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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

O III Congresso Multidisciplinar da Baixada Santis-
ta: Agua e Ciências da Saúde em tempos de Pandemia  
é um evento científico que possibilitará discussões de 
temas atuais na área da saúde e políticas públicas, como 
COVID-19, Saneamento e Saúde, transdisciplinaridade, 
parceria serviço-universidade para o bem comum e os 
principais problemas relacionados a saúde dos moradores 
da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS). O 
evento também possibilitará o diálogo entre os pares de 
temas específicos da área da saúde.

Este evento reunirá trabalhadores da saúde, pales-
trantes do Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e 
Municipais de Saúde, alunos de graduação e pós-gradua-
ção, professores, pesquisadores convidados com expertise 
na sua área temática para este congresso.

Já estamos caminhando para a terceira edição do 
Congresso multidisciplinar, e esperamos seguir o mesmo 
sucesso dos anteriores contribuindo neste momento de 
pandemia tão delicado em nosso país com a saúde publica 
da população Brasileira.

Os eventos anteriores foram presenciais, porem este 
ano, devido a pandemia este evento será virtual e por isso 
estamos solicitando a ajuda da FAPESP para continuar-
mos mantendo o rigor científico metodológico, a quali-
dade e excelência do evento, contribuindo com a saúde 
publica de nosso País. Sendo virtual este evento terá uma 
abrangência maior de participantes nacionais e interna-
cionais, propiciando uma troca de experiencia entre paí-
ses com relação a essa pandemia que assola o mundo.
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PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE 
TRABALHO E OS LIMITES E POSSIBILIDADES DO 

EMPREGO APOIADO COMO REFERÊNCIA DE POLÍTICA 
PÚBLICA ANTICAPACITISTA.

Jeniffer Farias de Souza1, Thalita Lacerda Nobre1,2 

1 Psicologia, Universidade Católica de Santos 2: Mestrado Profissional em Psicologia, Desenvolvi-

mento e Políticas Públicas - Universidade Católica de Santos. 

RESUMO

Introdução

Este estudo pretende fazer uma exploração da atuação interdisciplinar dos 
Técnicos de Emprego Apoiado – TEA, que operaram na inclusão de pessoas 
com deficiência no mercado de trabalho na Baixada Santista em 2018 e 2019 a 
partir da Metodologia do Emprego Apoiado. Esse projeto foi assegurado pelo 
Programa Nacional de Apoio à Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência - 
PRONAS/PCD do Ministério da Saúde, e executado por uma OSCIP. 

Objetivo

O objetivo é analisar os limites e possibilidades da metodologia utilizada 
e como pode se associar às transformações do discurso e prática capacitista. A 
pesquisa será qualitativa, exploratória e de opiniões, os dados serão obtidos 
através de entrevistas semiestruturadas das experiências e perspectivas dos pro-
fissionais que atuaram na execução do projeto. Através da análise dos dados 
considerando os estudos sobre deficiência dentro da perspectiva da psicologia 
social pretende-se contribuir para a revisão da metodologia e a criação de possi-
bilidades de um produto de inclusão emancipatório e anticapacitista, pensando 
em desenvolvimento de Políticas Públicas.

Palavras-Chave

deficiência; capacitismo; mercado de trabalho; emprego apoiado; políticas 
públicas
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ENSINO SUPERIOR: UM ESTUDO SOBRE O 
SOFRIMENTO PSÍQUICO E ADOECIMENTO LABORAL 

DE DOCENTES NA PERSPECTIVA TEÓRICA DAS 
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS.

Sandra de Oliveira Soares Cardoso1, Maria Izabel Calil Stamato1 

1: Mestrado Profissional em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas - Universidade Ca-

tólica de Santos. 

RESUMO

Introdução

Potencializar recursos subjetivos a Docentes de Ensino Superior melhora 
a atuação profissional. 

Objetivo

Investigar representações sociais sobre sofrimento psíquico e adoecimento 
laboral e relação com trabalho. Método: Qualitativo, análise de questionários 
virtuais de 100 docentes do ES, adultos, sem idade, gênero, etnia e nível de for-
mação acadêmica, ativo em Instituição Pública ou Privada. 

Resultados

Investimento na profissão, com Qualificação contínua, Atenção e Preven-
ção à Saúde Mental. Conclusão: Produção de vídeo Youtube sobre Autocuida-
do Docente.

Palavras-chaves

Docentes do Ensino Superior; Sofrimento Psíquico; Adoecimento Labo-
ral; Representações Sociais; Psicologia e Políticas Públicas
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PREVALÊNCIA DE AGRESSÕES CONTRA MULHERES 
DURANTE A IDADE FÉRTIL NA BAIXADA SANTISTA EM 

2018.

