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RESUMO

O trauma dentário é uma injúria que acomete indivíduos de todas as idades. Os elementos mais comumente traumatizados são os anteriores 
superiores. Este trabalho tem como objetivo apresentar um caso de traumatismo dentário com abordagem multidisciplinar executado pela 
equipe de professores, e graduanda do Projeto Trauma (UNESA). Solucionaremos um caso de fratura coronária complexa do elemento 11, com 
comprometimento pulpar e envolvimento do espaço biológico, de forma minimamente invasiva, breve, de baixo custo, com excelência estética e 
emocional. Paciente MDCR de 9 anos, sexo masculino, sofreu queda da própria altura enquanto corria, causando uma fratura coronoradicular 
com envolvimento do ligamento periodontal do elemento 11, em março de 2017. A responsável procurou por atendimento em maio de 2017 na 
clínica da família da Penha (aproximadamente 2 meses após o trauma).O tratamento proposto foi cirurgia de acesso periodontal com retalho 
total para a colagem do fragmento e tratamento endodôntico em sessão única.O paciente está em acompanhamento desde então.Após o 
protocolo de atendimento a pacientes traumatizados adotado no Projeto Trauma, delineamos o planejamento da colagem do fragmento 
transcirúrgico. E somente através da interação das disciplinas endodontia, periodontia e dentística, foi possível a realização desta técnica. Em um 
único momento clínico, realizamos a cirurgia de acesso periodontal, com retalho total da região, possibilitando a remoção do fragmento parcial e 
acesso coronário para pulpectomia, ainda no transcirúrgico o fragmento foi estabilizado em posição com cimento resinoso dual, e realizada a 
restauração parcial da borda incisal e vestibular. Posteriormente foi realizado o tratamento endodôntico, e acompanhamento por 2 anos. A 
grande vantagem desta técnica é possibilitar uma solução imediata de forma minimamente invasiva, porém é necessário que se reúna em um 
mesmo momento 3 especialidades. Contudo, concluímos ser uma excelente opção de tratamento para fraturas coronárias complexas onde é 
possível a colagem de fragmentos.
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo destacar a importância da presença do monitor no meio acadêmico, presença essa que traz ganhos 
mútuos, que vão além de um simples título. A ideia principal da pesquisa é destacar por meio de dados estatísticos que a presença do monitor no 
meio acadêmico traz ganhos aos alunos como um todo, desde os discentes em treinamento, que são os próprios monitores, e aos alunos 
(discentes) que reforçam seu aprendizado com os mesmos. Cujo objetivo é realizar uma descrição dos procedimentos utilizados na prática da 
Monitoria e analisar os resultados alcançados. A lei de Número 9.394, de 20 de dezembro de 1996 estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, no Art. 84, apresenta que “Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas 
respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos”. A importância da monitoria vai 
além de seu benefício de obtenção de um título. Ela traz um ganho intelectual, além contribuir com os alunos em processo de aprendizagem, tem 
uma troca de conhecimentos durante o programa, entre professor orientador e aluno monitor, além de trazer um aprendizado prático do mundo 
acadêmico. O processo de escolha do monitor acontece por meio de prova, e posteriormente entrevista. Destarte, o monitor tem um segundo 
contato com a disciplina, visto que já vivenciou a situação de aluno, sendo assim, o mesmo já tem noções prévias das dúvidas que surgirão, tem 
maior sensibilidade em relação a maneira como lidar com os alunos em períodos de prova e trabalhos, por que viveram as mesmas situações. 
Monitoria é uma modalidade de ensino-aprendizagem, dentro das necessidades de formação acadêmica, destinada aos alunos regularmente 
matriculados. Objetiva despertar o interesse pela docência, mediante, o desempenho de atividades ligadas ao ensino, possibilitando a experiência 
da vida acadêmica, por meio da participação em diversas funções da organização e desenvolvimento das disciplinas dos cursos, além de 
possibilitar a apropriação de habilidades em atividades didáticas. Na monitoria das disciplinas, se auxilia os alunos com o conteúdo da disciplina e 
na aprendizagem da utilização dos instrumentos necessários, para que eles possam ter acesso à parte teórica e prática da disciplina, pois é 
importante que o discente esteja preparado para atuar profissionalmente. Na disciplina é necessário que o aluno compreenda com auxilio do 
professor e monitor a importância deste auxilio para contribuição de aperfeiçoamentos técnicos na formação prática dos futuros 
profissionais.Conclui-se então que o monitor é um aluno inserido no processo ensino-aprendizagem, ao mesmo tempo em que ele auxilia no 
processo de aprendizagem dos seus colegas ele aprende. O que nos leva a premissa de que todo conhecimento quando compartilhado, não se 
divide , se multiplica, gerando benefícios a todos relacionados a esse projeto.A pesquisa será realizada com alunos da cidade de Juiz de Fora que 
atuam como monitores no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. O presente projeto se utilizará de uma pesquisa qualitativa e quantitativa no 
campo discente por meio de entrevista estruturada direcionada aos monitores que atuam nas diversas áreas da instituição. Visando quantificar os 
dados e após a obtenção dos mesmos, refletir sobre a importância da monitoria na formação discente. Os participantes que forem inclusos no 
estudo serão submetidos a uma avaliação inicial na qual constará primeiramente na aplicação de um questionário para caracterizar a amostra 
contendo dados pessoais,TCLE. Posteriormente passarão por um processo que irá constar de entrevista, composta por perguntas ligadas a 
monitoria. Os dados serão analisados realizando analise das informações das entrevistas com os monitores das disciplinas de diversos cursos.
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RESUMO

Pesquisas científicas que envolvam a temática LGBT são de extrema relevância psicossocial, pois podem contribuir para a ampliação de discussões 
na área, destacando o tema e incentivando debates, permitindo, assim, o aprofundamento e o acompanhamento das questões contemporâneas 
relativas à sexualidade e gênero. Tendo em vista tal importância, esta pesquisa realizada como trabalho de conclusão de curso de graduandas do 
curso de Psicologia teve como objetivo verificar a importância do acolhimento familiar para a saúde mental de jovens LGBT. Foram selecionados 8 
jovens assumidamente LGBT residentes no bairro da Ilha do Governador (RJ). Com a aprovação da Plataforma Brasil e assinatura dos TCLEs pelos 
participantes, foram realizados encontros pessoais individualizados, nos quais foram realizadas entrevistas semi-estruturadas. Os dados obtidos 
foram analisados e trabalhados com base na técnica chamada Análise categorial de conteúdo, proposta Bardin. A ideia inicial era entrevistar 4 
jovens com bom acolhimento e 4 jovens com acolhimento ruim de seus familiares para verificar se os jovens que tiveram acolhimento teriam 
melhor saúde mental. Mas, no decorrer da pesquisa, foi constatado que os 8 jovens passaram por processos difíceis junto à família, 
especialmente no período “no armário” e no momento da revelação, mas que, no geral, com o passar do tempo, todos vivenciaram um 
acolhimento “intermediário”. A pesquisa mostrou como a aceitação da família é importante para esses jovens e como o medo das consequências 
da revelação em muito trazem angústia e sofrimento, o que fica evidente quando alguns entrevistados relatam sentir alívio depois de contar para 
a família, mesmo que a recepção não seja das melhores. Por já vivenciarem situações de preconceito e vulnerabilidade fora de suas casas, o que 
eles mais precisam é pelo menos ter um lar acolhedor para onde voltar e se fortalecer para as lutas que enfrentarão no dia seguinte novamente. 
O psicólogo, dentro deste contexto, se faz muito importante, pois essas questões atravessam nosso campo de trabalho e podemos aproveitar 
nossa posição social para lutarmos contra o preconceito e pela aceitação, além de colaborar para o fortalecimento dessa população.
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RESUMO

Analisa-se nesse trabalho a da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, indicando condições de inclusão e exclusão dessas 
pessoas no meio em que vivem. Assim como suas dificuldades de real integração aos indivíduos considerados normais. Realiza-se um estudo 
sócio-histórico da humanidade, levando em consideração as diferenças culturas que podem influenciar na maneira de como essas pessoas foram 
tratadas ao longo dos tempos. Mostrando que, por inúmeras vezes, os deficientes foram acometidos por preconceitos, tendo sua imagem 
atrelada à margem da sociedade. Aponta-se na atualidade uma visão social mais humanizada e leis regulamentadas que postulam a inclusão da 
pessoa com deficiência no mercado de trabalho, ampliando sua inserção no meio social. Estas leis que visam permitir uma vida mais digna para 
essas pessoas, de forma mais integrativa na sociedade, dando-lhes autonomia, independência e igualdade para os com demais cidadãos. Para tal, 
faz-se o seguinte questionamento: Quais são os fatores de inclusão que contribuem para o aumento da pessoa com deficiência no mercado de 
trabalho? Essa pesquisa tende debater a relevância de inclusão e acessibilidade para com a pessoa deficiente no meio social e profissional, 
visando despontar uma sociedade mais integrativa e inclusiva, favorecendo a aceitação para com todos seus indivíduos. Dessa forma, o objetivo 
geral desse artigo é discutir fatores de inserção para pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Para chegar a tal objetivo geral, criou-se os 
seguintes objetivos específicos: Contextualizar historicamente a deficiência; Caracterizar tipos de deficiência; Apontar elementos de inclusão da 
pessoa com deficiência no meio social e empresarial brasileiro; e  Apresentar a visão de profissionais de recursos humanos sobre a inserção da 
pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza dissertativa com finalidade bibliográfica, onde 
foram selecionados: artigos, livros, revistas e sites para fonte estatística de amostragem populacional de deficientes. Além de leis sancionadas 
pela República Federativa do Brasil, que visam à inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Contendo ainda entrevistas com profissionais 
da área de Recursos Humanos, a fim de compreender a relação dos deficientes no mercado de trabalho. Nas entrevistas utilizou-se um roteiro, 
caracterizando-as como estruturadas. Os profissionais preencheram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo omitida identidade dos
participantes, pois considera-se que os nomes não alterarão os dados da pesquisa. Como resultado das entrevistas com os profissionais de 
recursos humanos foi observado de uma forma geral que a legislação de cotas para as pessoas com deficiência ingressarem no mercado de 
trabalho, auxiliou substancialmente a integrar esses cidadãos nas organizações, nota-se que sem as leis seria muito difícil de ocorrer à entrada 
desses indivíduos nesses pólos, porém isso não aponta para real inclusão, pois as empresas geralmente não costumam fornecer concretas 
condições de acessibilidade ou treinamento e desenvolvimento. É evidente que o preconceito deve ser banido da sociedade, mas por inúmeras 
ocasiões se faz complexo converter essa proposição em mudanças efetivas no contexto empresarial. Aparentemente ainda temos muito a 
melhorar. Nesse trabalho pontua-se então a importância da inclusão do deficiente no meio social e profissional.

Saúde

Psicologia
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



E-mail para contato: yasminmoura0902@gmail.com IES: UNESA

Autor(es): Yasmin dos Santos Moura da Silva; Ruth Suely Da Silva; Fernanda Gonçalves Da Silva; Clarissa Teixeira Cardoso de 
Carvalho

Palavra(s) Chave(s): Ética; Polícia Militar do Rio de Janeiro; Adaptação Transcultural.

Título: ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DA ATTITUDES TOWARD ETHICAL BEHAVIOR SCALE PARA PORTUGUÊS BR

Curso: Psicologia

Saúde

RESUMO

A Attitudes toward Ethical Behavior Scale é uma escala de ética policial utilizada por Matthew Hickman no Departamento de Polícia da Filadélfia 
nos Estados Unidos da América. A referente escala é do tipo Likert de 5 pts e deve ser respondida segundo as opções: Concordo Plenamente [ 4 ], 
Apenas Concordo [ 3 ], Discordo [ 2 ], Discordo Plenamente [ 1 ] ou ainda sentir-se Indeciso [ 0 ]. Em sua aplicação realizada na América do Norte 
obteve coeficiente alfa igual a 0.83. Este instrumento mensura o constructo ética através das facetas: moral, integridade e exercício do poder. 
Diante de frequentes episódios envolvendo questões éticas na Polícia Militar, este estudo dedicou-se a realizar a adaptação transcultural do 
referido instrumento para população brasileira com a proposta de tornar-se um instrumento de auxílio na análise do comportamento ético de 
policias, da Policia Militar. Em relação à metodologia, foram seguidas as normas do International Test Comission e a pesquisa foi dividida em 
quatro etapas, sendo estas: tradução inicial, tradução reversa, elaboração de uma versão sintética e aplicação experimental. A aplicação foi 
realizada com uma amostra de 10 policiais para que o próprio público alvo pudesse discorrer sobre a escala e a compreensão da linguagem que 
esta apresenta. Algumas modificações foram feitas na escala mediante ao que foi expresso pelos participantes, porém todos eles apresentaram 
algum nível de resistência ao responder a escala, alguns inclusive com o discurso de medo de sofrer alguma punição de seus superiores, o que 
indica um alto nível de estresse desta população no Brasil. Apesar das diferenças significantes entre os países em que foi aplicada a escala, houve 
uma congruência no que se refere ao comportamento evitativo dos policias ao efetuar a atividade. Constata-se então, que para um futuro estudo 
realizado com esta amostra seria mais indicado a utilização de métodos projetivos, considerando a competência desse tipo de instrumento para 
dificultar a influência do avaliado no que se refere à desejabilidade social e/ou manipulação das respostas.
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RESUMO

A adolescência tem sido tema de interesse tanto em estudos no campo da psicologia do desenvolvimento quanto na psicologia social. De modo 
geral o conceito de adolescência mais difundido na Psicologia tem sido marcado por tendências que priorizam a discussão e enfoque desse 
período como etapa de desenvolvimento naturalizado, decorrente de uma maturação biológica, desconsiderando o contexto social e histórico no 
qual os indivíduos estão inseridos. Na busca de definições e explicações sobre esse período encontramos autores como, Aberastury e Knobel 
(2011), Erickson (1987), que partem de uma visão dicotomizada: de um lado o desenvolvimento do psiquismo e de outro a relação social e 
histórica, como se ambos não mantivessem uma relação muito próxima. Bock (2004, p. 90) enfatiza que a fase da adolescência é apresentada, em 
diversas teorias, como se fizesse parte da natureza humana, sendo tomada por características naturais a todos os indivíduos normais, muitas 
vezes independentemente da cultura na qual estão inseridos. Ao negligenciar a condição social de desenvolvimento cognitivo em sua teoria, não 
contempla a importância do grupo social que, neste período, é base nas relações do adolescente e constituem mola propulsora de seu 
desenvolvimento sociocultural. Torna-se importante criticar o fato da adolescência, conceituada no âmbito da Psicologia, estar fundamentada em 
um único tipo de jovem: homem-branco-burguês-racional-ocidental. Os estudos, em sua maioria, são feitos a partir da existência desses jovens, 
não se buscando em outros grupos as suas idiossincrasias; ao contrário, como se toma a adolescência como universal e natural não há qualquer 
necessidade de buscar outros grupos para completar os estudos. Esses são buscados apenas para a aplicação dos conceitos já construídos. Criticar 
a perspectiva naturalizante se torna uma necessidade, pois a Psicologia, ao desenvolver perspectivas desta ordem, deixa de contribuir para 
leituras críticas da sociedade e para a construção de políticas adequadas para a juventude, responsabilizando, com sua leitura, o próprio 
adolescente e seus pais pelas questões sociais que envolvem jovens, como a violência e a drogadição (Bock, 2007).  Este estudo trata-se de uma 
pesquisa qualitativa e exploratória, onde o objetivo geral foi investigar como adolescentes em abrigamento concebem esta fase de sua vida 
dentro do abrigo, e os objetivos específicos averiguar se as adolescentes participantes têm planos para o futuro, verificar o que mudariam no 
abrigo, investigar o que significa o fechamento do abrigo e verificar, junto as adolescentes participantes, se há dificuldades em estabelecer 
relações interpessoais dentro do abrigo. A análise teve como base a abordagem sócio-histórica que entende a adolescência como uma categoria 
historicamente construída. As participantes foram sete adolescentes negras, do sexo feminino, com idades entre 12 e 17 anos, na unidade de 
acolhimento Abrigo Beija Flor, em Nova Iguaçu (RJ). O instrumento utilizado foi questionário aberto e as respostas foram categorizadas de acordo 
com a análise de conteúdo (Bardin, 2016). Os resultados apontaram perspectiva de adolescência difícil, abandonada e incompreendida, revelando 
que as adolescentes julgam dificuldade em viver essa fase de sua vida em unidade de acolhimento e em fazer amizades. Consideraram existência 
de aspectos positivos e negativos em unidade de acolhimento, apontaram necessidade de mudanças no ambiente físico e psicológico. Planos para 
o futuro permeado de sonhos e fechamento revelou, entre as adolescentes participantes, tristeza, abandono, injustiça e culpa. Promover diálogo 
em acolhimento institucional é primordial para compreensão do que é capturado a partir dos olhares das adolescentes sobre a adolescência 
através das paredes do acolhimento institucional servindo para ampliar, e lidar, com as multifacetadas formas de adolescer em unidade de 
acolhimento.
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RESUMO

