

prática, e gerar promoção e prevenção a saúde. Introdução: a automedicação é uma prática comum 

mundialmente. No nosso país já é um hábito cultural e é vista como uma válvula de escape a população 

menos favorecida que sente dificuldade ao acesso no sistema de saúde, a facilidade e a propaganda para 

adquirir o fármaco sem prescrição médica, estimulam indivíduo a seu consumo indiscriminado, que 

procurar amenizar os sintomas momentaneamente, entretanto pode causar riscos à sua saúde; a mídia é 

uma grande influenciadora nesse setor consumista. De acordo com a OMS, para praticar automedicação 

de maneira segura e eficaz os indivíduos devem estar preparados para reconhecer os exatos sintomas, 

para  prescrever uma medicação, para que ao realizar essa prática não venha a mascarar uma patologia 

mais grave adiando o diagnóstico ou retardado do tratamento, também podendo causar desconfortos, 

reações adversas ou interações medicamentosas. Métodos: corresponde a uma pesquisa realizada 

através de estudos e a leitura de artigos científicos, embasadas em referências e informações adquiridas 

no site da Fiocruz, Vigilancia Sanitária, Google Acadêmico, SciELO e Revista Saúde Pública. Resultados: 

OMS defini automedicação como a seleção e uso de medicamentos sem a prescrição ou supervisão de 

um médico ou dentista. A dificuldade em nossos serviços públicos de saúde, a angústia e o desespero  

causados pelos sintomas, informações adquiridas pelo conhecimentos empíricos e ou relatos da internet, 

influenciam no consumo inadequado de medicamentos. Os veículos de comunicação mídia em massa tem 

um papel importantíssimo nesse consumismo desenfreado, com propagandas prometendo alívio rápido, 

baixo custo e fácil acesso, trazendo um grande risco à saúde. O indivíduo como um leigo ao prescrever 

uma medicação não sabe a quantidade exata, o histórico do paciente, altera as dosagens, retarda ou 

antecipa os prazos e horários, armazena inadequadamente, além dos riscos de combinações 

medicamentosas, reações alérgicas ou até mesmo a dependência. Consideracões finais: uma educação 

em saúde é a melhor opção a essa população. A informação, a conscientização, o auto conhecimento para 

poder em bases concretas saber as necessidades de seu corpo, o autocuidado e o autocontrole a esta 

prática que passa de geração em geração, é a melhor forma de prevenir agravos induzidos pela 

automedicação.
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RESUMO 

 

Introdução: O gerenciamento na enfermagem é identificado como um processo humano e social, que 

motiva os indivíduos a manter e favorecer o cuidado, amparado pelas políticas e diretrizes estratégicas, 

que desenvolverá ações para a organização do trabalho e de recursos humanos, cujo propósito é priorizar 

as necessidades dos pacientes e da equipe de enfermagem. É um processo de coordenação do trabalho 

dos membros da organização e de alocação dos recursos organizacionais, visando alcançar as metas 

estabelecidas de forma eficaz. Objetivo: Discorrer sobre o conhecimento da atuação do enfermeiro gestor 

na Unidade Básica de Saúde (UBS). Método: Realizado por meio de uma revisão bibliográfica, onde 

buscou-se por livros e artigos que abordassem o tema proposto. Resultados: Visto que compete ao 

enfermeiro como gestor da unidade UBS, à administração de atividades para o adequado desempenho e 

funcionamento da instituição, ele deve estar atento às suas atribuições, ou seja, saber conciliar as 

atividades de assistência aos pacientes e o gerenciamento. Como a consulta de enfermagem no processo 

saúde-doença, que visa um atendimento com escuta qualificada e assistência longitudinal, se necessário, 

em domicílio ou espaços comunitários. Vale ressaltar que o enfermeiro irá planejar, gerenciar, avaliar as 

ações da equipe multiprofissional e projetar ações conjuntas para a promoção e prevenção de 

agravamentos na saúde da população. Entre outras, realizar estratificação de risco, bem como programar 