Victória Sanches Coelho1; Lourdes Conceição Martins2; Silvia Regina 
Viodres Inoue2,3

1 Farmácia, Universidade Católica de Santos; 2 Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, 

Universidade Católica de Santos; 3 Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Desenvolvimento 

e Políticas Públicas, Universidade Católica de Santos.

RESUMO

Introdução

As agressões não letais contra mulheres ocorrem principalmente em sua 
idade fértil (10 aos 49 anos) e, embora sejam frequentes, são pouco estudadas e 
têm graves repercussões na vida. Este estudo transversal que analisa a prevalên-
cia de agressões contra mulheres em idade fértil, no ano de 2018 na Região Me-
tropolitana da Baixada Santista, utilizou-se dados secundários de acesso público 
sobre violência e agravos (CID10: Y09) obtidos junto ao sistema de informação 
de Agravos de Notificação, do banco de dados do Sistema Único de Saúde. 
Foi calculada a taxa de violência por faixa etária, a análise descritiva, teste de 
Qui-quadrado e realizada a dinâmica espacial. Em 2018 foram registradas 668 
agressões contra mulheres de 10 a 49 anos, sendo 172 (25,75%) na faixa de 10 
a 19 anos e 496 (74,25) na faixa de 19 a 49 anos. Destas mulheres 329 (53,5%) 
eram negras e 277 (45%) brancas, com 33,8% formadas no ensino médio. Entre 
as jovens a violência sexual é a mais prevalente (p<0,05), ocorrendo em suas 
residências (p<0,05) e perpetrados por conhecidos (p<0,05) e pais (p<0,05). 
Entre as adultas a violência física é a mais frequente (p<0,05), ocorrendo em 
seus domicílios (p<0,05) e cometidas pelos cônjuges (p<0,05). Os municípios 
de Santos, Cubatão e Itanhaém apresentam as maiores taxas de violência em 
ambas as faixas etárias. Esses dados apontam que há uma distinção da vulnera-
bilidade da mulher segundo sua faixa etária, alterando os tipos de agressões e 
seus perpetradores.

Palavras-chaves

Causas externas; violência; mulher; idade fértil; SUS 
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CONSULTÓRIO NA RUA: DESAFIOS PARA O CONTROLE 
DA TUBERCULOSE.

Luisa Gabriella Reis Cabreira1 ; Luzana Mackevicius Bernardes1.

 1Enfermagem, Universidade Católica de Santos 

RESUMO

Introdução

A população em situação de rua vem aumentando nos últimos anos e essa 
condição está relacionada a uma série de vulnerabilidades sociais, legais e de 
saúde, com destaque para a tuberculose (TB). A população em situação de rua é 
prioritária para o Programa Nacional de Controle da Tuberculose, já que a taxa 
de incidência da doença nessa população é 56 vezes maior e a mortalidade entre 
os indivíduos com TB é de 4 a 9 vezes maior que na população em geral. Diante 
disso, o Ministério da Saúde recomenda a adoção de estratégias equitativas, 
sendo o consultório na rua uma estratégia de aproximação entre a população 
em situação de rua e a equipe de atenção primária à saúde. 

Objetivo

Conhecer a produção científica brasileira dos últimos dez anos sobre os 
desafios do consultório na rua para controle da tuberculose. 

Metodologia

Revisão integrativa realizada em agosto de 2019 que proporciona a síntese 
de conhecimento sobre as dificuldades e os desafios na adesão ao tratamento 
da tuberculose na população em situação de rua. A questão norteadora desta 
pesquisa foi: “Quais os desafios enfrentados pelo consultório na rua para o 
controle da tuberculose na população em situação de rua?”. Foram analisados 8 
artigos científicos publicados em periódicos e manuais do Ministério da Saúde 
(MS), Scielo, Pubmed e International Medical Society. Os critérios de inclusão 
utilizados foram: artigos científicos de 2012 a 2018 na língua portuguesa. Os 
critérios de exclusão foram: artigos ou conteúdos publicados em revistas com 
mais de dez anos de publicação e/ou com conteúdo referente às ações pratica-
das em outros países. 

Resultados

Caracterizando os desafios de atuação do consultório na rua para o contro-
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le da tuberculose, estão as tendências dessa população em apresentar desorien-
tação no tempo, de banalização dos sintomas e serem itinerantes, dificultando 
as ações de controle da saúde, além de algumas deficiências técnico-científicas 
apresentadas pelos profissionais da equipe de atenção primária, como a dificul-
dade de identificação do sintomático respiratório e na coleta de material para 
baciloscopia. 