Este trabalho visou analisar a produção textual da América Latina publicados em periódicos científicos sobre a relação do bullying com o suicídio. 
O bullying é entendidocomo todo ato de violência que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais 
pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima no ambiente escolar, podendo leva- la a ceifar a própria 
vida. O suicídio representa 1,4% de todas as mortes em todo o mundo, tornando-se, em 2012, a 15ª causa de mortalidade na população geral; 
entre os jovens de 15 a 29 anos, é a segunda principal causa de morte. O objetivo foi analisar a produção textual da América Latina sobre a 
relação do bullying com o suicídio. Foi Realizada uma revisão integrativa da literatura de produções científicas publicadas acerca da temática 
bullying com o suicídio, no período de 2014 a 2019. Sendo identificadas 18 produções que compuseram a amostra, demostrando uma lacuna nas 
publicações acerca da temática. Após a análise dos estudos foram elaboradas as seguintes categorias: 1- Perfil das produções na América Latina; 
2- Relação entre o bullyng e suicídio na adolescência. O assunto tratado ficou 50% para o bullying e formas de violência e 37% abordaram a 
temática suicídio e 13% versaram sobre a tentativa de suicídio. Os estudos selecionados apontaram a forte associação entre o bullying e saúde 
mental precária dos adolescentes, dessa forma, se torna necessário desenvolver e implementar estratégias para reduzir o bullying, visando 
identificar as situações de risco, para estabelecer estratégias de prevenção e intervenção adequadas ao perfil institucional. Esse quadro contribui 
para a invisibilidade sobre o tema e o pouco debate nas áreas de atenção ao adolescente. Torna-se necessário um debate atualizado sobre a 
temática envolvendo a família, a escola, as áreas profissionais envolvidas com a juventude, os responsáveis pelo desenvolvimento e execução de 
políticas públicas a fim de lançarmos um olhar diferenciado para estes fenômenos.
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RESUMO

Sintomas ansiosos e depressivos são comumente verificados em puérperas, sendo associados à diminuição da qualidade de vida e podem 
interferir na interação entre a mãe e o recém-nascido, bem como no desenvolvimento emocional, intelectual e cognitivo da criança. A depressão 
pós-parto e a psicose pós-parto têm sido classicamente relacionadas ao puerpério. Nos dias de hoje, transtornos ansiosos também estão 
associados a esse período. Estes sintomas são conhecidos pela literatura nacional e internacional, e têm impacto na vinculação materna, na 
cognição, em aspectos intrapessoais. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo analisar a prevalência da sintomatologia depressiva e 
ansiosa, e suas associações com características sociais, econômicas, cognitivas e comportamentais pós-parto, em mães de neonatos prematuros 
hospitalizados em unidade de terapia intensiva neonatal do Hospital Maternidade Balbina Mestrinho, na cidade de Manaus. A prevalência de 
sintomas depressivos foi avaliada através da Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgo (EPDS), e do Inventário Beck de depressão (BDI), para 
avaliar os sintomas ansiosos foi utilizada a escala de ansiedade (IDATE-T/E) e o mini-exame do estado mental (MEM) como instrumento de 
rastreio de comprometimento cognitivo para detecção de perdas cognitivas. Utilizou-se o método transversal, descritivo e probabilístico, 
pretendendo alcançar 100 puérperas no pós-parto imediato, no período de maio de 2019 a agosto de 2019. Os dados serão analisados com 
auxílio do programa IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS Statistics 25.0 for Windows) SPSS, adotando nível de significância de 5%, ou 
seja, p<0.05. No presente momento, como resultados preliminares, evidenciou-se a prevalência de sintomas depressivos em 10% e níveis clínicos 
de ansiedade em 16,7%. Além disso, verificou-se que uma maior escolaridade das participantes apresentava uma relação significativa com 
menores níveis de ansiedade e depressão das puérperas, respectivamente. Destaca-se a importância da elaboração de protocolos de intervenção 
psicológica direcionados a grupos de gestantes em risco psicológico e mães de recém-nascidos prematuros
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RESUMO

O eixo cérebro-intestino vem interessando a psicologia, psiquiatria, fisiologia, nutrição e a neurociência devido a troca bidirecional de 
informações entre aqueles órgãos, cuja comunicação ocorre principalmente através do nervo vago. Intestino e cérebro se comunicam através do 
nervo vago, via de mão dupla através da qual é possível a troca de mensagens entre esses dois órgãos, o que causa interferências mútuas entre 
cérebro e trato intestinal.  Situações de estresse, ansiedade e depressão podem influir no curso e na evolução de determinadas doenças, 
incluindo as inflamatórias do intestino. O presente artigo tem por objetivo investigar a relação entre a ansiedade e a Síndrome do Intestino 
Irritável – SII, a qual consiste em uma doença gastrointestinal funcional caracterizada por dor ou desconforto abdominal recorrente e com 
mudança na aparência e na frequência das defecções. A partir da pesquisa bibliográfica levantada, descreve-se a relação existente entre cérebro 
e intestino, analisa-se se a ansiedade pode deflagrar SII e são sugeridas atitudes que visem ao cuidado e à prevenção dessa síndrome. Pacientes 
com sintomas gastrointestinais apresentaram maior risco de desenvolver ansiedade, sendo os sintomas de constipação intestinal, intestino solto 
ou diarreia duas vezes mais associados com Transtornos de Ansiedade Generalizada – TAG, síndrome do pânico e ansiedade social. Considerando 
a significativa presença do fator ansiedade entre os indivíduos acometidos pela SII e do quão disfuncional o problema pode vir a se tornar, a 
intervenção psicológica é enfatizada como imprescindível no eficaz tratamento dessa síndrome, oportunizando campo para que a psicologia 
demarque seu espaço e valor, fortalecendo sua articulação com outras áreas do saber no estabelecimento de ação terapêutica conjunta e integral 
que englobe o indivíduo como um todo. Esta modesta contribuição intenta despertar o interesse para uma das diversas repercussões psicológicas 
decorrentes da interação entre intestino e cérebro, tema em voga e que vem conquistando cada vez mais relevância na comunidade científica 
nos últimos anos, face aos surpreendentes resultados encontrados recentemente.
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RESUMO

Transtornos mentais segundo a Organização Mundial da Saúde (2018) são uma das principais causas de incapacidade em todo o mundo. Um dos 
transtornos mentais mais comuns, a depressão, é a principal causa de incapacidade no mundo e um dos principais contribuintes da carga global 
de doenças. Dentro deste cenário temos os estudantes universitários que, ao ingressarem na universidade, são submetidos a uma grande carga 
de estresse, principalmente devido às cobranças pessoais, expectativas familiares, encargos financeiros, convivência com colegas de quarto, 
atividades domésticas, horários desordenados de sono e longas horas de estudo. A presença de sintomas depressivos e ansiosos relevantes leva 
ao estudante dificuldades em seguir o curso, aumenta o número de abandonos e aumenta o risco de desenvolvimento de quadros de
dependência química e até suicídio. O que temos notado no cenário nacional, são um conjunto de iniciativas isoladas ou ações de remediação em 
função de um quadro que ano a ano se agrava. Nesta pesquisa propomos investigar quem são os agentes que criam sentidos sobre a saúde 
mental entre estudantes universitários e para isso utilizamos o mapa do mercado simbólico, proposto pela pesquisadora Inesita Soares de Araujo 
(2002;2004). As redes de produção de sentidos, são sempre compostos pelos mais variadores recursos e atores: jornais, programas de rádio, 
redes de televisão, redes de televisão por assinatura, documentos científicos, entidades não governamentais, entidades governamentais, etc. 
Para a construção do mapa do mercado simbólico, como sugestão, é importante convidar agendas da comunidade acadêmica. Os participantes 
desta pesquisa foram compostos por alunas de pós-graduação à nível de especialização de uma IES - instituição federal de ensino superior pública 
localizada na Baixada Fluminense, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A coleta de dados foi feita em um encontro presencial, ocorrido em 
novembro de 2018, numa sala de aula da referida instituição. Ao todo participaram oito mulheres, com idades variando entre 26 e 43 anos, com 
média aproximada de 32 anos. As participantes apresentam perfil de formação variada: biblioteconomia, biologia (três), química, geografia, letras 
português, e história. Profissionalmente, todas atuam como professoras, com exceção de uma que atua como bibliotecária. Todas as 
participantes desta pesquisa foram espontaneamente convidadas a participar da pesquisa. A amostra foi por conveniência. Foi entregue para as 
participantes um TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), onde constavam informações sobre os objetivos da pesquisa, entre outras. 
O pesquisador passou algumas instruções iniciais sobre a proposta da pesquisa e sobre o que se trata do Mapa do Mercado Simbólico e como 
preenche-lo. Após esta primeira parte instrutiva, foi feita a seguinte pergunta para as participantes: “Como você obtém informações sobre saúde 
mental (ansiedade, estresse e suicídio)? Quem fala para você sobre esse tema?” As participantes construíram mapas individualmente e 
posteriormente um mapa conjunto. Foi notado que, a instituição a qual as estudantes pertencem apareceu em apenas um dos mapas discursivo 
elaborado, o que sugere que, a instituição pouco ou nada trata de comunicar o tema para seus estudantes. Podemos notar que, entre as redes 
sociais, plataformas como o Instagram e aplicativos como Whatsapp, não foram citados. Pelo mapa geral elaborado, podemos notar que, as redes 
sociais, programas de TV e especialistas (psicólogos, etc) são os principais produtores de sentido sobre o tema entre o grupo pesquisado. É 
essencial, para as instituições de ensino, o planejamento de intervenções e políticas capazes de limitar as questões de saúde entre seus 
estudantes. Quanto mais cedo ocorrer o reconhecimento do estresse e dos problemas relacionados a ele, melhor será o enfrentamento ao 
mesmo.
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RESUMO

O conteúdo de Habilidades Sociais tem alcançado relevância ao examinar o contexto científico da atualidade Os repertórios de habilidades sociais 
pobres implicam diversos problemas de comportamento e sofrimento psíquico, especialmente em déficits referentes à assertividade, empatia, 
resolução de problemas e expressão de sentimentos.Tomando como base o profissional de psicologia, onde sua prática depende 
inalteravelmente de interações sociais, a ausência de aptidão para traduzir tais habilidades apresenta-se como um fator alarmante. Isto é, todo 
psicólogo necessita estar qualificado para refletir, comunicar-se, resolver problemas e principalmente, desenvolver uma escuta empática. No 
entanto, fala-se pouco do suporte que o Treinamento de Habilidades Sociais poderia oferecer nas graduações, principalmente aos estudantes de 
psicologia. O curso de psicologia carece de métodos de preparação para os conflitos que surgem na relação terapêutica. Constata-se que, para ser 
um psicólogo de excelência, é necessário ir mais a frente da formação teórica e prática que hoje conquista-se nas graduações. Sendo assim, 
explorar o impacto do THS sobre os déficits em HS. Portanto, a pesquisa pode contribuir na promoção e manutenção da saúde mental do 
estudante de Psicologia. A pesquisa foi realizada com alunos do primeiro, segundo e terceiro períodos de estágio supervisionado no Serviço de 
Psicologia Aplicada (SPA), da Universidade Estácio de Sá (UNESA), Campus Ilha do Governador. Um total de 34 estagiários inscreveram-se no 
programa de Treinamento de Habilidades Sociais, representando 40% da população geral de estagiários do SPA. O critério de inserção limita-se 
aos alunos que manifestam baixos indicadores comportamentais socialmente saudáveis, realizam atendimentos clínicos, sem limite de faixa 
etária ou restrição de gênero. Foi percebido que durante todos os encontros todos os participantes se envolveram nas dinâmicas propostas, não 
tendo nenhum deles se recusado a participar das atividades. As habilidades sociais mais citadas pelos participantes como tendo sido objeto de 
mudança foram as de assertividade, comunicação e resolução de problemas; a empatia não foi citada pelos participantes como uma habilidade 
que tenha sofrido uma mudança perceptível. Pode-se argumentar com relação a esse tema de que essa habilidade depende do feedback da outra 
pessoa para ser avaliada.Por outro lado, podemos hipotetizar que a empatia pode estar caracterizada como pano de fundo para o
desenvolvimento das demais habilidades. Com relação à assertividade pode-se supor que esta é uma habilidade desconhecida, até mesmo para 
os alunos de psicologia mas que por outro lado implica na possibilidade de conflitos nas relações interpessoais quando exercitada. Assim, os 
ganhos no desenvolvimento desta habilidade se tornam muito visíveis pois a pessoa é colocada em situações de difícil manejo. Acrescenta-se 
ainda que ser assertivo gera uma sensação de satisfação pessoal fruto da possibilidade que a pessoa ao ser assertiva cria de ser sincera com seus 
sentimentos, seus objetivos e suas crenças. Neste sentido é que podemos pensar que a habilidade de resolução de problemas também permite 
aos indivíduos experimentar uma satisfação pessoal, uma vez que ele alcança uma solução satisfatória para suas dificuldades do dia-a-dia. Além 
disso essa habilidade permite que ele amplie seu repertório comportamental. Tudo isso, visto em seu conjunto, irá beneficiar a qualidade das 
relações interpessoais.  A comunicação foi uma habilidade que perpassou todos os encontros. Finalmente, é importante ressaltar, que as próprias 
treinadoras observaram em seus comportamentos significativas com relação à essas habilidades, pelo simples fato de estar promovendo o 
treinamento das mesmas. cabe ressaltar que ainda será feito mais um encontro de avaliação do treinamento, assim como a aplicação de uma 
escala de habilidades sociais e seus resultados comparados com a aplicação prévia da mesma.
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RESUMO