e efetivar atividades em grupos. Para o norteamento da conduta gerencial, é realizado o diagnóstico 

organizacional, através de análises que indicarão onde há falhas e os impedimentos do progresso, assim, 

o resultado trará aprimoramentos para as condutas, como o plano de ação e a organização da agenda 

assistencial e administrativa. Importante obter um planejamento antecipado para o melhor 

funcionamento da unidade, assim como as atividades assistenciais e as reuniões com a equipe, que tem 

por objetivo mostrar as atividades de produção, apresentação das demandas, capacitação e treinamentos 

dos mesmos. Conclusão: Nota-se então, o quanto é essencial que o enfermeiro esteja capacitado com 

conhecimento técnico e científico, para atuar de forma ampla e aberta a novos conceitos, democrática à 

equipe e acolhedora à população, que juntos, irão fortalecer as ações e farão as mudanças necessárias, 

através das propostas de melhorias do cuidado. Somente assim, obterão resultados satisfatórios.
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RESUMO 

 

A parada cardiorrespiratória (PCR) é uma emergência crítica e complexa que acomete diretamente a 

chance de sobrevivência do paciente, tendo como principal etiologia as doenças cardiovasculares e 

respiratórias. Sendo definida como a interrupção do funcionamento dos batimentos cardíacos de maneira 

brusca ou parcial. Alterando de forma sistêmica a circulação sanguínea e bombeamento cardíaco. Os 

dados epidemiológicos referente a incidência da parada cardiorrespiratória são escassos e pouco 

especificados nos sistemas de informação a saúde do país. Porém, estima-se que doenças 

cardiovasculares são as principais causas de morbidade e mortalidade no Brasil. O objetivo desse estudo 

foi identificar a atuação e dificuldades encontradas pelo enfermeiro no atendimento a PCR. Trata-se de 

um estudo de revisão bibliografica em que a busca se limitou a artigos academicos publicados entre 2010 

e 2020 na integra, escritos em português a partir dos descritores: parada cardiorrespiratoria, atuação da 

enfermagem. A intercorrência da parada cardiorrespiratória acontece de forma rápida e inesperada 

muitas vezes o enfermeiro ou a equipe de enfermagem são os primeiros a identificar o agravo, devido seu 

contato contínuo e direto ao enfermo no ambiente hospitalar. A equipe de enfermagem é crucial para 

detectar essa situação e início da intervenção para melhor chance de sobrevida do acometido. A 

reanimação cardiorrespiratória (RCP) deve ocorrer assim que o acometimento for identificado de uma 

forma ágil, sincronizada e organizada, onde o enfermeiro gerencia todas as ações para melhor 

desempenho do atendimento e prognóstico efetivo e resolutivo. Conclui-se que a atuação do enfermeiro 

inicia-se pela observação e indagação do conhecimento da equipe de enfermagem acerca parada 

cardiorrespiratória. Assim o enfermeiro deve atentar-se a todo o processo de enfermagem que envolve o 

cuidado e assistência. Deve-se investir na educação e capacitação da equipe de profissionais em forma de 

treinamentos teórico-práticos para que a equipe consiga realizar o reconhecimento e atuação na 

emergência adequados. Ressaltando a enfermagem como o ato do cuidado integral e humanizado, 

visando a promoção, proteção, prevenção e recuperação de agravos a saúde do indivíduo.
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RESUMO 

 

Nos dias atuais, as empresas buscam fazer melhorias no atendimento, baseados principalmente em 

buscar desenvolver os funcionários e com isso proporcionar mais liberdade, autonomia e valorização da 

contribuição na empresa. Quando os resultados são eficientes, fica evidente o aumento da produtividade, 

da eficiência e do reconhecimento dos funcionários, resultando ainda no bom atendimento aos clientes 

e no desenvolvimento da empresa. Essas mudanças são adquiridas a partir do direcionamento da equipe 

com êxito, através da liderança e motivação, que no ambiente da saúde é a cargo do enfermeiro gestor. 