Conclusão

Diante desta análise, foi evidenciado que o cuidado com a população de 
rua com tuberculose é singular e o enfermeiro deve compreender a complexi-
dade de viver na rua para determinar as ações de cuidado e usar a educação em 
saúde como ferramenta fundamental de atuação, promovendo a autonomia do 
indivíduo. 

Palavras-Chave

Tuberculose; Pessoa em situação de rua; Consultório na rua; Adesão; Vul-
nerabilidade.
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CONCEPÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA 
PERSPECTIVA DE PESSOAS COM CÂNCER INCURÁVEL 

DO SUS DA BAIXADA SANTISTA.

 Thais Laudares Soares Maia1, Carolina Luísa Alves Barbieri1, Silvia 
Regina Viodres Inoue1

1Programa de Pós-Graduação stricto senso  em saúde coletiva- Universidade Católica de Santos

RESUMO

Introdução

O itinerário terapêutico (IT) analisa o percurso individual ou coletivo de 
pessoas na busca por serviços de saúde e tratamento. 

Objetivo

O objetivo da pesquisa foi analisar possíveis barreiras e facilitadores no 
(IT) na perspectiva de pessoas com câncer incurável usuárias do serviço público 
de saúde da Baixada Santista. 

Metodologia 

Foi realizado pesquisa qualitativa e entrevista semiestruturada com sete 
pessoas. 

Resultados

Dentre as principais concepções destacam-se a demora para concluir o 
diagnóstico como barreiras no (IT) e compreendido como facilitador o acesso 
ao tratamento e humanização no atendimento.

  Palavras-Chave

SUS; Itinerário terapêutico; câncer.
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ANÁLISE DA SÉRIE TEMPORAL DA COBERTURA DA 
VACINA CONTRA O INFLUENZA.

 Dayane Felix de Almeida1, Lourdes Conceição Martins2, Carolina 
Luísa Alves Barbieri2

1Farmácia, Universidade Católica de Santos; 2Programa de Pós-Graduação stricto senso  em saúde 

coletiva - Universidade Católica de Santos

RESUMO

Introdução

A gripe é uma doença transmissível de origem viral, onde vacinas são usa-
das para prevenir e controlá-la.

Objetivo

Analisar a serie temporal da cobertura vacinal contra o Influenza. 

Metodologia

Estudo ecológico com análise dos dados da cobertura vacinal da gripe na 
região da Baixada Santista.

Resultados

A Cobertura da vacina contra a gripe mostrou declínio nos municípios de 
Cubatão, Guarujá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente. 

Conclusão

São Vicente em todos os anos, exceto o de 2016, não teve a taxa de imu-
nização adequada. Em 2020, exceto Cubatão e São Vicente, obteve o maior 
percentual de imunização no período de 6 anos. 

Palavras-chave

Vacina; Gripe; Influenza.
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PERFIL REPRODUTIVO DE VICENTINAS EM UMA 
MATERNIDADE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE 

SANTOS/SP.

Amanda Rodrigues Pereira1, Gabrielly Oliveira da Conceição1, Lourdes 
Conceição Martins1,2, Joice Maria Pacheco Antônio Fernandes1,2

1Enfermagem, Universidade Católica de Santos; 2Programa de Pós-Graduação stricto senso  em 

saúde coletiva - Universidade Católica de Santos 

RESUMO

Introdução

A gravidez consiste em um processo fisiológico natural, ainda sim, sujeito 
a agravos físicos, psíquicos e sociais próprios do período gestacional, conheci-
dos por caracterizar o risco gravídico, que pode variar de baixo a alto. Entre os 
fatores associados a gestação de risco, mencionados no Manual de Atenção ao 
Pré-Natal do Ministério da Saúde, estão fatores relacionados à história reprodu-
tiva anterior e atual, características estas pertencentes ao perfil reprodutivo da 
gestante. A Mortalidade Materna e Infantil é um fenômeno com causas mul-
tidisciplinares de alto nível de complexidade, resultado de complicações que 
podem ocorrer durante ou após a gestação e parto. Frente a elevadas taxas de 
morbimortalidade materna-infantil na Região Metropolitana da Baixada Santis-
ta, compreender o impacto do perfil reprodutivo no risco gestacional e, conse-
quentemente, na mortalidade desta população é de extrema relevância a saúde 
pública. 