O presente trabalho automutilação não letal na adolescência, tem por objetivo buscar compreender de forma reflexiva a questão da 
automutilação não-letal na adolescência, através da revisão da literatura. Interessa compreender o que este fenômeno biopsicossocial representa
nessa fase do desenvolvimento humano. Afinal, quais fatores condicionam esses sujeitos a tais atos e se eles querem dizer algo. Essas questões 
orientam este trabalho na busca de entender a complexidade e a problemática deste fenômeno bastante recorrente na sociedade atual. Nesse 
sentido, a partir da perspectiva do campo da psicologia social, propõe-se revisar a literatura sobre a temática, seguindo uma abordagem teórico-
metodológica bibliográfica, qualitativa e descritiva. Mediante a reflexão posta, pode-se observar que a concepção da adolescência é atravessada 
não apenas pelo fator biológico mas também pelo viés psicossocial isto implica ampliar o olhar para as nuances impressas nesta fase de vida e sua 
articulação com a automutilação. Mediante as reflexões tecidas na presente pesquisa, evidencia-se que os estudos sobre a adolescência tomam 
novas direções no sentido de questionar a concepção dessa fase de vida para além da perspectiva fisiológica e psíquica, ou seja, de cunho 
biológico, mas sim apontando os fatores de ordem social e histórico visto que os indivíduos se constituem na imbricação biopsicossocial. Tais 
estudos contribuem para desconstruir a ideia de que a adolescência representa, tão somente, uma fase marcada por conturbações e 
compreendida de modo universal e homogêneo, sem portanto considerar as singularidades presentes em cada indivíduo visto que há 
adolescência e adolescências. Pode-se observar a importância de se compreender a adolescências de modo contextualizado, em outros termos, 
ligados à seu tempo social. Nesse sentido, cabe pontuar as contribuições da psicologia social acerca da relação adolescência(s) versus sociedade 
bem como as reflexões filosóficas e sociológicas que indicam uma sociedade contemporânea marcada por um tempo incerto, efêmero, 
hedonista, consumista, e com um fluxo de informações exacerbado que incide nas relações sociais. A pesquisa também contribuiu para esclarecer 
o fenômeno da automutilação e a complexidade que tal prática suscita nos múltiplos espaços como escola, hospitais, clínicas, ambientes virtuais e 
no espaço privado. Verificou-se que paira um certo desconhecimento sobre o assunto visto que esta discussão ainda é recente. A diferenciação 
entre suicídio e automutilação, está no enfoque de cada ação, pois o suicídio tem como fim a morte para cessar a dor, ao passo que a 
automutilação pressupõe o alívio da dor mesmo que tal prática seja paliativa. Durante a análise do fenômeno da automutilação, notou-se que há 
graus variados desde aranhões, lesões leves, moderadas, até as lesões mais graves, que podem ser classificados em: a automutilação do tipo 
estereotipado; a automutilação do tipo grave; automutilação do tipo compulsivo e a automutilação do tipo impulsivo. Além disso, a 
automutilação está presente em diversos quadros psíquicos conforme discorre o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Em 
se tratando da automutilação na adolescência, a questão centra-se no processo de adaptação ou mal adaptação de regulação dos afetos bem 
como a resolução dos problemas inerente à esta fase de vida.

Saúde

Psicologia
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



E-mail para contato: acpn98@hotmail.com IES: UNESA

Autor(es): Ana Clara Pereira Nunes; Nathália Érica Correa Mendes; Ruth de Albuquerque de Carvalho; Natasha de Menezes da 
Silva

Palavra(s) Chave(s): cuidadores; autismo; estresse.

Título: AVALIAÇÃO DE ESTRESSE EM CUIDADORES DE PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA BAIXADA 
FLUMINENSE

Curso: Psicologia

Saúde

RESUMO

O transtorno do espectro autista (TEA) interfere na comunicação e interação social do sujeito, dificultando sua socialização. O cuidado e convívio 
com pessoas com TEA gera um desgaste emocional pelo tempo e dedicação que lhes são atribuídos. Os objetivos do presente trabalho são avaliar 
a sobrecarga e a qualidade de vida dos cuidadores de crianças, adolescentes e adultos com esse transtorno e identificar os elementos estressores 
específicos associados à atividade de cuidar dos mesmos. Trata-se de uma pesquisa correlacional, na qual foram utilizados como amostra os 
cuidadores que têm filhos com TEA que estudam na Escola Municipal Marcos Gil, situado na região de Mesquita - RJ, os que fazem uso do Serviço 
de Psicologia Aplicada (SPA) da Universidade Estácio de Sá – Campus Nova Iguaçu e também aqueles que têm filhos que frequentam a 
psicoterapia REMIS, em Nova Iguaçu - RJ, tendo como critério serem pessoas que estejam relacionadas ao cuidado e convívio. Foram aplicadas a 
“Versão brasileira da Escala de Estresse Percebido: tradução e validação para idosos” para medir o grau de estresse e entrevista estruturada. Para 
a comparação dos resultados, utilizou-se uma amostra aleatória de cuidadores que têm filhos com desenvolvimento típico, os mesmos 
responderam a Escala e entrevista (adaptada). O escore de estresse de cuidadores que têm filhos com TEA se mostrou superior aos cuidadores 
que não têm, a demanda que possuem é maior e a sua saúde em geral é mais afetada, sendo alguns dos fatores que podem impactar a qualidade 
de vida, neste caso, a intensidade dos sintomas, a frequência das crises, a deficiência no suporte social, a mudança de rotina (que influencia direta 
ou indiretamente o cotidiano de todos que convivem no mesmo espaço), a qualidade dos serviços utilizados, a disponibilidade de recursos 
financeiros, a demanda de cuidados, entre outros. Constatou-se que a qualidade de vida desses cuidadores é diretamente atingida, tendo em 
vista que sua vida social, qualidade do sono, alimentação e outros apresentaram prejuízo.
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RESUMO

O transtorno bipolar (TB) é uma síndrome afetiva crônica caracterizada pela acentuada variação de humor entre os polos depressivo, maníaco ou 
hipomaníaco alternados por humor eutímico. É apontado como o transtorno mental mais associado ao comportamento suicida, com uma taxa 
que varia de 25% a 50% de pacientes que realizam tentativa. O comportamento suicida é considerado um fenômeno mundial e pode ser definido 
como um comportamento autolesivo, com a intenção de morrer. Objetivos: O presente artigo visa analisar e caracterizar a presença de 
comportamentos suicidas em pacientes com TB, com a hipótese de que pessoas com TB detêm maior vulnerabilidade ao suicídio, a fim de 
comparar os resultados obtidos nessa amostra com a prevalência da população em geral, propondo possíveis intervenções acerca do tema. 
Metodologia utilizada: Foi realizada análise documental quantitativa em banco de dados, situado na ferramenta estatística Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS) do Grupo de Estudos em Transtornos Afetivos (GETA) considerando aspectos do comportamento suicida através da 
escala Columbia-Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS). Foram incluídos no estudo os pacientes com idade mínima de 18 anos de ambus os sexos,  
que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Não foram incluídos no estudo os pacientes menores de 18 anos, usuários do 
serviço que não autorizam divulgar seus dados na pesquisa e/ou se recusem a repassar seus dados. Compondo um projeto maior denominado 
Epidemiologia de transtorno bipolar em pacientes atendidos no Grupo de Estudos em Transtornos Afetivos da Universidade Federal do Ceará, foi 
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará-CEP/UFC/PROPESQ, com o número de parecer 2.812.291. 
Resultados: Observa-se uma população total de 76 indivíduos e 51 pessoas que responderam ao questionário C-SSRS. Foi encontrado 
predominância de 72,4% (55) de mulheres. A faixa etária dos pacientes em atendimento é maior entre 40 e 69 anos, o que corresponde a 71% da 
população. Há uma preponderância de 65,8% (50) dos participantes sendo naturais da cidade de Fortaleza. Dos 76 pacientes, 43,4% (33) 
afirmaram ter tentado suicídio pelo menos uma vez na vida, o que corrobora os dados encontrados na literatura que estimam um índice entre 
25% a 50%. A predominância de uma tentativa de suicídio durante a vida é de 17,1% (13). 43,4% pessoas tentaram suicídio e, dentre esses, 84,8% 
(28) eram mulheres e 15,2% (5) eram homens. Essa constatação confirma o que a literatura postula de que as mulheres tentam mais que os 
homens e é maior que a encontrada na população em geral, que seria de (69,0%) em mulheres e (31,0%) em homens. Considerando as 51 
pessoas que responderam a C-SSRS, foram obtidos 43,13% (22) de indivíduos que tiveram tentativas efetivas de suicídio durante a vida. E uma 
pessoa teve esse comportamento nos últimos 3 meses, o que pode sugerir que pacientes em tratamento têm uma diminuição no risco de 
suicídio. Durante a vida, 19,7% (15) dos pacientes realizaram atos ou comportamentos preparatórios de tentativa de suicídio. Foi visto que é 
possível trabalhar a prevenção de comportamento suicida em pacientes com TB a nível primário, secundário e terciário, e existem programas de 
prevenção bem-sucedidos em outros países que podem servir de modelo para nossa população. Na realidade do GETA, é possível trabalhar a 
psicoeducação em grupo e individualmente, e o tratamento recomendado contempla a farmacologia e a psicologia. Conclusões: Com os 
resultados, foram identificados, que os pacientes com TB apresentam uma maior taxa de comportamento suicida se comparada com os dados da 
população em geral.
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RESUMO

Há algumas décadas, não existiam tantos idosos em nosso país e o cuidado a pessoas idosas e dependentes ocorria, historicamente, no contexto 
familiar. Com o envelhecimento populacional, as mudanças no tamanho e na conformação das famílias, aliados à saída da mulher que, 
culturalmente, assumia a responsabilidade pelos cuidados com os mais velhos, para o mercado de trabalho, a institucionalização de idosos tem 
sido objeto de preocupação do poder público e dos profissionais de saúde, da assistência social que lidam com idosos fragilizados. Trabalhar com 
memória de idosos pode parecer, à primeira vista, um exercício óbvio, já que um dos papéis que são atribuídos aos mais velhos é o da arte de 
contar histórias de um passado considerado longínquo, seja da família, da cidade ou de acontecimentos que marcaram uma determinada 
geração. O idoso é considerado saudosista, vive das memórias de anos dourados de sua juventude e sempre as evoca para confrontar o passado 
com os contornos do contemporâneo, muitas vezes valorizando o pretérito em detrimento do presente. É comum se ouvir dizer que o idoso é 
alguém que vive de lembranças, remoendo e degustando os anos que já se foram. Há até um ditado popular que diz: “quem vive de passado é 
museu”, como se os idosos fossem meramente museus ambulantes extemporâneos, situados em um tempo que não o atual.  Nesse sentido, esse 
trabalho tem como objetivo compreender histórias de vida de idosos em Instituição de longa permanência numa cidade do interior de São Paulo. 
Foi realizada uma entrevista com 7 idosos que residem em uma instituição de longa permanência, cuja a idade varia entre 72 a 83 anos, sendo 4 
do sexo masculino e três do sexo feminino. Destes, dois são solteiros, dois casados, um divorciado e dois viúvos. Residem nesta instituição há 3 
anos. Exceto um que está há 8 anos. No início da entrevista foi solicitado que o idoso falasse sobre os principais acontecimentos da sua vida, 
desde a infância. O referencial metodológico adotado refere-se à história oral ou método biográfico, em que o registro da história de vida de 
indivíduos, ao focalizar suas memórias pessoais, delineia também uma visão mais concreta da dinâmica de funcionamento e das várias etapas da 
trajetória do grupo social ao qual pertencem. As entrevistas foram analisadas a partir da Análise de Conteúdo. Apesar do estudo ainda apresentar 
resultados parciais revelaram que a maior parte dos entrevistados em sua infância trabalhou na zona rural, os mesmos relataram ser um tempo 
sofrido. Com relação a infância e adolescência, essa foi permeada por condições precárias. Tiveram vínculos rompidos e necessidades materiais. 
Observa-se o sentimento provocado pela fome e circunstâncias de perdas. Constata-se que apesar de fazer bastante tempo do ocorrido, os 
idosos lembrem da época de maneira muito triste. Tais circunstâncias parecem ter impedido a vida dos idosos em diversos aspectos.  Com relação 
a vida adulta, no que diz aos relacionamentos constatar que os idosos em questão, se envolveram em poucos relacionamentos. Constatou-se que 
o casamento era algo essencial para época. Grande parte foi da vida adulta foi marcada por muito trabalho, criação dos filhos e cuidados à casa. 
Comentaram também da instituição de longa permanência que moram. A partir dos dados obtidos, observa-se que a maior parte dos 
entrevistados da instituição, tem somente a institucionalização como possibilidade. Alguns estabeleceram vínculo com o serviço. A partir dos 
relatos dos entrevistados nota-se à falta de outro recurso, uma vez que, ao perderem a autonomia e a capacidade de tomada de decisões para 
administrar a vida, sem contarem com apoio familiar, restou-lhes como solução de sobrevivência a institucionalização. Conclui-se que os idosos 
que participara do estudo, tiveram uma vida muito sofrida, com poucas alegrias e que na fase da velhice só possuem a instituição de longa 
permanência para se apoiar.
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RESUMO

Durante muito tempo, o idoso foi visto como uma doença social e foi esquecido pelo Estado. Nos últimos anos, o perfil demográfico do Brasil vem 
mudando cada vez mais, a população está envelhecendo rapidamente e há uma redução nas taxas de mortalidade, devido a isso, o 
desenvolvimento nesta fase está cada vez maior. Assim, surgem problemas que devem ser pensados para uma busca de soluções. Para que esse 
processo seja desenvolvido de forma natural, é necessário cuidar e orientar a população sobre as principais mudanças que ocorrem neste período 
e sobre as doenças relacionadas a ele. Nesse sentido, esse trabalho tem como objetivo compreender histórias de vida de idosos em um centro de 
convivência de idosos. As entrevistas foram realizadas nas dependências da associação de convivência e recreação dos idosos de Luiz Antônio 
(ACRILA). Os encontros aconteceram em horários pré-definidos, em local arejado e livre de interferências e ruídos. Foram entrevistados oito 
idosos sendo quatro do sexo masculino e quatro do sexo feminino com idade entre 63 e 72 anos de idade com capacidade cognitiva preservada e 
diferentes estados civis (entre solteiros, casados, em união estável e viúvos). No início da entrevista foi solicitado que o idoso falasse sobre os 
principais acontecimentos da sua vida, desde a infância. O referencial metodológico adotado refere-se à história oral ou método biográfico, em 
que o registro da história de vida de indivíduos, ao focalizar suas memórias pessoais, delineia também uma visão mais concreta da dinâmica de 
funcionamento e das várias etapas da trajetória do grupo social ao qual pertencem. As entrevistas foram analisadas a partir da Análise de 
Conteúdo. Apesar do estudo ainda apresentar resultados parciais revelaram que os idosos tiveram uma infância simples, com poucas condições 
financeiras (geralmente na área rural) e com atividades laborais desde muito cedo, porém relatam as vivências dessa época com muita alegria. 
Descrevem terem vivido épocas difíceis mas de muita união e alegria, onde o pouco colhido ou comprado era dividido entre os vizinhos. 
Destacam ter pouco ou nenhum acesso à educação (muitas vezes tinham que andar vários quilômetros sem adultos para chegar à escola). Pouco 
falam das transformações sentidas durante a adolescência (sobre fisiologia, desejos, etc), mas destacam as festinhas e “quermesses” típicas das 
cidades pequenas como muito gostosas. Sobre o envelhecer relatam o sentimento de “não ter visto o tempo passar”, porém destacam muitas 
alegrias em ter “vivido bem a vida”. Relatam que o centro de convivência é algo essencial para que não se sintam sozinhos, pois podem praticar 
diversas atividades em suas dependências - o centro oferece aulas de dança, yoga e informática -  e tem em seu espaço físico diversas mesas de 
jogos e um pequeno campo de bocha, além de salão de festas onde são feitos diversos almoços/jantares dançantes e “bailes”, além de promover 
viagens turísticas frequentes para seus membros e encontros da terceira idade (ou jogos e concursos de dança) em outras cidades. Considera-se 
que os idosos entrevistados possuem uma vida com alegrias, são pessoas simples, mas que tem muito alegria em viver. O contexto no qual 
vivenciaram a infância e adolescência é característico de uma época. O centro de convivência auxilia no bem estar e na socialização deles.
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RESUMO