Para Chiavenato (1999), a liderança é uma forma de influência, uma transação interpessoal em que uma 

pessoa age para modificar ou provocar o comportamento de outra pessoa, de maneira intencional, e que 

a motivação está contida dentro das próprias pessoas e pode ser amplamente influenciada por fontes 

externas ao indivíduo ou pelo seu próprio trabalho na empresa. A respeito disto, em 1943, Abraham 

Maslow afirma que o comportamento é sempre regido pela categoria de necessidades de mais baixa 

ordem que permanecer insatisfeita. A implicação prática de sua teoria, pode obviamente, motivar a 

pessoa a querer ir em direção a ação. Já Frederick Herzberg (1997) distinguiu fatores desmotivadores e 

motivadores do indivíduo no trabalho, passou a conceber a motivação apenas como fruto da satisfação 

de necessidades complexas, como estima e autorrealização, indagando que a única forma de fazer com 

que o indivíduo sentisse vontade própria de realizar a tarefa, seria proporcionando-lhe satisfação no 

trabalho. Destarte, foi-se desenvolvida uma pesquisa de caráter descritivo, por meio de revisão 

bibliográfica e levantamento de dados de publicados em revistas científicas, analisando-se na literatura, 

os conceitos de liderança e motivação de pessoas, e como as teorias de  Maslow e  Herzberg afetam o 

exercício do cuidar em enfermagem. Observou-se perante o estudo que, dentro da rotina de enfermagem 

estas teorias, diferente da Taylorista e Fordista - que transformam o enfermeiro em uma figura 

hierárquica e a relação no ambiente de trabalho em uma intensa disputa e competitividade -, ainda que 

sendo mais dificilmente utilizadas, propiciam um melhor direcionamento do processo de trabalho e 

auxiliam o enfermeiro na coordenação da equipe de modo que se resulte na efetividade dos serviços 

prestados, no desenvolvimento das relações trabalhistas e no crescimento profissional dos envolvidos.
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A enfermagem era historicamente uma ocupação de baixo status realizada por pessoas 

não treinadas, em sua maioria mulheres, que acreditavam serem incapazes de conseguir um emprego 

melhor. A partir do século XIX, a enfermagem passou a adquirir o posto de profissão. Pode se dizer, que 

a evolução do profissional da enfermagem, ainda nos dias atuais, continua em constante avanço. Embora 

não tenha dissociando-se do estereótipo feminino, o exercício desse oficio, em alguns países, permanece 

ainda vinculado e visto como totalmente dependente da profissão médica. O ato de cuidar é a função 

essencial do enfermeiro. Na prática, essa tarefa por diversas vezes acaba sendo deixada de lado, já que a 

equipe de enfermagem se concentra mais nas funções técnicas imediatas em vez de destacar o papel que 

compreende os cuidados emocionais e psicológicos do individuo como único. OBJETIVOS: Demonstrar os 

avanços históricos da enfermagem, seus desafios, fraquezas, ameaças, imagem desvalorizada na 

sociedade e a falta de reconhecimento ainda nos dias atuais. METODOLOGIA: Pesquisa exploratória feita 

através de levantamentos bibliográficos e banco de dados eletrônicos, utilizando PUB MED, SCIELO E 

DOCPLAYER.COM, provenientes de estudos já realizados sobre a história da enfermagem e sua 

valorização.  RESULTADOS: A enfermagem observa os aspectos que afetam a qualidade de vida de 

pacientes e não apenas a ausência de doença. Assim, tenta explicar as razões de suas ações e como elas 

levam a melhoria da qualidade de vida e do cuidado prestado ao paciente. Para uma constante evolução, 

essa classe profissional deve se unir e garantir que está atualizado, ter conhecimento, responsabilidade e 

autodisciplina. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que a evolução futura da enfermagem e seu 

fortalecimento como profissão com identidade própria, dependerá do conhecimento e do desempenho 

de certas funções. Para poder alcançar definição profissional, a enfermagem precisa desenvolver algumas 

estratégias como realizar pesquisas sobre a aplicação do cuidado, se baseando em modelos teóricos com 

metodologia cientifica e que permitam comunicar os resultados obtidos na mídia, incluindo emitir 

pareceres sobre os aspectos da assistência à saúde, principalmente em áreas sociomédicas e fóruns de 

debates. Outro lugar que a profissão deve conquistar é o meio politico através da tomada de decisões, 

que permitirá uma maior expansão de responsabilidades e contribuições potenciais para a sociedade.
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RESUMO 