Objetivo

Analisar os fatores de risco reprodutivos e a gestação de alto risco nas ges-
tantes residentes do município de São Vicente.

Metodologia

Estudo apresenta desenho caso-controle, com 178 gestantes, sendo os ca-
sos 89 gestantes consideradas de alto risco e controle 89 gestantes sem diag-
nostico de gestação de alto risco, com idade superior a 18 anos e munícipes de 
São Vicente/SP. Foi realizada a análise descritiva, teste de Qui- quadrado e/ou 
Teste Exato de Fisher e a análise de regressão logística univariada. O nível de 
significância é de 5%. 
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Resultados

Observou-se um maior número de gestantes na faixa etária entre 18 e 34 
anos (p<0,05), com união estável (p>0,05), que estudaram além do ensino fun-
damental (p>0,05), não eram brancas (p>0,05), moradia com 3 ou menos cômo-
dos(p<0,05) e eram “do lar” (p>0,05). Nas gestantes de alto risco predominou 
síndrome hipertensiva (n=46; 51,69%), diabetes mellitus (DM) (n=36; 40,45%) 
ou ambos (n=14; 15,74%). No modelo de regressão logística foi observado a 
chance de ter gestação de alto risco quando teve partos cesarianas em gestações 
anteriores (OR= 2.18; IC95%: 1,17; 4,07), se teve filho que morreu no primeiro 
mês de vida (OR= 8,69; IC95%: 1,06; 71,02), risco de prematuridade na ges-
tação atual (OR= 2.97 IC95%: 1.42; 6,19) e ter 35 anos ou mais (OR= 2.15; 
IC95%: 1,01; 4,57). 

Conclusão 

Ressignificar o impacto do perfil reprodutivo no risco gravídico pode favo-
recer a implantação de medidas preventivas ao agravamento de condições clíni-
cas ao agravamento de quadros gestacionais, especialmente através de medidas 
que visem a implantação de políticas públicas.

 Palavras-chave

Perfil reprodutivo; São Vicente; Gestação de alto risco. 
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MANEJO DE RESÍDUO SÓLIDO DE PEIXE: UMA 
REVISÃO SISTEMÁTICA.

 Flaiane de Morais Ferreira1, Giovanna Valle de Sousa1, Rosângela 
Bampa Schattan1,2

1 Nutrição, Universidade Católica de Santos; 2 Gastronomia, Universidade Católica de Santos

RESUMO 

Introdução

O pescado possui uma excelente qualidade nutricional, porém seus re-
síduos representam cerca de 70% do peso total, o que inclui carcaça, cabeça, 
vísceras, pele e escamas que descartados erroneamente, pode levar à prejuízos 
socioambientais. 

Objetivo

O objetivo do estudo foi investigar o manejo de resíduos sólidos prove-
nientes da cadeia abastecimento e uso de peixes. 

Metodologia

Realizou-se uma revisão bibliográfica entre os períodos de março a junho 
de 2020. Foram selecionados artigos e documentos por meio de buscas em 
base de dados: MEDLINE, SCIELLO, Google Scholar, FAO, livros e periódico 
da Biblioteca Virtual da Universidade Católica de Santos, e no banco de legis-
lações do Ministério da Agricultura, Pesca e Pecuária, no sistema da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária e no Ministério do Meio Ambiente, utilizando 
palavras-chaves como: pescado, sustentabilidade, aproveitamento integral de ali-
mentos, resíduo de peixe. 

Resultados

Foi possível observar que dentre os resíduos de peixes mais comumente 
utilizados, encontra-se a carcaça de Tilápia do Nilo, seguido do uso de penacos 
e espinhas de peixe não especificado. As preparações mais desenvolvidas a par-
tir de resíduos, são produtos de panificação, snacks, biscoitos, sopas e caldos, 
entre outros, e, de modo geral, conferem boa aceitação, principalmente no que 
se refere a preparações de panificação. 
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Conclusão

Diante disso, a utilização dos resíduos de peixe, mostraram-se promissoras, 
tanto no que diz respeito ao enriquecimento nutricional de preparações tradi-
cionais, quanto em relação às preparações não comestíveis. No entanto, se faz 
necessário mais estudos a fim de obter novas tecnologias no uso desses resíduos 
e obter melhor aceitação.

 Palavras-chave

Pescado; aproveitamento integral de alimentos; resíduos.
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ANÁLISE DE TENDÊNCIA DA MORTALIDADE INFANTIL 
NA REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA 

ENTRE 1999 E 2018.