Algumas pesquisas recentes, vêm apontando a prevalência da obesidade no cenário mundial, estima-se que 12% da população mundial está 
obesa. Sendo que em (2004), segundo o relatório da (OMS), Organização Mundial de Súde essa população era de 300 milhões de pessoas, e em 
(2015), já alcançava a marca de 700 milhões de pessoas. Segundo  a (OMS), cerca de 1,9 bilhões de pessoas estão acima do peso no mundo, há 
cada 3 pessoas uma se encontra com sobrepeso, há cada 10 pessoas uma se encontra com obesidade. A obesidade mata cerca de 2,8 milhões de 
pessoas por ano, representando a 5º maior causa de morte a nível mundial de acordo com o relatório da (OMS), de (2012). O fenômeno da 
obesidade já é considerada uma pandemia e é tratada pelas autoridades de saúde como um problema de saúde pública. De acordo com dados da 
OMS (2004), 50% da população brasileira está acima do peso (FERREIRA, 2015).  A obesidade é uma doença Biopsicossocial que pode ser definida 
como um distúrbio metabólico energético, que é ocasionado por um acúmulo excessivo de gordura no tecido adiposo. Sua etiologia é um pouco 
complexa e de difícil definição, entretanto, pesquisas revelam a implicação de diferentes fatores como: genético, cultural, social, ambiental, 
econômico, sistêmico, cognitivo, emocional e comportamental. Isso caracteriza essa patologia como uma doença multifatorial que envolve 
questões muito complexas, necessitando assim de um tratamento específico. O público mais afetado são as mulheres, de baixa renda e de baixa 
escolaridade, com a faixa etária de 30 a 40 anos, por diversos fatores que estão implicados na cultura feminina. Entretanto, as taxas de 
obesidades em homens  e em crianças  é bastante elevada (CAVALCANTI, 2007). O objetivo geral dessa pesquisa é comprovar a eficácia da (TCC), 
Terapia Cognitiva Comportamental no tratamento da obesidade. Na busca para de solucionar esse problema optou-se por desenvolver uma 
pesquisa de revisão bibliográfica-explicativa, com base na literatura científica disponível que foram publicadas a partir da última década. Os 
aspectos metodológicos dessa pesquisa estão delineados a partir da amostra populacional extraído de uma seleção criteriosa de 12 artigos 
científicos. Essa amostra foi obtida através de pesquisas feitas com palavras chaves correlacionadas com o tema e o problema proposto, e 
submetidas a sites científicos, periódicos capes, como Scielo, Google Acadêmico e biblioteca virtuais.  O método utilizado foi a análise sistemática 
dos artigos confrontando a tese dos autores pró e contra a hipótese dessa pesquisa. Os resultados obtidos nessa pesquisa corroboram a eficácia 
da Terapia cognitiva comportamental no tratamento da obesidade, embora alguns teóricos como Zafra (2010), e Glisenti e Strodl (2012),  tenham 
descordado apontando em suas pesquisas que em alguns casos os pacientes submetidos ao tratamento com TCC, voltaram a engordar. 
Entretanto TCC, é um modelo de psicoterapia testada e comprovada cientificamente como o mais adequando e eficaz para esse tipo de 
tratamento, pois ela possui protocolos específicos de tratamento para esse tipo de patologia. No geral os pacientes que são submetidos a esse 
tipo de tratamento, ao final do programa conseguem obter uma melhora significativa na manutenção do seu peso podendo chegar a perder de 
10% a 15% do seu peso inicial. E esse resultado é alcançado através da reestruturação cognitiva desses pacientes, que segundo Beck, (2009), é o 
que norteia todo o processo de mudança de hábitos alimentares.
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RESUMO

A pesquisa “A (há) saúde mental do professor de psicologia” teve o objetivo de  investigar os aspectos da atuação do docente relacionando-a com 
possíveis adoecimentos, devido ao grande estresse enfrentado por estes profissionais na forma de cobranças e pressões sociais na área da 
educação. Usamos como método a análise qualitativa de 24 entrevistas semi-dirigidas realizadas com os docentes que atuam no Campus Nova 
Iguaçu da Universidade Estácio de Sá, no curso de Psicologia. Estas entrevistas foram  relacionadas com o resultado dos questionários SRQ 20 
aplicados nestes mesmos sujeitos. Este questionário mensura especificamente o sofrimento mental. Dentro deste processo de análise foram 
observados vários aspectos que favorecem o possível adoecimento. Entre estes aspectos decidimos ressaltar aqui a substituição de alguns  
professores  na Universidade, como possível vetor de adoecimento no ambiente organizacional ou acentuados após estes  períodos de demissão. 
Entendemos que este momento em especial pode ter acrescentado um “ruído” importante para esta investigação, já que  presenciamos durante 
dois anos seguidos processos demissionais expressivos. Refletimos quanto este momento pode ter afetado qualitativamente a resposta dos 
docentes diante de perguntas objetivas sobre sua saúde e sobre a organização. Frisamos que a escolha de um instrumento de respostas simples 
foi proposital, visto que também, é um desafio propor um instrumento de investigação para profissionais com tamanha perícia e experiência no 
uso de instrumentos psicológicos. Para uma investigação mais pontual comparamos as respostas dos docentes que atuam desde antes das 
demissões de 2017 e 2018  com as dos professores recém contratados (ou com até 3 anos de contratação). A proposta foi verificar em suas 
respostas (docentes mais antigos), os resquícios deste fato pontual buscando compreender seus mecanismos de defesa e enfrentamento diante 
do risco iminente de possíveis demissões futuras, percebendo a demissão como fator socioeconômico agravante sobre outros aspectos 
estressores e patogênicos comuns ao exercício profissão docente. Entre os relatos colhidos, esses docentes citam dores na região estomacal, 
dificuldades referentes ao sono, uma professora relatou um episódio depressivo, entre outros relatos que nos soaram como dissonantes, já que, 
a maioria das respostas sobre a satisfação com a instituição e carreira foram positivas. A pesquisa está em processo de finalização e podemos 
perceber um cenário preocupante que desperta a atenção para propor intervenções que visem uma escuta institucional mais detalhada, 
acolhedora e com foco na promoção de saúde, o que em nossa visão, produzirá impactos positivos no processo educacional e organizacional 
neste campus ou em qualquer outro.
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RESUMO

A presente pesquisa tem como problema central a relação estabelecida entre a tríade laboratórios farmacêuticos, saber médico e usuário de 
saúde mental. Temos por objetivo analisar as questões concernentes à utilização de drogas psiquiátricas no contexto da medicalização e 
patologização da vida, onde qualquer sofrimento ou comportamento cotidiano que dificulte a elaboração da rotina, é considerado doença 
orgânica, que pede uma solução médica, logo, com uso de medicamentos. Nessa perspectiva, entendemos que medicalizar possui um sentido 
duplo: 1-cuidar-se por meio de medicamentos, 2- processo de transformar experiências perturbadoras de ordem social e subjetiva em um 
problema de ordem médica. Assim, questões políticas, econômicas e sociais, que contribuem para o adoecimento psíquico são tratadas sob um 
viés individual que responsabiliza unicamente o sujeito que padece. O adoecimento, que é um fenômeno holístico, causado pela multiplicidade 
de interações do sujeito com o mundo em que vive é deixado de lado ou minimizado em favorecimento da crença médica que a doença é um 
desequilíbrio químico. Entendemos que a Patologização atender a uma lógica industrial de aumento do número de clientes, que nesse caso são os 
usuários de drogas psiquiátricas diagnosticados com algum transtorno. Se a lógica dos laboratórios é industrial, logo temos a medicalização de 
todas as fases da vida: da infância à senescência podemos perceber tentativas de patologizar comportamentos que seriam do campo das 
diferenças que cabem na normalidade de uma vida. Muitas dessas tentativas ocorrem com sucesso, por exemplo, quando temos a associação dos 
laboratórios farmacêuticos com as instituições de pesquisa e a medicina. Essas ligações perigosas, que trazemos como uma informação resultante 
desse estudo, se transformam em ciladas para a vida na medida que as pesquisas são manipuladas para favorecer a indústria -como inúmeras já 
documentadas nos casos de depressão, TDAH e psicoses; os manuais diagnósticos são atualizados de modo a sempre aumentar o número de 
patologias descritas, bem como os laboratórios, que impossibilitados de fazer marketing direto, aliciam psiquiatras com pagamentos de viagens, 
congressos, brindes diversos, com o objetivo de que eles identifiquem e batam a meta de vendas estabelecidas pela indústria. Para apurarmos e 
darmos sustentação a esses resultados, fizemos uma extensa revisão bibliográfica sobre o tema utilizando livros e artigos de autores importantes 
para o campo; pesquisamos obras médicas que denunciam tais práticas, autores do campo da psicologia e filosofia que definem e criticam a 
medicalização . De modo complementar, fomos a palestras e seminários que versam sobre temática bem como fizemos incursões ao Museu do 
Inconsciente -local de extremo interesse por funcionar hoje um dispositivo de saúde mental onde antigamente existia uma colônia psiquiátrica- a 
fim de elencar um material mais explorativo e conclusivo para essa pesquisa. Analisando o material teórico-prático, concluímos que medicalização 
da vida não resulta unilateralmente da indústria farmacêutica aliada ao poder médico. Percebemos que a sociedade também deseja a todo custo 
ser medicalizada. Notamos que a procura da felicidade, a evitação do sofrimento, a normatização, o desejo pelo enquadre social e o 
silenciamento dos conflitos via medicação dopante, é majoritário na sociedade contemporânea. Assim, temos a ligação entre uma população 
desejosa de pílulas mágicas que responde a um mercado faminto para sobrelucrar e atender a essa demanda social.
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RESUMO

O envelhecimento pode ser definido como um processo de mudanças anatômicas que, progressivamente, comprometem a manutenção da
homeostasia. Essas mudanças podem ser observadas em todos os sistemas do nosso organismo, sendo o sistema nervoso central um dos mais 
comprometidos, com impactos significativos sobre a cognição. Sabe-se que certos fatores relacionados ao estilo de vida apresentam potencial de 
proteção ou risco associado ao declínio cognitivo em idosos. Assim, esta pesquisa,  fundamentada no enfoque epigenético que concebe o 
envelhecimento como processo multidimensional, teve por objetivos: identificar as características típicas do envelhecimento cognitivo, 
compreender os fatores psicossociais relacionados a esse processo e refletir sobre estratégias de prevenção de declínio cognitivo e promoção da 
saúde. A proposta metodológica consistiu na realização de uma pesquisa bibliográfica, de caráter qualitativo, descritivo, exploratório e 
comparativo, de artigos científicos em português da base de dados nacionais online da Biblioteca Virtual em Saúde, tendo como assuntos 
principais “Envelhecimento” e “Cognição”. Foram selecionados 42 artigos, analisados a partir de duas categorias analíticas: (1) habilidades 
cognitivas preservadas e alteradas no processo de envelhecimento e (2) fatores psicossociais associados ao declínio cognitivo na velhice. A análise 
empreendida indicou que as funções cognitivas que se manteriam preservadas ao longo do envelhecer estão relacionadas à capacidade de 
resolver problemas com base em conhecimentos gerais adquiridos pela pessoa ao longo da vida.  Duas dessas funções são memória semântica e 
memória de reconhecimento.  Por outro lado, as dimensões cognitivas que sofreriam maior impacto são velocidade de processamento, memória 
de trabalho e memória episódica. O estudo aponta, ainda, para alteração moderada na capacidade atencional e nas funções executivas, além de 
impactos em menor grau no controle inibitório, habilidades visuo-espaciais e fluência verbal.  Em relação aos fatores psicossociais relacionados 
aos processos cognitivos no envelhecimento, o estudo sugere que, dentre os fatores que contribuiriam para prevenir o declínio cognitivo em 
idades avaçadas estão:   hábitos alimentares, atividades físicas regulares, alta escolaridade e realização frequente de atividades de estimulação 
cognitiva.   A participação em atividades sociais também foi enfatizada como elemento de proteção.  Por sua vez, os fatores de risco estariam 
associados a aspectos como alimentação inadequada, etilismo, tabagismo, institucionalização, desengajamento social, depressão e crenças 
negativas sobre si.
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RESUMO

Acreditamos que a produção dos estigmas está em nosso cotidiano, dentro de nossas relações, e são formadas através dos nossos discursos e 
ações que atribuem uma identidade ao sujeito, tomando-o por completo. Trazendo esta concepção para o tema em questão, nos deparamos com 
conceitos como criança abandonada, carente, delinquente juvenil, isto sem contar com a associação que passou a ser feita entre criança pobre e 
menor desde o Código de Menores de 1927. Produzia-se, assim, já naquela época, um modelo em relação às crianças que fossem 
institucionalizadas. O tema que foi abordado neste trabalho refere-se ao papel do psicólogo nas instituições de acolhimento dentro do processo 
de humanização das crianças institucionalizadas. O objetivo geral do mesmo é compreender como o profissional de psicologia pode atuar de 
forma a promover esse processo e contribuir para o afastamento do estigma imposto pela sociedade. Para alcançar tal objetivo, tratamos de 
compreender a relação de estigma e criança institucionalizada, buscando entender como se deu essa relação e os marcos históricos que 
contribuíram para a mesma na sociedade, como a perspectiva do Código do Menor (1927) e as mudanças com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (1990). Iremos entender o papel do psicólogo dentro das instituições de acolhimento infantil; definir estigma; analisar a relação de 
estigma e crianças institucionalizadas; entender o que é processo de humanização nas instituições de acolhimento infantil e; identificar qual o 
saber que o psicólogo possui que pode contribuir com o processo de humanização nas instituições de acolhimento. Esta pesquisa foi realizada 
através de levantamento bibliográfico de natureza qualitativa e finalidade descritiva. Além disso, foi realizada também uma entrevista com uma 
psicóloga que atua em uma instituição de acolhimento de adolescentes do sexo masculino no Município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. As 
leituras que compõem a coleta de dados foi do tipo seletivo, pois tal procedimento permite selecionar o material que corresponde aos nossos 
objetivos. Vimos, até o presente momento, que o profissional de psicologia possui um papel muito próprio no processo de humanização nas 
Instituições de acolhimento. Foi observado inicialmente um movimento dos psicólogos em desviar-se de práticas assistencialistas e/ou 
repressivas.  A prática da psicologia procura ser  baseada na escuta ativa para os acolhidos e funcionários da Instituição, tornando a práxis mais 
humanizada. Percebemos a necessidade de estudos mais aprofundados sobre a temática, visto que ainda há muitas dificuldades encontradas 
relacionadas ao tema proposto para estudo.
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RESUMO