 

A educação é um fenômeno social e universal, auxiliando na formação do individuo e sua capacidade 

física, intelectual e moral, tornando indivíduos aptos à convivência social. A Educação Permanente em 

Saúde possibilita a identificação das dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores da área da saúde e a 

criação de estratégias e processos que possam transformar o cenário de trabalho, melhorando atividades 

de competência de cada profissão, auxiliando na organização do trabalho e atendendo as necessidades e 

a realidade local. O objetivo desse estudo foi descrever a vivencia durante a participação como instrutora 

do Núcleo de Educação Permanente do Consorcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste 

do Paraná- CIUENP. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado nos meses 

de fevereiro e março de 2020. Tendo como publico alvo os profissionais de saúde dos municípios 

consorciados ao CIUENP, sendo composto por 16 municípios, localizados na regional do Samu Ivaiporã-

PR. O trabalho foi desenvolvido nos municípios e teve como objetivo o aperfeiçoamento e atualização de 

profissionais envolvidos na atenção a saúde. Havendo a contextualização de condutas a serem 

desenvolvidas por profissionais de saúde em casos de urgência e emergências clínicas e intervenções de 

suporte básico de vida, para garantia de melhor chance de sobrevida e recuperação do acometido. Sendo 

correlacionadas as ações de primeiros socorros que pode ser executada por leigos/população. 

Desenvolvida através de atividades teóricas com recursos audiovisuais e atividades praticas com bonecos 

de simulações. Baseado em atendimentos clínicos corriqueiros da região, visando a identificação do 

agravo e o “agir” em situações de urgência e emergência. Observa-se a carência de profissionais treinados 

e atualizados ao atendimento de primeiros socorros em urgência e emergência. Ressalta-se o interesse 

da busca de conhecimento dos profissionais envolvidos nos treinamentos ministrados pelo NEP - CIUENP, 

mostrando-se proativos e empolgados com as atividades desenvolvidas durante a capacitação. Levando 

em consideração os anseios e dúvidas que alavancaram sobre os temas abordados. Tornando-se uma 

troca de experiência e aprendizado mútuo para todos os envolvidos nesse processo. No qual a educação 

permanente e continuada deve ser incentivado, desenvolvendo capacitações e treinamentos contínuos e 

periódicos, mantendo a equipe de saúde atualizada sobre atividades do cotidiano em saúde
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RESUMO 

 

Introdução: Conforme estudos já publicados, em comparação as mulheres, morrem mais homens no 

decorrer do ciclo da vida, dos quais, muitos poderiam ter sido evitados, isso se dá pela resistência 

masculina em não procurar pelos serviços de saúde, devido os aspectos socioculturais em relação ao 

gênero e pelas questões vinculadas aos serviços. Assim, tornou-se problema de saúde pública, pelo fato 

de procurarem a assistência quando já estão com a doença em estágio avançado ou cronificado, trazendo 

consigo repercussões biopsicossociais e má qualidade de vida. Objetivo: Abordar a saúde do homem na 

atenção básica e seus obstáculos. Métodos: Realizado por meio de uma revisão bibliográfica, onde 

buscou-se por artigos publicados em bases de dados nacionais, que abordassem o assunto, bem como, 

recomendações do Ministério da Saúde. Resultados: Visto que há muitos programas e políticas voltadas 

a atenção da mulher, criança e idoso, nota-se a existência de campanhas que priorizam esses grupos. 