Juliana Gonzaga dos Santos1,2, Lourdes Conceição Martins1, Carolina 
Luísa Alves Barbieri1

1 Programa de Pós-Graduação  Stricto Sensu em Saúde Coletiva - Universidade Católica de 

Santos; 2 Hospital Santa Casa de Santos

RESUMO

 Introdução

A Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) tem apresentado as 
maiores Taxas de Mortalidade Infantil (TMI) do estado de São Paulo. Objetivo: 
Analisar a tendência da TMI na RMBS entre 1999 e 2018. Metodologia: Estu-
do ecológico de série temporal com análise da TMI regional e por municípios. 
Resultados: A TMI regional reduziu mais de 30%, com uma média de 17,56 
óbitos/1000 nascidos vivos. A região e os municípios apresentaram tendência 
decrescente da TMI no período. Conclusão: A TMI e seus componentes reduzi-
ram ao longo da série, porém de forma heterogênea na região.

Palavras-chave

Mortalidade infantil; Estudos de Séries Temporais; Estratégias de Saúde  
Regionais.
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SER-PROFESSOR, E AGORA? LABORATÓRIO DE 
FENÔMENOS ARTÍSTICOS COMO POSSIBILIDADE DE 

RE-CONHECIMENTO.

 Elaine Cristina dos Santos Matos1, Hélio Alves1

1 Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas, Universidade 

Católica de Santos

RESUMO

Este Trabalho é apresentação preliminar de minha Pesquisa de Mestrado, 
dando sequência ao trabalho que desenvolvo como psicóloga no Laboratório 
de Fenômenos Artísticos. Tem por objetivo refletir sobre Políticas Públicas 
que norteiam o Ensino e a Educação. Levantamento bibliográfico e entrevis-
tas semiestruturadas serão analisadas pela Análise Textual Discursiva (ATD), 
desenvolvida por Moraes e Galiazzi. A Pesquisa encontra-se em fase de síntese 
bibliográfica. Busca contribuir com a ressignificação profissional a partir dos 
processos artísticos e da fenomenologia.

Palavras-chave

Formação de Professores; Fenomenologia; Análise Textual Discursiva 
(ATD); Psicologia e Arte; Psicologia e Políticas Públicas.
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OS LIMITES E AS POSSIBILIDADES DO PROFESSOR 
COMO PROMOTOR DE SAÚDE MENTAL DOS ALUNOS 

DE INCLUSÃO NO ÂMBITO DAS INSTITUIÇÕES 
ESCOLARES.

Natália Canêo1, Thalita Lacerda Nobre1

1 Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas, Universidade 

Católica de Santos

RESUMO

Introdução

Este trabalho irá discutir que a inclusão escolar vai além de práticas peda-
gógicas. Objetivo: Investigar os limites e as possibilidades do professor enquanto 
promotor de saúde mental dos alunos de inclusão escolar. 

Metodologia

Será feita uma pesquisa qualitativa de cunho exploratório e entrevistas 
semiestruturadas. 

Resultados

Ainda não obtidos. 

Conclusão

A pesquisa está em fase de elaboração.

Palavras-chaves

Educação; Psicanálise; Inclusão Escolar; Transferência.
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AJUDA PSICOLÓGICA EM TEMPOS DE PANDEMIA: EM 
ESTUDO SOBRE AS QUEIXAS APRESENTADAS POR 

ADOLESCENTES.

Matheus Rolim de Macedo1, Luiz Henrique Alves dos Santos Ferreira1, 
Hilda Rosa Capelão Avoglia1

1 Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas, Universidade 

Católica de Santos

RESUMO

Introdução

A pandemia mundial vem impactando na vida das pessoas. 

Objetivo

Analisar as queixas e o perfil sociodemográfico de adolescentes, de 12 a 
17 anos, ao Plantão Psicológico on line oferecido pela UniSantos, durante o 
isolamento social. 

Metodologia

Participaram 42 dos inscritos (8,4%), sendo os dados analisados quantita-
tivamente. 

Resultados

A predominância foi de meninas (80,9%) cuja queixa principal foi ansie-
dade (21,7%), seguida de depressão/tristeza (11,8%), os quais se relacionavam 
com a pandemia. 

Conclusão

Espera-se aprimorar o plantão psicológico oferecido.

Palavras-chave

Isolamento Social; COVID-19; Queixa Psicológica; Plantão Psicológico.
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AJUDA PSICOLÓGICA EM TEMPOS DE PANDEMIA: UM 
ESTUDO SOBRE AS QUEIXAS APRESENTADAS POR 

JOVENS ADULTOS.