A seguinte pesquisa busca um estudo exploratório acerca das mulheres de presidiários, tais como se dá as relações conjugais e suas 
representações sociais, pautadas sobre os teóricos Bauman (2003, 2004) e Moscovici (1978), contextualizando as correlações existentes entre 
gênero, afetividade e pré-julgamento social, discorrendo as inconstâncias emocionais no aguardo ao fim da pena e a esperança da constituição de 
uma família. Ademais, compreendem-se as motivações intrínsecas dos seus laços afetivos aos apenados, filhos e familiares, abordando as suas 
vivências e experiências sociais, as quais refletem a sua identidade e subjetividade, e assim, estabelecem uma linha de temporalidade e 
causalidade entre o primeiro contato, a rotina das visitas íntimas e a formação de uma relação conjugal, mediando a trajetória individual e 
profissional feminina.  Analisamos no presente projeto as possíveis motivações que levam mulheres a iniciar e/ou manter relações estáveis que, 
diferentemente da normalidade, seus parceiros estão sob liberdade privada. Bem como averiguamos quais são os sentimentos e quais prejuízos 
decorrentes do cárcere para essa união, principalmente no que configura a manutenção de dois fatores emocionais nas relações conjugais: o 
amor e o medo. As metodologias utilizadas foram as entrevistas semi-estruturadas, elaboradas com base nos objetivos da pesquisa, sendo que a 
análise de conteúdo das entrevistas se deu brevemente pela revisão e seleção de um grupo de respostas, com enfoque comparativo, objetivando 
compreender as motivações intrínsecas que levam uma mulher a se manter num relacionamento com um presidiário, tal como se deu o seu 
envolvimento e a sua permanência, salientando uma busca pelo diferencial de respostas dessas mulheres. A pesquisa foi realizada com 10 
mulheres com idades de 37 a 59 anos ( M=47 anos) que possuem um relacionamento estável ou são casadas com presidiários, durante o horário 
de visita no complexo penitenciário, a qual 50% admite que já repensaram o relacionamento e que já passaram ou ainda passam por dificuldades 
referente ao relacionamento, enquanto 50% garantem que nunca repensaram e que não encontraram nenhuma dificuldade para se manter no 
relacionamento. Essas mulheres são julgadas e desassistidas pela sociedade no todo, que de fato, ignora essa realidade, buscando estratégias 
para constituição de uma família nos moldes sociais vigentes. A maioria expressa o amor, ora como uma dor, ora como uma representação de 
luta e resistência, como um sentimento emblemático e não idealizador, que reforça a luta diária e a imposição do querer feminino, categorizando 
uma ressignificação de suas representações sociais.
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RESUMO

As exigências e responsabilidades impostas sobre o trabalhador da área da educação tem se ampliado gradativamente, o que tem provocado 
repercussões negativas na saúde mental do professor. Assim o estudo da saúde mental do docente tem apresentado relevância na comunidade 
científica. Todavia, estudos sobre o adoecer psíquico dos professores do curso de graduação em Psicologia são inexistentes. A presente pesquisa 
teve como objetivo verificar a relação entre o processo de trabalho do docente e as condições sob as quais ele se desenvolve, a fim de verificar 
sua ligação ao surgimento de sofrimento mental dos professores do curso de graduação em Psicologia do Campus Nova Iguaçu da Universidade 
Estácio de Sá. Como método, foram realizadas entrevistas semiestruturadas e aplicação do instrumento de autopreenchimento Self Reporting 
Questionnaire (SRQ-20) que consiste em uma versão com 20 questões para rastreamento de transtornos não-psicóticos. Participaram desta 
pesquisa 22 professores do curso.  As entrevistas e a aplicação do instrumento foram realizadas nas dependências do campus.  A partir da análise 
dos dados colhidos, foi possível constatar a relação entre as condições de trabalho e o adoecimento psíquico. Os docentes entrevistados 
apontaram a presença de sintomas relacionados ao cansaço e desgaste físico, desgaste emocional, doenças psicossomáticas, afecções 
osteomusculares como dores na coluna, no corpo e sobrecarga muscular, cefaleia, disfunções otorrinolaringológicas tendo sido citadas rouquidão 
e labirintite. Um dos docentes alega surgimento de doença autoimune e outro reconhece o surgimento de sintomas da Síndrome de Burnout. Foi 
possível apurar o alto índice de estresse, sendo destacado o período de provas como o de maior prejuízo. Foram também apontados o excesso de 
obrigações da carreira como docente, a quantidade de alunos, junção dessas atividades com atividades fora do ambiente acadêmico e a carga 
horária densa. Espera-se que esses resultados impulsionem o planejamento de intervenções eficazes.

Saúde

Psicologia
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



E-mail para contato: leandroduclos@hotmail.com IES: FESGO

Autor(es): Lívia Caroline Alves; Larissa de Oliveira e Ferreira; Taís Alecrim de Portugal; Cellina Josiukas; Leandro Jorge Duclos da 
Costa

Palavra(s) Chave(s): criança; desempenho cognitivo; maus-tratos.

Título: O IMPACTO DA VIOLÊNCIA POR MAUS-TRATOS NO DESEMPENHO COGNITIVO DE CRIANÇAS

Curso: Psicologia

Saúde

RESUMO

A violência na atualidade é percebida de várias formas em escala mundial. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde mais de um milhão 
de pessoas morrem, sofrem ferimentos não letais e lidam com comprometimentos de ordem psicológica. Pode-se compreender por violência 
como uso intencional da força física ou poder na prática de atos contra si ou contra outro indivíduo que possa resultar em dano psicológico, 
privação, sofrimento ou morte. Dentre os mais diversos tipos de violência, esse trabalho ateve-se a violência denominada por maus-tratos. Esse 
tipo de violência é caracterizada por vitimizações ocorridas no núcleo familiar por parentes ou pessoas pertencentes a esse núcleo, por exemplo 
cuidadores. As ações violentas com maior recorrência são física, emocional e psicológica contra idosos e crianças. Estudos recentes abordam que 
violência por maus-tratos em criança pode comprometer os aspectos cognitivos, principalmente quando esse indivíduo está em idade escolar. 
Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo avaliar o impacto da violência por maus-tratos no desempenho cognitivo de crianças com 
idade de 6 a 11 anos. Os procedimentos metodológicos foram a aprovação da pesquisa no Comitê de Ética, o mapeamento das situações de 
violência entre os sujeitos da pesquisa e a avaliação do desempenho cognitivo. Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram o 
questionário Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ), que avalia a violência por maus-tratos no último ano e ao longo da vida, e a Escala 
Wechsler de inteligência para crianças (WISC IV), a partir de quatro índices para avaliar desempenho cognitivo, são eles: Índice de Compreensão 
Verbal, Índice de Organização Perceptual, Índice de Memória Operacional, Índice de Velocidade de Processamento e Quociente Intelectual Total. 
Os sujeitos participantes da pesquisa foram 50 crianças, de ambos os sexos, com idade entre 6 e 11 anos divididas em dois grupos, são eles: 
vítimas e não vítimas de violência. Os sujeitos da pesquisa foram selecionados em escolas das redes pública e privada situadas no estado de Goiás 
e foram orientados a responder ao questionário JVQ e os indicadores da Escala de Wechsler. Os dados coletados foram lançados no software 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 24.0 e analisados a partir da técnica estatística de ANOVA. Os resultados apontaram que 
as crianças que sofreram violência por maus-tratos não apresentaram comprometimento no desempenho cognitivo de acordo com os sujeitos 
pesquisados, os instrumentos empregados, os métodos estatísticos utilizados e o contexto, porém foi possível comprovar estatisticamente que o 
grupo de crianças que sofreram maus-tratos apresentaram um pior desempenho no índice de velocidade de processamento. Esses dados não 
isentam a responsabilidade do monitoramento, das ações de orientação e dos procedimentos preventivos necessários ao combate a violência por 
maus-tratos entre crianças de 6 a 11 anos. Vale destacar que essa pesquisa se encontra em andamento e outras técnicas de tratamento 
estatístico serão empregadas para garantia de resultados mais consistentes.
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RESUMO

A violência está presente em diversas passagens pela história da humanidade e nas diversas esferas sociais. Podemos compreender violência 
como qualquer atitude de ordem intencional humana contra um indivíduo, contra si próprio ou contra um grupo de pessoas que possa resultar 
em danos físicos e psicossociais. A violência pode se apresentar em diferentes práticas, tais como, violência familiar, crimes convencionais, 
violência indireta, violência entre pares, entre outras. Essa produção científica se ateve ao tipo de violência entre pares, mais especificamente ao 
bullying em contexto escolar. Podemos compreender o bullying como prática de violência psicológica e/ou física recorrente a uma mesma pessoa 
em contextos de interação social, sobretudo no contexto escolar. Atualmente estudos comprovam práticas de bullying em todas as regiões 
brasileiras reforçando um alerta para especialistas de diversas áreas, gestores escolares e profissionais da educação. Nas áreas da Psicologia e da 
Educação são prementes as preocupações com o impacto da violência na formação qualitativa de estudantes. Neste sentido, a presente produção 
científica dispõe como objetivo avaliar o impacto da violência por bullying nas funções executivas, especificamente na flexibilidade cognitiva, de 
crianças com idade entre 6 a 11 anos. As funções executivas são estruturas neurofuncionais responsáveis pelas habilidades cognitivas que 
permitem realizar ações, supervisionar contextos, corrigir percursos, criar possibilidades e realizar trabalhos. As habilidades cognitivas citadas são 
fundamentais para a aprendizagem no contexto escolar. Para atendermos o objetivo da pesquisa adotamos o seguinte percurso metodológico. As 
etapas do percurso foram:  aprovação da pesquisa no Comitê de Ética, o mapeamento das situações de violência entre os sujeitos da pesquisa e a 
avaliação das funções executivas. Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram o questionário Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ), 
que avalia, entre outros tipos de violência, violência entre pares (bullying) no último ano e ao longo da vida e o Five Digit Test (FDT) para testar 
funções executivas, sobretudo flexibilidade cognitiva. Participaram da pesquisa 83 crianças, de ambos os sexos, com idade entre 6 e 11 anos. Os 
sujeitos da pesquisa foram selecionados em escolas das redes públicas e privadas situadas no estado de Goiás e foram orientados a responder o 
questionário JVQ e o FDT. Os dados coletados foram lançados no software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 24.0 e 
analisados a partir da técnica estatística de ANOVA. Os resultados apontaram, através das análises estatísticas, que a violência entre pares possui 
correlação significativa e negativa na flexibilidade cognitiva nas crianças de 06 a 11 anos. Logo, crianças do universo pesquisado submetidas a 
violência por bullying apresentaram déficit no indicador de flexibilidade cognitva. Logo, esse impacto negativo vinculado a flexibilidade cognitiva 
pode afetar o percurso formativo do discente em idade escolar por se tratar de uma habilidade que permite ao sujeito, diante de uma nova 
circunstância ou desafio, reestruturar as atitudes de modo a resolver a situação problema.

Saúde

Psicologia
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



E-mail para contato: carolinearanha97@gmail.com IES: UNESA

Autor(es): Caroline Aranha Kalil; Ágatha Lorrany Souza de Santa Rita

Palavra(s) Chave(s): Psicologia, Estudantes, Saúde Mental, Adoecimento, Formação

Título: O PROCESSO DE ADOECIMENTO PSÍQUICO DOS ESTUDANTES DE PSICOLOGIA DO 1º E 10º PERÍODO DA 
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA) CAMPUS NOVA IGUAÇU

Curso: Psicologia

Saúde

RESUMO

O ingresso na universidade é marcado por mudanças significativas e muitos desafios para todos os sujeitos. Alguns desses desafios dizem respeito 
da adaptação e novos saberes, à responsabilização no processo de construção do conhecimento e as expectativas quanto à inserção no mercado 
de trabalho nos últimos anos da   graduação. Para uma parcela significativa de estudantes, as dificuldades financeiras podem também estar 
presentes ao longo do processo de formação. Este momento coincide ainda, para muitos, com a transição da adolescência para a vida adulta. Ou, 
em muitos casos, com a volta aos bancos escolares depois de anos longe deles, como é o caso de diversos estudantes da rede privada de ensino. 
Durante a formação na área da saúde o contato direto com outros seres humanos coloca os estudantes diante de suas próprias limitações, saúde 
ou doença, conflitos e frustrações. Ainda assim a vivência estudantil na universidade é uma questão pouco investigada e discutida, em especial, a 
vivência do aluno do curso de graduação em Psicologia. A pesquisa “SAÚDE MENTAL DO ESTUDANTE DE PSICOLOGIA: POSSÍVEIS IMPLICAÇÕES 
PARA SUA ATUAÇÃO PROFISSIONAL” teve o objetivo de verificar se as vivências acadêmicas e o processo de formação do aluno de Psicologia da 
Universidade Estácio de Sá (UNESA) campus Nova Iguaçu, que está em contato com o sofrimento psíquico de outras pessoas e com conteúdo 
acadêmicos diretamente relacionados com a subjetividade humana, afetam sua saúde mental, gerando transtornos mentais menores (TMM), que 
são um conjunto de manifestações do mal-estar psíquico e de caráter inespecífico, com repercussões fisiológicas e psicológicas que podem gerar 
limitações. Foi realizada uma pesquisa exploratório-descritiva, de abordagem quali-quantitava e foram realizados procedimentos técnicos de 
pesquisa bibliográfica e aplicação da Entrevista Clínica Estruturada para os Transtornos do DSM-V (SCID-5), que é um guia de entrevista para a 
realização dos principais diagnósticos do DSM-V. Foram entrevistados 16 (dezesseis) estudantes do 1º (primeiro) período e 22 (vinte e dois) 
estudantes do 10º (décimo) período, turnos diurno e noturno. Em relação aos estudantes do 1º (primeiro) período, é notório a prevalência de 
muitos sintomas ansiosos, causados pela nova rotina na entrada do campo acadêmico. Muitos relataram a dificuldade em manejar o tempo entre 
a vida pessoal, trabalho e faculdade, gerando inseguranças sobre a capacidade de acompanhar as aulas e compreender os novos conteúdos que 
são apresentados. A partir do SCID-5, 7 (sete) apresentaram sintomas de Transtorno do Pânico ao longo da vida, 12 (doze) apresentaram 
sintomas de Transtorno Depressivo Maior Atual, Transtorno Depressivo Maior Anterior e/ou Transtorno Depressivo Persistente e 8 (oito) 
apresentaram quadros de Ansiedade, Ansiedade Social e/ou Ansiedade Generalizada.  Além disso, intensas alterações do sono, apetite, 
irritabilidade constante e desatenção. Já os estudantes do 10º (décimo) período, os mesmos sintomas ansiosos são apresentados, mas sendo 
causados pela percepção do fim da faculdade, pelas incertezas a respeito do mercado de trabalho e da capacidade em manejar os conhecimentos 
adquiridos na prática profissional. A partir do SCID-5, 10 (dez) apresentaram sintomas de Transtorno do Pânico ao longo da vida, 10 (dez) 
apresentaram sintomas de Transtorno Depressivo Maior Atual, Transtorno Depressivo Maior Anterior e/ou Transtorno Depressivo Persistente e 8 
(oito) apresentaram quadros de Ansiedade, Ansiedade Social e/ou Ansiedade Generalizada. As alterações do sono e do apetite se mostram 
presentes também, somadas com um intenso cansaço, estresse e angústia. Alguns apontaram uma culpa por não terem terminado a faculdade 
no tempo previsto, o que intensificava os sintomas anteriores e o traziam a sensação de inutilidade.   O tema é atual e verificou-se a necessidade 
de maiores pesquisas sobre o mesmo pois podem existir implicações profissionais a partir destes quadros.
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RESUMO