Nessa perspectiva, com o intuito de melhorar a assistência e o acolhimento prestado ao homem, foi 

lançada, em 2009, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, visando o aumento da 

expectativa de vida e redução das taxas de morbimortalidade, ampliando e facilitando o acesso, com 

enfoque em ações de promoção, prevenção e recuperação, através da assistência qualificada. O homem 

considera a doença como sinal de fragilidade. Além disso, a dinâmica e horário de funcionamento dos 

serviços de saúde são incompatíveis com suas atividades laborais, tornando baixa sua acessibilidade e os 

deixando vulneráveis. Ainda, muitos sentem vergonha de expor seu corpo, visto que a equipe é composta 

em sua maioria por mulheres, outro obstáculo como a inaptidão dos profissionais, resulta num 

acolhimento e atendimento falho e na falta de estratégias e programas que sejam direcionadas a esse 

público. Vale ressaltar também que, a baixa adesão desse grupo aos serviços, contrapõe um dos princípios 

do SUS, o de integralidade. Conclusão: Deste modo, é importante que o enfermeiro saiba transmitir 

informações e orientações, quebrando os paradigmas impostos pela sociedade, mostrando o quão 

importante é a prevenção e o autocuidado. É fundamental que a equipe conheça as principais causas de 

mortes e agravamentos a saúde do homem, para posteriormente, elaborar ações preventivas, como 

campanhas, educação em saúde, busca ativa e readequação de horários para o favorecimento do 

atendimento ao público alvo. 
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RESUMO 

 

A Educação Infantil tem se consolidado nas últimas décadas como uma concepção que vincula educar e 

cuidar, entendendo o cuidado como algo indispensável no processo de educar. Assim as instituições, ao 

receberem as vivências e conhecimentos construídos pelas crianças no contexto familiar e em sua 

comunidade, e torná-los parte da proposta pedagógica, amplia-se o universo de experiências, 

conhecimento e habilidades da criança. Atualmente surgiram possibilidades de uma proposta pedagógica 

de gamificação na Educação Infantil, pode possibilitar uma reflexão sobre essa metodologia, sobre a 

vinculação aos campos de experiência e habilidades infantis. Os jogos são capazes de promover ambientes 

lúdicos e ficcionais na forma de narrativas, imagens e sons, facilitando o processo de aprendizagem. Os 

Jogos permitem que a criança possa vivenciar um fragmento de espaço e tempo característicos da vida 

real, num ambiente simulado e controlado. Nos jogos há regras e objetivos definidos, onde os jogadores 

podem basear suas ações, para ter uma vitória, empate, superação ou derrota. O trabalho a seguir terá o 

foco em como trabalhar a gamificação em uma proposta de Educação Infantil. Assim, serão abordados os 

pontos positivos e negativos dessa contextualização, e quais as formas possíveis de trabalhar com os 

alunos de Educação Infantil. O presente trabalho teve como base de sua pesquisa uma revisão 

bibliográfica de literatura com materiais que abordassem a temática e como ela pode ser utilizada como 

ferramenta para promover melhorias no aprendizado e na interação social. As pesquisas na educação 

envolvendo a gamificação tem apresentado um potencial imenso, ela funciona como uma fonte para 

despertar o interesse, aumentar a participação, desenvolver a autonomia e criatividade, promover 

diálogo e resolver situações problema. Utilizar a Gamificação como uma motivação aos alunos, atiçando 

sua curiosidade e criatividade, desenvolvendo com eles as possibilidades de recompensas que os jogos 

trazem consigo, são algumas das alternativas para desenvolver esta metodologia dentro de sala de aula. 

A Gamificação está em ascensão, surge da popularização e popularidade dos games, e de suas 

capacidades específicas de motivar a ação. Seu objetivo consiste em pensar em um determinado contexto 

e tentar obter uma solução, com a finalidade de motivar, engajar e fidelizar os indivíduos para sempre 

estarem jogando e se atualizando sobre os jogos. A gamificação é justificada pela perspectiva 

sociocultural. 
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