Luiz Henrique A. S. Ferreira1, Matheus Rolim de Macedo1, Hilda Rosa 
Capelão Avoglia1

1 Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas, Universidade 

Católica de Santos

RESUMO

O isolamento social para contenção do COVID-19, impactou psicologica-
mente na população. O objetivo foi caracterizar queixas e perfil sociodemográ-
fico de jovens adultos inscritos no Plantão Psicológico on-line oferecido pela 
UniSantos, de março a outubro de 2020. Participaram 79 (61%) de inscritos. 
Os dados foram categorizados quantitativamente. Predominam mulheres (fr 
82,2%), de nível superior (fr 50,6%), com sinais de ansiedade e insegurança (fr 
27,3%); seguida de depressão e tristeza (fr 19,4%). Espera-se contribuir para a 
compreensão da necessidade de apoio psicológico.

Palavras-chave

Isolamento Social; Jovens Adultos; COVID-19; Queixa Psicológica; Plan-
tão Psicológico. 
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A SUBJETIVIDADE DA POPULAÇÃO 
AFRODESCENDENTE A PARTIR DO RACISMO 

ESTRUTURAL NO BRASIL.

 Renata Farias de Souza1, Lumena Celi Teixeira1

1 Psicologia, Universidade Católica de Santos

RESUMO

A população afrodescendente possui uma herança histórica, cultural e po-
lítica que ao ser pesquisada e analisada pode amparar diversas políticas públicas 
e prevenir adoecimento psicossocial. Com este objetivo, foi realizado um estudo 
exploratório, fundamentado em Pesquisa Bibliográfica e Qualitativa, incluindo 
uma coleta de dados nas bases Google Acadêmico e SciELO, sendo seleciona-
dos textos de referência na área. Os resultados superaram as expectativas, per-
mitindo concluir que este tema pode ser pesquisado em diversas vertentes para 
gerar ferramentas que auxiliarão na promoção de saúde.

Palavras-chave

Racismo Estrutural; Negros e Subjetividade; Representatividade Afrodes-
cendente; Psicologia Sócio-histórica; Minorias Psicológicas
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O TRABALHO INFANTO-JUVENIL NAS VIAS PÚBLICAS 
DE SANTOS À LUZ DA PANDEMIA DA COVID-19.

Raquel Cuellar do Nascimento1, Maria Izabel Calil Stamato1 

1 Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas, Universidade 

Católica de Santos

RESUMO

Introdução

O Trabalho Infanto-Juvenil prejudica desenvolvimento físico, mental, afe-
tivo e social. 

Objetivo

Investigar perfil, situação psicossocial, realidade escolar e acesso aos Servi-
ços de Atendimento na pandemia COVID-19. 

Método

Qualitativo, com análise de prontuários, observações participantes e en-
trevistas semiestruturadas com 10 atendidos no Serviço de Abordagem Social/
ASPPE.

Resultados

Utilizados para criar Tecnologia Social Inovadora de Atendimento a esta 
população. 

Conclusão

Encaminhada ao Comitê de Ética da Universidade, a Pesquisa está em 
análise.

Palavras-chaves

Trabalho Infanto-Juvenil; Assistência Social; COVID-19; Psicologia Histó-
rico-Cultural; Psicologia e Políticas Públicas.
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CONSTELAÇÕES FAMILIARES: ESTRATÉGIA DA 
PSICOLOGIA TRANSPESSOAL NA RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS NO JUDICIÁRIO.

Adriana Braz de Oliveira1, Maria Izabel Calil Stamato1 

1 Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas, Universidade 

Católica de Santos

RESUMO

Introdução

Separações familiares geram sofrimento psíquico, dificuldade de integra-
ção social, doenças físicas e transtornos mentais. 

Objetivo

Investigar Constelações Familiares na superação de conflitos familiares. 

Método

Pesquisa qualitativa, com questionário avaliativo a 40 participantes, em 
2018 e 2019, de Constelações Familiares na Casa da Família/SV, com idade 
entre 18 e 65 anos, alfabetizado/as. 

Resultados

85% avaliou positivamente as Constelações Familiares. 

Conclusão

Elaboração de Cartilha on-line sobre Constelações Familiares para os par-
ticipantes.

Palavras-chaves

Constelações Familiares; Psicologia Transpessoal; Mediação de Conflitos; 
Psicologia e Direito; Psicologia e Políticas Públicas.
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MULHERES EM SITUAÇÃO DE RUA: PERFIL, 
NECESSIDADES, DEMANDAS E VISÃO SOBRE OS 

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE 
SANTOS.