Analisar o comportamento social, e seu dinamismo, requer antes de tudo a percepção de que a realidade que cerca os agentes sociais refletem 
diretamente nos seus comportamentos. O presente estudo não perdeu essa verdade de vista ao analisar o comportamento social dos indivíduos 
que moram na comunidade Vila Vitória, localizada em uma área de mangue que foi invadida quando da construção da MA 207, conhecida na 
cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, como “Via Expressa”. O trabalho foi gestado dentro do projeto de extensão “Via Expressa 
Cidadã”. O projeto é ligado a Faculdade Estácio São Luís e é multidisciplinar. Dele fazem parte os cursos de Nutrição, Psicologia, Nutrição, 
Enfermagem, Direito e Biomedicina. O objetivo do projeto é levar para a comunidade a infraestrutura e o material humano disponível na 
Faculdade, tendo como objetivo último incluir as pessoas que vivem no local. Este trabalho foi construído a partir da interação entre os alunos do 
curso de Psicologia que fazem parte do projeto de extensão e a comunidade. Durante as visitas à comunidade, os alunos de psicologia ouviam os 
moradores. Além de entrevistas semiestruturadas eles usaram a técnica de escutatória para entender como os indivíduos que vivem na 
comunidade percebem a realidade que os cerca e como eles interagem com a mesma. Durante esse processo foi possível compreender como os 
moradores definem os problemas estruturais que gracejam pela comunidade e como eles buscam resolvê-los. Por ser uma área invadida, a 
comunidade não possui nenhuma infraestrutura criada pelo Estado Brasileiro. As ruas não são asfaltadas, não existe coleta de lixo e o esgoto é a 
céu aberto. Também não há escola ou posto de saúde que atendam a comunidade. Diante desta realidade, o presente trabalho teve como 
objetivo estudar os comportamentos sociais das pessoas que vivem na comunidade, buscando compreender como os indivíduos percebem os 
problemas sociais que os cercam. Durante a realização das entrevistas semiestruturadas e da escutatória foi possível perceber como cada 
indivíduo que foi ouvido se vê dentro da comunidade. Essa percepção deu as bases para os alunos de psicologia analisarem os padrões de 
comportamentos das pessoas que foram ouvidas. Nas falas foi possível perceber sentimentos como desilusão, impotência, abandono e solidão, 
principalmente entre as pessoas mais velhas da comunidade. Apesar de ainda está no início, o trabalho junto a comunidade já demonstrou que o 
atendimento psicossocial é necessário. Não só os indivíduos, mas toda a comunidade está fragilizada e necessita de apoio psicológico.
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RESUMO

O aumento da população idosa e as novas construções culturais e teóricas acerca dos processos de envelhecimento vem reconfigurando os 
papeis assumidos por idosas no seio das famílias contemporâneas. De acordo com a literatura científica, as avós cuidadoras substituem e/ou 
auxiliam os filhos nas tarefas diárias de cuidado e educação dos netos por diversos motivos, como o trabalho dos pais das crianças, em situações 
de separações e divórcio e na maternidade adolescente. A presente pesquisa objetivou investigar a percepção de avós cuidadoras maternas 
sobre as práticas educativas e acompanhamento de seus netos em idade escolar bem como suas concepções sobre o desenvolvimento, educação 
e relacionamentos intergeracionais. A pesquisa foi dividida em duas etapas. A primeira, de rastreamento, contou com a participação de 70 
mulheres, com idade média de 66,2 anos, avós de crianças de 7 a 10 anos de idade, alunos de uma escola particular na cidade de Juiz de Fora, 
sendo submetidas à aplicação de um instrumento de sondagem para a identificação das avós cuidadoras. Após análise estatística dos dados deste 
levantamento, 10 avós, com idade igual ou superior a 60 anos, foram selecionadas para a participação na segunda etapa da pesquisa, 
respondendo a uma entrevista semi-estruturada cujo roteiro envolveu doze perguntas distribuídas em cinco temáticas. O instrumento de 
rastreamento revelou que 80% das avós tinham entre 50 e 59 anos enquanto a maioria das avós idosas (85,5%), estavam compreendidas na faixa 
etária dos 60 – 69 anos e 14,5% entre 70-79 anos. 60% das avós maduras eram casadas enquanto 54,5% das avós idosas encontravam-se em 
união estável, a média do número de filhos para a amostra total de avós foi de 3,49 e a média para o número de netos foi de 4,27. A média do 
número de pessoas que residiam com as avós foi de 2,72 por residência. Da amostra inicial, 6,7% das avós maduras e 32,7% das avós idosas foram 
identificadas como cuidadoras, enquanto 86,6% das avós maduras e 67,3% idosas foram consideradas auxiliares. Das avós idosas cuidadoras, 10 
mulheres participaram da entrevista (segunda etapa da pesquisa). A análise de conteúdo dessas entrevistas evidenciou que, o trabalho e a 
separação dos filhos são as principais razões que motivam o cuidado dos netos pelas avós. Quanto à educação e criação dos netos, as avós 
concebem esse papel de uma forma restritiva e diferenciada dos filhos, desempenhando-o de forma secundária, pois, na concepção delas a tarefa 
primária da educação cabe aos próprios filhos. Em relação ao desenvolvimento infantil dos netos, as avós relataram dificuldades relacionadas à 
nutrição, constituição familiar e carência dos mesmos, declarando ainda que os cuidados dedicados aos netos conferem a elas mais benefícios 
que prejuízos. Quanto às relações intergeracionais e familiares, os relatos das idosas indicaram que a velhice constitui um marco para mudanças 
pessoais e funcionais na família. Os resultados permitiram concluir que as avós cuidadoras representam suporte prático para os filhos e afetivo 
para os netos. Apesar do suporte oferecido, as avós concebem que a responsabilidade em educar as crianças é dos pais, desempenhando, 
portanto, um papel secundário nesse processo.
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RESUMO

Este projeto visa a importância de proporcionar mudanças na maneira de se perceber e de reagir diante de experiências vividas nas fases do ciclo 
da vida. Especialmente voltado à necessidade de mulheres das comunidades (Faculdade Estácio de Alagoas e Instituto Galba Novaes) que passam 
por sofrimentos físicos e psíquicos desencadeados nos ciclos vitais, possibilitando assim que tais mulheres possam ressignificar suas vivências e 
adquiram um novo olhar sobre si mesmas. A vida das mulheres é uma constante transformação. Além de mudanças físicas, psíquicas e até 
cerebrais, como é o caso de mulheres no período da gestação e aleitamento. É necessário certo conhecimento para romper vários estereótipos 
impostos de formas sociais e culturais, principalmente nas fases de maior fragilidade como, por exemplo o período do climatério e a menopausa, 
onde existe uma alteração nítida comportamental, podendo ocorrer vários transtornos psiquiátricos sérios como a depressão. Todavia a mulher 
assistida pode desfrutar de excelente qualidade de vida. É esta visão que possibilita a Prevenção e Promoção da Saúde. O projeto é desenvolvido 
através da realização de trabalho em grupo que busca como objetivo principal a prevenção e promoção da saúde sob o olhar da Psicologia no 
ciclo gestacional, puerperal, climatério e menopausa, proporcionando qualidade de vida através das seguintes intervenções: Psicoterapia Breve, 
fortalecimento egoico, resiliência nas etapas vitais, palestras informativas, técnicas de dinâmicas de grupo, oficinas psicopedagógicas. Ocorrendo 
assim uma integração da prática curricular a serviço da comunidade, proporcionando psicoeducação à mulher no decorrer dos ciclos da vida. Este 
projeto tem como ferramenta fundamental despertar a conscientização das mulheres da comunidade através do trabalho em grupo que busca 
prevenção e promoção e saúde sob o olhar da psicologia no ciclo gestacional, puerperal, climatério e menopausa proporcionando qualidade de 
vida e integrando a prática curricular a serviço das mulheres das comunidades no decorrer dos ciclos vitais. A docente e as discentes 
desenvolveram ações para melhor atender a comunidade, as intervenções eram feitas em grupo, realizando atividades psicoeducativas de acordo 
com a necessidade, visando sempre a prevenção e promoção da saúde psicológica e adaptação do processo de interação entre as participantes 
do grupo. A partir das atividades psicoeducativas realizadas na Clínica Estácio-Fal e através das observações realizadas foi possível analisar que 
através desta forma de intervenção em grupo, com mulheres na fase do climatério e com gestantes, facilitamos o lidar com perdas, que são 
comuns ao ciclo vital conscientizamos ao grupo a necessidade de expressar sentimentos e emoções, compartilhamos orientações respeito da 
saúde da mulher. Com as medidas de orientação procurou-se estabelecer uma ressignificação das vivências através da fala. O referido projeto 
não obteve dados específicos gerados para a avaliação dos benefícios oferecidos a população estudada, porém através das ações e da fala das 
mulheres que são acompanhadas pelo projeto podemos acompanhar a evolução das ressignificações de suas vivências através da fala.
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RESUMO

Nos últimos anos, casos de violência relacionados às escolas têm apresentado cada vez mais notoriedade na mídia e na sociedade em geral, 
especialmente em decorrência de crimes cometidos, a exemplo da chacina ocorrida no Rio de Janeiro, em uma escola municipal no bairro de 
Realengo em 2011, que vitimou doze estudantes. Tal violência se apresenta disseminada em diferentes países e com diferentes níveis de 
gravidade, chamando a atenção de profissionais da educação e pesquisadores de diferentes áreas. Apesar de a discussão sobre essa temática ser 
considerada recente no Brasil, tendo se iniciado aproximadamente por volta do final da década de 1980, países como França, Inglaterra, Noruega 
e Estados Unidos já realizavam estudos sobre o tema desde os anos 1970. O presente projeto tem como objetivo o levantamento bibliográfico 
sobre prevenção da violência escolar, por meio de revisão sistemática realizada em periódicos nacionais e internacionais sem delimitação 
temporal, a partir de artigos indexados em bases multidisciplinares e da saúde. As bases investigadas foram: BVS, PubMed, Eric, SciELO, Web of 
Science e Sociological Abstracts. A revisão foi realizada visando artigos que abordassem estratégias de prevenção e enfrentamento da violência 
escolar. Dentre os estudos encontrados, foram selecionados 33 artigos. Esses artigos foram categorizados de acordo com seu objetivo principal 
em três grandes eixos. Em um primeiro eixo (1) apresentam-se estudos voltados para ações de prevenção e enfrentamento da violência 
desenvolvidas pelo poder público ou pela própria escola. No segundo eixo (2), apresentam-se estudos sobre programas de prevenção e 
enfrentamento da violência escolar. E no terceiro eixo (3) são apresentados artigos que realizavam revisão da literatura quanto à qualidade e à 
efetividade de programas de prevenção da violência escolar. Os resultados apontam para o predomíno de estudos de avaliação de programas de 
prevenção da violência, de cunho quantitativo e que consideram a definição de violência escolar como interpessoal entre estudantes. É notável a 
necessidade de haver mais estudos que desenvolvam a temática da violência em escolas e que avaliem ações de prevenção e enfrentamento 
desse fenômeno.
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RESUMO

O objetivo do nosso trabalho é falar sobre a nossa experiência no projeto de iniciação científica que ocorre na UNESA – Campus Petrópolis 
chamado “A negação do racismo na psicologia”. A pesquisa desenvolvida é bibliográfica e qualitativa, onde avaliamos os textos, produzidos em 
psicologia social, sobre o tema do racismo. O segundo momento é articular com o conceito de negação do racismo, do autor Van Dijk (2010) que 
discorre sobre as diversas formas de recursos linguisticos que estruturam a negação do racismo. Defendemos a necessidade de se pesquisar 
sobre essa temática na psicologia, por dois motivos: Para que possamos fazer valer os princípios fundamentais do código de ética do psicólogo, 
que preza pelo alinhamento da psicologia com a declaração universal dos direitos humanos. Para tanto, enquanto profissionais, precisamos estar 
atentos as diversas formas de opressão e desigualdade existentes na nossa realidade e, se tratando de uma sociedade estruturalmente racista, 
como a brasileira, é condição sine qua non entendermos as engrenagens deste discurso. O segundo motivo seria a necessidade de assumir a 
responsabilidade que nossa profissão é historicamente vinculada ao discurso das elites e por isso, se não for crítica e transformadora, acaba 
perpetuando e mantendo uma lógica racialmente excludente. Aqui, percebe-se a necessidade de se falar sobre a negação do racismo, de maneira 
mais clara,posto que, segundo o documento do CFP chamado "Quem são as psicólogas brasileiras?"(2013) constata-se que 67% delas são 
brancas. Assim é necessário refletirmos tanto sobre o racismo como a negação do racismo - que, por ser uma profissão predominantemente 
branca, tem um ambiente propício para isso.O que podemos observar nos artigos analisados é que o racismo é ainda uma temática sub estudada 
na psicologia e que, por ser cultural, também influência a nossa prática e a nossa escrita. Assim, por acreditarmos que quanto mais falarmos 
sobre, mais iremos desconstruir essas questões que estão enraizadas no tecido social, acreditamos que é importante visibilizar as estruturas 
linguisticas que contribuem para os discursos de negação do racismo.
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RESUMO

O câncer de mama é uma enfermidade decorrente da proliferação de células anormais da mama que resultam na formação de um tumor. 
Acredita-se que a reconstrução da mama, pós-cirurgia de extirpação mamária, pode marcar a vida dessas mulheres nos aspectos físicos, sociais e 
emocionais. Este estudo teve como objetivo analisar os impactos psicológicos da cirurgia de reconstrução mamária em mulheres submetidas á 
cirurgia de extirpação da mama por câncer. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo de abordagem qualitativa. A pesquisa foi desenvolvida 
no período de agosto de 2017 a julho de 2018, no Programa de Assistência a Mulher Mastectomizada(Proamma), projeto de responsabilidade 
social de uma Instituição de Ensino Superior do Ceará. A pesquisa envolveu sete mulheres mastectomizadas submetidas a cirurgia plástica de 
reconstrução mamária, integrantes do Proamma Respeitou-se os aspectos éticos o estudo pesquisa que envolve os seres humanos, sendo o 
estudo submetido ao comitê de Ética em pesquisa, do Centro Universitário  Estácio do Ceará com o parecer de n°2.248.929. A coleta de dados 
deu-se através de uma entrevista semiestruturada com perguntas norteadoras. Para a análise dos dados utilizou-se o método de análise de 
conteúdo. Como resultado observou-se que as participantes do estudo tinham idade entre 48 e 68 anos, eram em sua maioria aposentadas. Com 
relação à situação conjugal uma era viúva, uma divorciada, duas solteiras e três eram casadas, sendo elas de camadas socioeconômicas menos 
favorecidas e residentes do município de Fortaleza-Ceará. A partir das falas, foi possível identificar 02 categorias: As emoções da mulher frente à 
reconstrução da mama, e intervenção do outro na percepção da mulher no processo de ressignificar. Na primeira categoria agruparam-se falas 
que revelaram os sentimentos das mulheres frente ao processo de reconstrução da mama nos diversos recursos e procedimentos clínicos e/ou 
cirúrgicos envolvidos. As entrevistadas mencionaram que os sentimentos logo após a reconstrução mamária são diversificados, e que cada 
mulher vivência esse momento de forma única. Relataram sentimentos de medo, insatisfação, vergonha, alegria, sofrimento, satisfação, 
depressão, perdas e dores diversas. Na segunda categoria, a influência do outro na percepção da mulher no processo de se dar um novo sentido 
para sua nova condição, as mulheres relataram que esse outro que a vê e o suporte das pessoas que as cercam têm um grande valor no processo 
de enfrentamento da mudança física, e na forma de vê a si próprio. Categorias essas que elucidam os diversos sentimentos, insegurança, medos e 
superações frente a novo momento pós-cirurgia do câncer de mama em sua existência. É perceptível a importância de estudos nessa temática, 
em vista de a abrangência da terapêutica e suas implicações na vida pessoal, social e familiar da mulher. A pesquisa ressaltou importância da 
cirurgia plástica da mama pós-mastectomia por trazer benefícios na vida da mulher, na sua aceitação e renovo de sua vida após a superação do 
diagnóstico e tratamento do câncer de mama, mas também questiona quais os sentimentos dessa mulher como um todo frente a esse processo.
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RESUMO

O câncer de mama é uma enfermidade decorrente da proliferação de células anormais da mama que resultam na formação de um tumor. 
Acredita-se que a reconstrução da mama, pós-cirurgia de extirpação mamária, pode marcar a vida dessas mulheres nos aspectos físicos, sociais e 
emocionais. Este estudo teve como objetivo analisar o impacto psicológico da cirurgia de reconstrução mamária em mulheres submetidas á 
cirurgia de extirpação da mama por câncer. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo de abordagem qualitativa. A pesquisa foi desenvolvida 
no período de agosto de 2017 a julho de 2018, no Programa de Assistência a Mulher Mastectomizada(Proamma), projeto de responsabilidade 
social de uma Instituição de Ensino Superior do Ceará. .A pesquisa envolveu sete mulheres mastectomizadas submetidas a cirurgia plástica de 
reconstrução mamária, integrantes do Proamma Respeitou-se os aspectos éticos o estudo pesquisa que envolve os seres humanos, sendo o 
estudo submetido ao comitê de Ética em pesquisa, do Centro Universitário  Estácio do Ceará com o parecer de n°2.248.929. A coleta de dados 
deu-se através de uma entrevista semiestruturada com perguntas norteadoras. Para a análise dos dados utilizou-se o método de análise de 
conteúdo. Como resultado observou-se que as participantes do estudo tinham idade entre 48 e 68 anos, eram em sua maioria aposentadas. Com 
relação à situação conjugal uma era viúva, uma divorciada, duas solteiras e três eram casadas, sendo elas de camadas socioeconômicas menos 
favorecidas e residentes do município de Fortaleza-Ceará. A partir das falas, foi possível identificar 02 categorias: As emoções da mulher frente à 
reconstrução da mama, e intervenção do outro na percepção da mulher no processo de ressignificar. Na primeira categoria agruparam-se falas 
que revelaram os sentimentos das mulheres frente ao processo de reconstrução da mama nos diversos recursos e procedimentos clínicos e/ou 
cirúrgico envolvidos. As entrevistadas mencionaram que os sentimentos logo após a reconstrução mamária são diversificados, e que cada mulher 
vivência esse momento de forma única. Relataram sentimentos de medo, insatisfação, vergonha, alegria, sofrimento, satisfação, depressão, 
perdas e dores diversas. Na segunda categoria, a influência do outro na percepção da mulher no processo de se dar um novo sentido para sua 
nova condição, as mulheres relataram que esse outro que a vê e o suporte das pessoas que as cercam têm um considerável  valor no processo de 
enfrentamento da mudança física, e na forma de vê a si próprio. Categorias essas que elucidam os diversos sentimentos, insegurança, medos e 
superações frente a novo momento pós cirurgia do câncer de mama em sua existência. É perceptível a importância de estudos nessa temática, 
em vista de a abrangência da terapêutica e suas implicações na vida pessoal, social e familiar da mulher. A pesquisa ressaltou importância da 
cirurgia plástica da mama pós mastectomia por trazer benefícios na vida da mulher, na sua aceitação e renovo de sua vida após a superação do 
diagnóstico e tratamento do câncer de mama, mas também questiona quais os sentimentos dessa mulher como um todo frente a esse processo.
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RESUMO

O presente trabalho tem como problema central investigar as transformações e durezas do campo da saúde mental no processo de Reforma 
Psiquiátrica brasileira. Entendemos com isso que a Reforma é um movimento contínuo de modulações não apenas no aspecto teórico-prático, 
isto é, de produção de saber, formação de profissionais e execução das políticas públicas em saúde mental, mas também de intervenção no modo 
como a sociedade tem pensado a loucura. Tal processo que se iniciou tardiamente no Brasil, através da Lei Paulo Delgado (2001), passou pelo 
campo da produção de conhecimento nas universidades e de execução, a partir de ações afirmativas, diretrizes de cuidado, humanização, 
investimento e capacitação fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Porém, coube-nos perguntar durante a pesquisa: sendo a psiquiatria patrona 
das práticas manicomiais, asilares e enclausurantes -do hospital psiquiátrico clássico, passando pelas contenções físicas, até às camisas de força 
químicas- como o campo psi tem lidado na prática com o sofrimento subjetivo? Desdobrando a pergunta, tivemos como objetivo principal 
cartografar o estado da saúde mental hoje e sua vinculação às políticas e diretrizes da Reforma Psiquiátrica. Para tal, realizamos entrevistas, 
habitações do território incluindo um complexo psiquiátrico, um grupo com mães de pessoas autistas, bem como revisão bibliográfica de autores 
que tem investigado e feito incursões às instituições de psiquiatria no Brasil. Assim, obtivemos no campo e na literatura resultados complexos. 
Por um lado inúmeros esforços tem sido feito para o encerramento das atividades asilares, manicomiais; porém, por outro, contiguamente ao 
processo antimanicomial, uma gama de práticas continuam vivas, repaginadas e maquiadas de novidade. Como exemplo podemos citar a 
ressureição e investimento em pesquisas com eletrochoques, chanceladas pela nota técnica 11/2019  editada pelo Ministério da Saúde, inúmeros 
relatos de maus tratos e violência em instituições de tratamento de adicções, segundo o relatório da comissão do Conselho Federal de Psicologia, 
a tentativa de descontinuar o modelo da redução de danos, investindo na perspectiva da abstinência, a precariedade e ardil de instituições 
religiosas que se propõem a cuidar do usuário toxicômano através da fé. Percebemos também em campo que existe a crença coletiva e familiar 
de que a infância precisa ser medicada; com isto vimos que as intensidades da infância e adolescência têm sido a cada dia mais patologizadas e 
medicadas. Pudemos perceber a medicação de autistas como diretriz de tratamento, sem que haja apoio integral às famílias e acolhimento dos 
seus sofrimentos e angústias, vimos também uma alta frequência de diagnósticos de transtornos de atenção e comportamentos supostamente 
desviantes tendo como diretriz o cuidado medicamentoso. Concluímos então, que a Reforma brasileira tem passado por um período crítico em 
todos os seus setores: com a mudança no governo federal, tivemos a publicação de portarias e políticas contrárias ao processo de Reforma, 
enfrentamos o desmonte das políticas antimanicomiais em saúde mental para dar lugar a práticas asilares e religiosas no campo prático; temos 
ainda a formação psi, que não abandonou a lógica higienista e farmacocêntrica, e por fim o público-alvo que educado pelo saber hegemônico, 
entende que cuidar é submeter-se ao saber médico. Deste modo, pudemos observar que existe um jogo de forças no campo, que nos impele a 
pensar criticamente a complexidade do território da saúde mental. Por um lado temos o poder econômico, os moralismos e o conservações, e por 
outro temos a luta antimanicomial, a resistência ao modelos asilar-farmacológico, e a tentativa de fazer sobreviver uma Reforma molecular que 
resiste e possa se transformar em uma Revolução no campo do pensamento e do cuidado.

Saúde

Psicologia
XI Seminário de Pesquisa da Estácio



E-mail para contato: neide@me.ufrj.br IES: UFRJ

Autor(es): Lucineide Fernandes Moraes ; Gabriela Fernandes Moraes Fonseca

Palavra(s) Chave(s): Representação Social; Gravidez; Primigesta.

Título: REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA GRAVIDEZ EM MULHERES PRIMIGESTAS ASSISTIDAS NO AMBULATÓRIO DE PRÉ-NATAL 
DA MATERNIDADE ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Curso: Psicologia

Saúde

RESUMO

O presente trabalho visa compreender as representações sociais de mulheres primigestas assistidas pela Maternidade Escola da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro para realização do pré-natal. Segundo a literatura que aborda o fenômeno gravidez, o mesmo é descrito como um 
evento biopsicossocial, que está atravessado por valores culturais, sociais, econômicos e emocionais, trazendo diversas modificações no 
organismo e na vida social da mulher. Desta forma, a mulher pode experienciar situações, das mais simplórias às mais complexas, que interferem 
tanto no seu bem-estar assim como no de seu bebê, podendo gerar medos e/ou ansiedades, até o desencadeamento de risco gestacional. É 
necessário que esta mulher/gestante receba apoio e suporte das pessoas para ela significativas, bem como a atenção e correta atuação da equipe 
de saúde que participará de todo o percurso do ciclo gravídico-puerperal. Esta é uma pesquisa de campo de cunho qualitativa compreensiva, 
realizada em duas etapas: A primeira etapa da pesquisa foi à realização de observação das atividades de acolhimento coletivo das gestantes 
atendidas no pré-natal na Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro com o objetivo de melhor conhecer o campo em causa. 
A segunda etapa da pesquisa consistiu em aplicação de uma entrevista aberta, contendo uma questão disparadora com finalidade de captar as 
explicações e interpretações trazidas pelas gestantes acerca do fenômeno gravidez. Participaram dessa pesquisa 19 (dezenove) primigestas. 
Esclarecemos que a entrevista buscou cartografar categorias, tais como valores culturais, religiosos, psicossociais, econômicos. Assim, o tema 
proposto de compreender as representações sociais dessas gestantes, em suas singularidades, é relevante e traz em seu cerne a possibilidade e a 
probabilidade desta gravidez transcorrer da melhor forma possível. A representação social revelada neste estudo, pelas primigestas, apontou 
sentimentos de medo, angustia ansiedade e certo sofrimento relacionado ao fenômeno da gravidez. Constatou-se, também, um ancoramento na 
ambivalência de sentimentos, ora positivo, ora negativo que de alguma maneira leva a estas mulheres a se sentirem inseguras. É mister, 
esclarecer que a pesquisa foi submetida ao Comitê  de Ética e Pesquisa da Maternidade- Escola da UFRJ (Certificado de Apresentação para a 
apreciação ética. CAAE: 03614913.6.00005275).
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Título: SAÚDE DOCENTE NA UNIVERSIDADE PRIVADA
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Saúde

RESUMO

O trabalho enquanto dimensão da existência sempre existiu na sociedade dos homens. É um elemento que faz parte da vida do sujeito e que se 
apresenta tão antigo quanto ele, sendo apontado inclusive como a atividade que possibilitou o próprio processo de transformação das formas 
pré-humanas em humanas. Nas formações sociais coexistem diferentes modos de produção. Englobam a atividade industrial e comercial, tanto 
quanto a atividade cultural e política. O homem se renova à medida que o tempo exige tal mudança. Por meio do trabalho o homem pode 
transformar o mundo. É importante levar em consideração que as próprias noções de trabalho, assim como o mundo, também passam por 
transformações ao longo do tempo. Atualmente a globalização da economia de mercado e os processos de reestruturação produtiva têm 
provocado mudanças nas organizações de trabalho e nas formas de gestão, influenciando de forma incisiva a saúde e o bem-estar do trabalhador.  
Neste cenário a saúde do professor tem despertado especial interesse da comunidade científica, visto que tal profissão é considerada uma das 
mais estressantes na atualidade. A administração do conhecimento e a programação da inovação são capazes de produzir no docente a 
necessidade de demonstrar um bom desenvolvimento em seu trabalho, podendo resultar em desgaste psicológico, físico e emocional, levando a 
quadros de depressão, síndrome de burnout e sentimentos de insatisfação e/ou inaptidão profissional. No Brasil, a literatura científica sobre as 
condições de trabalho e saúde dos professores é ainda restrita. Quando procuramos por saúde docente do professor universitário da rede 
particular de ensino, a quantidade de artigos é ainda menor. Entendendo a universidade como uma instituição social comprometida com a 
formação de profissionais, técnicos e intelectuais de nível superior, para atender às crescentes demandas da sociedade em um dado contexto 
histórico; instituição esta que representa o quadro social da época em que existe e que exerce o papel de manutenção ou transformação social e 
que reflete o momento histórico e as diferentes forças sociopolíticas da realidade em que está inserida, identifica-se que a temática é atual e 
bastante inédita. A presente pesquisa pretende cobrir uma possível lacuna no conhecimento, descrevendo a produção científica existente na 
literatura sobre a saúde física e mental do docente da rede privada de ensino superior, publicada nos últimos 05 anos. O objetivo é realizar 
revisão sistemática de estudos sobre a saúde física e mental do docente da rede privada de ensino superior em literatura científica publicada 
entre os anos de 2014 a 2018. Estão sendo analisados artigos publicados nas seguintes bases de dados: SciELO Brasil, Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS) Brasil, Pepsic (Periódicos Eletrônicos em Psicologia) e LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde),  nas línguas 
portuguesa e inglesa, utilizando como descritores saúde docente; saúde mental docente; universidade privada, assim como teacher health; 
mental health teacher; private university. Seguindo a metodologia PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses), foi realizada a primeira busca pelos artigos no período de 12/03/19 a 05/05/19. Após esta busca foram encontrados 673 artigos. 
Destes, somente 171 foram considerados, sendo 88 em inglês e 83 em português. Foram excluídos documentos que estivessem apresentados em 
duplicata entre as bases e cujo tema não contemplasse o objetivo proposto neste estudo.  Estes artigos estão sendo analisados, mas já sabemos 
que somente 25 tratam da realidade brasileira. Considerando que, de acordo com o último relatório INEP – Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2017) - são 209.442 professores da Educação Superior atuando na rede privada no Brasil, o número de 
artigos é bem pouco significativo. Os dados preliminares já indicam a necessidade de maiores estudos na área.
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Título: SAÚDE MENTAL DO ESTUDANTE DE PSICOLOGIA

Curso: Psicologia

Saúde

RESUMO

A entrada na universidade é marcada por mudanças e desafios para todos os sujeitos. Esses desafios dizem respeito à adaptação a novos saberes, 
a responsabilidade com o processo de construção do conhecimento, e as expectativas quanto à inserção no mercado de trabalho no final da 
graduação.  Estudos sobre essa etapa de ingresso na universidade, atentam para a existência de uma vulnerabilidade vivida pelos universitários e 
como isso pode afetar sua saúde e sua prática profissional. Teóricos apontam que durante a formação na área de saúde o aluno experimenta o 
encontro de fragilidades entre o racional e o emocional.  Desta forma, a rotina dos estudantes é demarcada por ansiedade, medo, angústias, 
dúvida, raiva. Ainda assim, a vivência estudantil é pouco investigada, especialmente a vivência do aluno de psicologia. A pesquisa “Saúde Mental 
do estudante de psicologia” teve o objetivo de verificar se as vivências acadêmicas, o processo de formação, do estudante de Psicologia da 
Universidade Estácio de Sá, campus Nova Iguaçu, que está em contato com o sofrimento psíquico de outras pessoas e com conteúdo acadêmicos 
diretamente relacionados com a subjetividade humana é afetado em sua saúde mental, gerando transtornos mentais menores. Foi realizada uma 
pesquisa exploratório-descritiva, de abordagem quali-quantitativa. Foram utilizados procedimentos técnicos de pesquisa bibliográfica e aplicação 
de Entrevista Clínica Estruturada para os Transtornos do DSM-5 (SCID-5) que é um guia de entrevista para a realização dos principais diagnósticos 
do DSM-5 (anteriormente diagnosticados no Eixo I). Foram entrevistados 16 alunos do 1º período e 22 alunos do 10º período, turno diurno e 
noturno, do curso de graduação em Psicologia regularmente matriculados e que aceitaram voluntariamente. Para a seleção dos participantes 
adotou-se o método da amostra probabilística. No resultado dos estudantes do primeiro período foram obtidos os seguintes dados: o 
preenchimento de critérios para quadros de depressão, transtorno de pânico e ansiedade generalizada, 50% dos entrevistados apresentaram 
pelo menos dois desses quadros diagnósticos. Podem-se notar nos relatos dos entrevistados, alterações de sono ou preocupação com a nova 
rotina da faculdade, dificuldade em conciliar a faculdade com o trabalho.  Destacam ainda que em períodos de provas ocorre uma intensificação 
dessas alterações no sono. Já no resultado dos estudantes do décimo período foi observado: apresentaram episódios de Transtorno de pânico ao 
longo da vida e transtorno de ansiedade generalizada, episódio de depressão maior atual, episódio de depressão anterior. A preocupação com o 
final da graduação e com o mercado de trabalho é recorrente nas falas dos estudantes. Os alunos também se mostram fadigados, pouco 
motivados e ansiosos quanto à carreira. Foram encontrados também transtornos relacionados ao uso bebidas alcoólicas e autoagressão. A partir 
desta pesquisa é possível perceber a relevância do tema. Psicólogos são profissionais de saúde mental, e ter um olhar para a saúde mental dos 
mesmos é de grande importância, pensando que seus transtornos podem atingir, diretamente, seu trabalho. Na universidade estão os futuros 
profissionais e estar atento a vulnerabilidade dessa etapa se refere a se preocupar com o futuro, com a atuação desses profissionais. Os dados 
foram apresentados à gestão do curso.
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RESUMO