 Paula Pinto Spirandeli1, Maria Izabel Calil Stamato1

1 Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas, Universidade 

Católica de Santos

RESUMO

Introdução

Especificidades e necessidades relativas ao gênero tem demandado estudos 
e pesquisas aprofundadas sobre as mulheres em situação de rua.

Objetivo

Investigar o perfil, necessidades e demandas específicas, visão sobre servi-
ços governamentais e não governamentais de atendimento a esta população em 
Santos.

Método

Pesquisa qualitativa, a partir da metodologia de análise de discurso da Psi-
cologia Sócio-histórica.

Resultados

Intensificação da desigualdade de gênero nas ruas aponta necessidade de 
adequar serviços às necessidades e demandas específicas da população.

Palavras-chave

Mulheres em Situação de Rua; Serviços de Atendimento; Psicologia e Po-
líticas Públicas, Política de Saúde e Assistência Social.
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VIOLÊNCIA SEXUAL: A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO 
FRENTE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO 

DE VULNERABILIDADE.

Aline Mayara Aguiar Pessoa1, Mariângela Abate de Lara Soares1, Thiago 
Carvalho Toledo1

1 Enfermagem, Universidade Católica de Santos

                                                RESUMO   

Introdução

A violência é uma das principais causas da diminuição da qualidade de 
vida de um indivíduo. Entre todos os tipos de violência, o abuso sexual em 
crianças é uma preocupação contínua por se tratar de indivíduos com grande 
vulnerabilidade. O profissional de enfermagem realiza a escuta, o acolhimento 
e cria um vínculo com o paciente.

Objetivo

Compreender a atuação do enfermeiro na prevenção contra a violência 
sexual em crianças e adolescentes assistidas pela Estratégia Saúde da Família.

Metodologia

Revisão Integrativa da Literatura, 20 artigos selecionados, baseada na bus-
ca de artigo científicos entre os anos de 2015 e 2020, nas bases de dados Scielo 
e LILACS.

Resultados

Considerando as questões que nortearam o estudo (PICO), após a apre-
sentação dos resultados foi possível classificá-los em quatro categorias: conhe-
cimento do Enfermeiro sobre o perfil de crianças e adolescentes vulneráveis à 
violência sexual; a Importância do Enfermeiro em notificar casos de Violência 
Sexual infanto-juvenil; percepção do Enfermeiro frente aos casos de violência 
sexual infanto-juvenil e Políticas Públicas.

Conclusão

As situações de violência sexual exigem dos profissionais de saúde, do en-
fermeiro e das instituições de saúde, preparo para lidar com esse grave proble-
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ma de saúde pública. Foi notada a falta de amparo por parte do sistema que 
rege a saúde do Brasil com os Enfermeiros, que por muitas vezes se sentem em 
perigo caso notifiquem e encaminhem a serviços específicos casos de suspeita 
ou confirmados de violência sexual. O Enfermeiro deve ser capacitado e pre-
parado para lidar com situações que vão além do cuidado físico. O olhar para 
a saúde mental, contexto socioeconômico e vulnerabilidade devem ser pontos 
específicos para detecção de problemas, que apesar de não serem comorbidades, 
passam a interferir no bem-estar e saúde de uma criança ou adolescente.

Palavras-chave

Violência sexual; criança, adolescente; vulnerabilidade; estratégia saúde da 
família; enfermeiros.
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A TRAJETÓRIA DE VIDA E A CONDUTA VIOLENTA 
DE ADOLESCENTES QUE CUMPREM MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS.

 Luíza Dacal Corrêa2, Maria Izabel Calil Stamato1

1 Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas, Universidade 

Católica de Santos; 2 Psicologia, Universidade Católica de Santos

RESUMO

Introdução

O aumento de jovens em medida socioeducativa de internação impulsiona 
estudos e pesquisas para sua compreensão.

Objetivo

Investigar a influência das histórias de vida dos adolescentes nos atos in-
fracionais. 

Método

Pesquisa qualitativa exploratória, com base no referencial teórico da Psico-
logia Sócio-Histórica, e entrevistas semiestruturadas com profissionais de Uni-
dade Regional da Fundação Casa. 

Resultados

Determinantes multifatoriais dos atos infracionais de adolescentes apon-
tam a necessidade de políticas intersetoriais integradas a esta população.

Palavras-chave

Adolescentes em Conflito com a Lei; Medida Socioeducativa de Interna-
ção; Exclusão Social e Violência; Estatuto da Criança e do Adolescente; Psico-
logia e Políticas Públicas.
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CRESCIMENTO EXPONENCIAL DOS CASOS DE 
INTOXICAÇÃO MEDICAMENTOSA EM TENTATIVAS DE 

SUICÍDIO.