No Brasil, com base no Censo Demográfico do IBGE (2010), 344 206 pessoas não conseguem escutar de forma alguma, 1 798 967 possuem grande 
dificuldade para escutar e 7 574 145 possuem alguma dificuldade. Os dados mostram que existem uma grande quantidade de pessoas surda e 
portadores de deficiência auditiva, e está estatística vem crescendo a cada ano, demonstrando que é uma população que necessitam de atenção 
especial, no meio educacional, social, trabalhista e da saúde. Para se ter acesso a esse conjunto relações sociais, o surdo ou deficiente auditivo 
encontra grande dificuldade devido a sua incapacidade de ouvir. Tal situação muitas vezes impede a incorporação dessas pessoas em ambientes 
sociais, causando uma trajetória frustrante devido ao preconceito, discriminação ou até mesmo rejeição de diversos grupos, incluindo a família. 
Nesta pesquisa a atenção se volta para a questão da saúde mental da comunidade surda, pois diante da dificuldade de inclusão que os mesmo 
encontra na sociedade, os surdos ainda carecem de uma compreensão mais clara sobre suas angustias, expectativas e demandas individuais e 
sociais.  Porém, mesmo diante da demanda que essa população trás, compreende-se que existe uma lacuna referente ao acesso do surdo ao 
psicólogo, além da escassez de modelos alternativos de atendimento a pessoas surdas, ocorre a falta da qualificação desses profissionais. É 
preciso pesquisas que possam promover uma reflexão, ou até mesmo chamar atenção de psicólogos em relação a terapia na área da surdez. 
Assim, a presente pesquisa surgiu devido à preocupação com demanda da saúde mental da comunidade surda, dando ênfase no atendimento 
psicológico a esses indivíduos, trazendo como problema de pesquisa o seguinte questionamento: porque é importante que o profissional de 
psicologia se qualifique em libras na atualidade? Deste modo, o objetivo geral desse artigo é apresentar a importância para o profissional de 
psicologia em relação à Língua Brasileira de Sinais. A pesquisa bibliográfica teve como base  estudos realizados sobre os aspectos referentes a 
importância da qualificação em libras para profissionais de psicologia, e o impacto que causa aos surdo e portadores de deficiência a falta de 
especialização por parte de profissionais de saúde mental. Para melhor entender o tema, a pesquisa contou para com um questionário 
respondido via internet, realizado em março de 2019 a partir do Google Forms. O questionário foi disponibilizado para profissionais que já 
atendem à essa demanda da população. Foi possível compreender que o acolhimento ao paciente surdo não é uma tarefa fácil e o terapeuta 
precisa estar empenhado em saber sobre a cultura e a comunidade surda, considerar todas as questões que perpassam o indivíduo na construção 
da identidade surda e refletir sobre seus processos psicossociais. Esse atendimento ao surdo torna a comunicação acessível, proporcionando 
maior cuidado à saúde mental desse público, reduzindo as barreiras da linguagem, favorecendo, assim, a inclusão - que  não implica apenas em  
mudanças teóricas, mas importantes mudanças ideológicas e práticas.
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RESUMO

Uma a cada cinquenta e nove crianças têm sido diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e essa estatística engloba todas as 
raças, etnias e classes sociais. É possível diagnosticar o autismo já com dezoito meses de vida, sendo fundamental a precocidade dessa 
intervenção para obtenção de melhores os resultados. Atualmente, não há cura para o autismo. Os tratamentos que demonstraram 
cientificamente consideráveis melhoras nos efeitos no desenvolvimento destas crianças são fundamentados em Análise do Comportamento, 
onde a Análise do Comportamento Aplicada é a ciência para resolução de problemas das variáveis que afetam o comportamento. O transtorno se 
caracteriza por alterações significativas na comunicação e interação social e pela presença de interesses restritos e comportamentos repetitivos.  
A psicologia comportamental, desta forma, avalia tais conjuntos observáveis como comportamentos intelectuais, comportamentos emocionais, 
comportamentos sociais, comportamentos educacionais, comportamentos linguísticos, comportamentos agressivos, comportamentos 
ocupacionais e comportamentos de autoajuda. Na medida em que comportamentos podem ser observados, eles também podem ser separados e 
medidos com objetividade. Este fator é essencial para avaliar se um cliente está se aperfeiçoando, estagnado ou regredindo. Por tratar-se de um 
transtorno com sintomas e características subjetivas, que ainda impõem um determinado desconhecimento e desinformação perante a 
sociedade como um todo, pretendemos demonstrar nesse artigo de forma direta e simples o conteúdo investigado. A criança, objeto do presente 
estudo, recebeu o diagnostico de TEA nível moderado aos três anos de idade, iniciando assim o tratamento de forma imediata. Este estudo de 
caso sob a metodologia Aba, teve seu início com a realização de exames comprovados cientificamente, realizados no Centro de Estudos e 
Intervenção para o Desenvolvimento Humano. Estes testes foram utilizados para mensurar o grau do atraso de desenvolvimento e direcionar as 
intervenções necessárias a serem realizadas: Inventário Portage Operacionalizado, Pefil Psicoeducacional Revisado e The childhood autismo 
rating scale (CARS). Ela apresentou desempenho abaixo do que é esperado para a idade cronológica na maioria das áreas, exceto em 
coordenação motora. Os dados da criança indicaram maior comprometimento e atrasos mais expressivos em linguagem e brincar, e interesse por 
materiais. Ela obteve 33,5 pontos no CARS que indicam de autismo leve/moderado. Com estes indicativos, iniciaram-se as intervenções com a 
metodologia ABA, objetivando atenuar os atrasos de desenvolvimento. Os exercícios foram e realizados cinco vezes por semana, quatro horas por 
dia, por uma pessoa responsável vinculada ao grupo CEI. A Análise foi feita compreendendo o período de dez meses. Dentre os exercícios 
propostos no tratamento encontram-se Contato visual, identificação de cores, nomear e identificar pessoas, nomear e identificar ações, 
estruturação de frases, nomear e identificar objetos da escola, nomear e identificar números, desenhar, identificar emoções, entre outros que 
serão apresentados no projeto final com a análise da avaliação da evolução da criança em questão. As respostas aos exercícios propostos estão 
sendo positivas. Foram constadas melhoras no quadro cognitivo e comportamental.  A evolução clínica será detalhada na apresentação final do 
trabalho científico com a exposição dos mesmos testes realizados após o período de intervenção. Assim pretendemos salientar a importância da 
intervenção adequada e assim desmistificar o tratamento do TEA, propagando o conhecimento e informação necessários para famílias que se 
sentem desacolhidas rumo ao desafio gerado pelo diagnóstico em seus filhos, bem como orientar estudantes e profissionais que tenham atuação 
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RESUMO

Com o surgimento das novas tecnologias e a interatividade existente no cotidiano da sociedade atual, o smartphone tornou-se parte inerente na 
vida da maioria dos indivíduos, desencadeando uma dependência patológica conhecida mundialmente como nomofobia, ou seja, o pavor de estar 
sem o telefone celular disponível. O uso abusivo do smartphone não pode ser considerado despretensioso e inofensivo, que não repercuta em 
novas configurações e modos de ser dos indivíduos junto ao corpo social gerando novos padrões e modelos nas relações produtivas/afetivas, 
sociais, políticas e culturais. Diante dos conflitos psicológicos mediados pela tecnologia no espaço de convivência sócio/afetiva, destaca-se a 
importância do papel da Psicologia na prevenção à nomofobia e a intervenção junto aos indivíduos afetados por tal compulsão, salientando não 
só seus aspectos psíquicos, mas também sociais. Neste estudo, realizou-se uma revisão bibliográfica sobre o transtorno objetivando investigar as 
implicações psicológicas que o uso abusivo do smartphone pode causar nos seus usuários; o modelo de comunicação e possibilidades de conexão; 
a relação indivíduo e tecnologia ao longo dos anos e o fenômeno da nomofobia. Uma das formas de tratar a nomofobia é através da Terapia 
Cognitivo Comportamental. Como forma de prevenção King e Nardi propõem que o indivíduo mantenha uma inter-relação comedida e saudável 
com todos estes aparatos tecnológicos utilizando com moderação procurando evitar os malefícios.Palestras, rodas de conversa, grupo de apoio, 
campanhas preventivas nas próprias redes sociais poderão ser recursos para a ampliação da discussão de pais, psicoterapeutas, educadores, 
psiquiatras e demais profissionais  Diante dos impactos e mudanças comportamentais, psicológicas, profissionais e culturais que o uso imoderado 
do aparelho favorece, são indispensáveis novas pesquisas na prevenção e tratamento, tanto medicamentoso quanto psicológico, como também, 
se a nomofobia pode ser reconhecida entre uma das mais novas classificações psiquiátricas ou se restringe somente em subdivisão de outros 
transtornos.
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RESUMO

A violência letal no campo da intimidade é a forma mais grave de agressão presente nas tipologias da violência entre parceiros íntimos. Essa 
forma de violência pode ser conceitualizada polimorficamente: pelo sua motivação e de cunho sociopolítico (feminicídio íntimo); no campo 
psiquiátrico, especialmente forênsico (homicídio conjugal) e no campo da saúde pública, principalmente nos moldes da Organização Mundial da 
Saúde (homicídio entre parceiros íntimos). Sabe-se que mulheres, numa relação íntima heterossexual, possuem seis vezes mais chances de serem 
vitimadas por seus parceiros, quando comparadas aos homens. No contexto brasileiro, cerca de 33,3% dos assassinatos de mulheres ocorrem no 
campo das relações de intimidade, ocupando o 5o. lugar no mundo entre os países que mais vitimizam letalmente as mulheres. O campo da 
violência letal assume a importância da análise de variáveis sociodemográficas, situacionais (relacionadas às circunstâncias do homicídio, bem 
como a forma de ação letal), motivacionais e precursores como subsídio na construção de indicadores preventivos no campo de pesquisa e 
intervenção. Esta pesquisa se situa como primeira etapa do projeto de iniciação cientifica de pesquisa e bolsa produtividade do pesquisador, 
realizado no Centro Universitário Estácio de Sá Santa Catarina. De caráter exploratória e descritiva, e delineamento quantitativo, pretende 
descrever as principais variáveis associadas aos assassinatos de mulheres no Estado de Santa Catarina no período de 2010 a 2017. A pesquisa, de 
cunho documental, analisou o banco de dados dos boletins de ocorrência associados aos assassinatos de mulheres em situação de violência 
doméstica do Secretaria de Segurança do Estado de Santa Catarina. De acordo com os dados analisados no período de 2010 a 2017, foram 
identificados 384 assassinatos de mulheres. Das variáveis sociodemográficas, as regiões com maiores taxas de assassinatos foram o Oeste 
Catarinense (107 casos, representando 28% dos casos); seguida do Vale do Itajaí (93 casos, representando 24%). As regiões Norte e Serrana 
representaram, respectivamente, 14% (54 casos) e 11% (41 casos). A idade das vítimas variou entre 1 ano de idade até 80 anos, sendo que as 
faixas etárias de 19-25 (66 casos, 17,19%) e 31-40 (106 casos, 27,60%) foram as mais expressivas. Das variáveis situacionais, a principal motivação 
destacada pelos profissionais da segurança pública foi passional, representando 350 casos (91,14%). As formas de agressão letal foram diversas: 
agressão física, agressão com instrumento contundente (objetos de impacto), armas brancas (objetos perfurocortantes), armas de fogo, 
enforcamento, carbonização. Destaca-se como mais expressivas as armas brancas (142 casos, totalizando 37% da amostra) e armas de fogo (119 
casos, totalizando 31% dos casos). Todos os autores dos homicídios identificados na amostra foram homens, com idade entre 15 a 80 anos. As 
faixas etárias mais expressivas entre os atores foram entre 31 a 40 anos (28,39%, totalizando 109 casos) e 41 a 60 anos (27,60%, totalizando 106 
casos). É importante destacar que os boletins de ocorrência não tipificam a relação entre vítimas e autores, o que é um limitador importante no 
mapeamento dos casos. Os dados revelam que indícios importantes que devem ser aprofundados, principalmente relacionados às diferenças 
regionais presentes em Santa Catarina, a importância do acesso a armas de fogo e as faixas etárias de vítimas e autores. Os boletins de ocorrência 
são fontes de informação relevantes na pesquisa da violência letal, mas devem ser complementadas com outros documentos para o
aprofundamento da análise, desde reportagens divulgadas sobre os casos, bem como os processos criminais. A próxima etapa da pesquisa 
pretende relacionar as informações com possíveis reportagens associadas aos casos.
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RESUMO

No Brasil, a violência é um problema de saúde pública que atinge a população em larga escala, no entanto, quando se trata de crianças a situação 
é ainda mais preocupante por existirem diversos fatores institucionais e culturais que limitam as notificações oficiais. Este estudo trata-se então 
de uma revisão sistemática sobre a violência infantil no Brasil e suas consequências psicológicas na criança, cujos objetivos foram buscar na 
literatura os efeitos psicológicos ocasionados pela violência sofrida pela criança e de qual maneira esta interfere em seu desenvolvimento 
biopsicossocial, apontando assim as lacunas existentes nos estudos desta área a fim de fomentar discussões futuras. Utilizou-se a metodologia 
Prisma, através da qual é possível realizar uma análise estatística detalhada acerca das produções científicas do tema proposto. As bases de dados 
escolhidas foram SciELO e PubMed e os descritivos usados foram "child abuse", "child abuse and Brazil", "violence against child", "psychological 
effects of child abuse in Brazil" e "consequences of child abuse in Brazil". Os critérios de exclusão dos estudos foram: artigos que não 
correspondiam aos descritores, através do título, resumo, leitura na íntegra, artigos repetidos e idiomas (foram excluídos os que não estavam em 
inglês, português ou espanhol). O total de artigos encontrados foram 291, dos quais 124 foram excluídos por título, 31 por resumo, 2 por serem 
de outros idiomas, 24 por leitura na íntegra, 70 por repetição e 5 por não obter acesso. Restaram então 35 artigos para análise. Detectou-se nesta 
revisão sistemática distintos tipos de violências cometidas contra crianças, sendo evidenciadas por maior parte dos artigos encontrados a 
violência sexual e a violência física. Conquanto, foram encontradas outras modalidades de violências com apuração menor de conteúdo 
pesquisado, sendo elas: violência psicológica (violência emocional), e negligência. Já as consequências psicológicas mais frequentemente 
identificadas foram: depressão, ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático (TEPT), hiperatividade, déficit de atenção, sequelas emocionais, 
afetivas, psicológicas, sociais e comportamentais. Assim, constatou-se que a violência cometida infantil geralmente é intrafamiliar, destacando-se 
nas famílias de baixa renda. Na referida revisão, foi possível observar na literatura a necessidade de estudos mais aprofundados acerca das 
consequências geradas pela violência nas crianças, as quais pouco são investigadas, mas que prejudicam amplamente seu desenvolvimento 
biopsicossocial.
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