 Alisson da Silva Rodrigues dos Santos1, Hermilly Soares de Oliveira1

1 Universidade Católica De Santos 

RESUMO

Introdução

O suicídio é a segunda maior causa de morte entre adolescentes e adultos 
jovens. Os métodos mais recorrentes são tentativas de suicídio por enforcamen-
to, armas de fogo e intoxicação exógena. Poucos estudos investigaram as tenta-
tivas de suicídio por intoxicação medicamentosa no país, especificamente no 
Estado de São Paulo. 

Objetivo

Analisar a incidência de casos de tentativas de suicídio por medicamentos 
no Estado de São Paulo (SP) no período entre 2010 e 2019, de acordo com o 
sexo. 

Métodos

Estudo ecológico dos casos de tentativas de suicídio por medicamentos no 
Estado SP. As notificações compulsórias registradas no período de 2010 a 2019 
foram extraídas do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 
As variáveis de análise foram ano de ocorrência, faixa etária, etnia, escolarida-
de, tipo de exposição ao medicamento, critério de confirmação da intoxicação, 
evolução clínica do paciente e mesorregião de residência, sendo comparadas as 
proporções de acordo com o sexo, pelo teste do qui-quadrado de Pearson. 

Resultados

A incidência total de casos de tentativas de suicídio por medicamentos no 
Estado de São Paulo no período entre 2010 e 2019 foi de 54.036 notificações 
(76,4% mulheres), em que houve uma tendência de aumento no número de 
casos ao longo dos anos avaliados (Nptrend p<0,001). Verificou-se uma maior 
proporção de tentativas de suicídio entre homens de 20 a 39 anos (72,8%, 
p<0,001), homens com ensino médio completo (22,4%, p=0,03), homens com 
uma exposição aguda única ao medicamento (67,5%, p<0,001), mulheres que 
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a intoxicação foi confirmada pela avaliação clínica (66,7%, p<0,001), mulheres 
com cura sem sequela (80,2%, p<0,001) e mulheres da mesorregião da grande 
SP (35,3% - p<0,01). 

Conclusões

As intoxicações medicamentosas ocorrem majoritariamente em mulheres, 
residentes na grande São Paulo, que a intoxicação foi confirmada pela avaliação 
clínica e que se curaram sem sequela. Entre os homens, a maioria das intoxica-
ções foi entre os jovens adultos, com ensino médio completo e com uma expo-
sição aguda única ao medicamento.

Palavras-Chave

Intoxicação medicamentosa; tentativa de suicídio; auto envenenamento.
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SENTIMENTO E IMPULSO SUICIDA: PREVENÇÃO E 
COMBATE PELA INTEGRALIDADE DO CUIDAR.

 Raquel de Abreu Barbosa de Paula1

1 Faculdade do Litoral Sul Paulista (FALS)

 RESUMO

Introdução

Constitui um importante problema de saúde pública, que requer assistên-
cia constante.

Objetivo

Avaliar a motivação para o suicídio e como lidar. Metodologia. Revisão 
integrativa de literatura. 

Resultados

Verificou-se dificuldades de diagnóstico de quadro depressivo considerado 
complexo e multidimensional. 

Conclusão

Conhecer o perfil motivacional para o suicídio realça a importância da 
reflexão crítica significativa ampliando possibilidades de evitar o ato suicida por 
uma atuação profissional eficiente e humanizada.

 Palavras-Chave

Suicídio. Comportamento impulsivo. Relações Familiares.
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A ARTE E AS CRIANÇAS HOSPITALIZADAS.

 Guilherme Zawadzki2, Hilda Rosa Capelão Avoglia1

1 Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas, Universidade 

Católica de Santos; 2 Psicologia, Universidade Católica de Santos

RESUMO

Introdução

Atividades artísticas no hospital são estratégias capazes de aliviar processos 
de internação, especialmente de crianças.

Objetivo

Relatar a experiência com o uso da arte com estratégia promotora do bem-
-estar de crianças hospitalizadas. 

Metodologia

A criança produziu um desenho sobre seu sonho, a seguir esse desenho foi 
transformado em um cenário e produzida uma fotografia. 

Resultados

A experiência favoreceu o bem- estar das crianças enfermas hospitalizadas. 

Conclusão

A experiência contribuiu com a humanização e a promoção da saúde da 
criança.

 Palavras chave

Arte. Psicanálise. Psicologia Hospitalar. Fotografia
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SERIOUS GAMES COMO INSTRUMENTOS NA 
HABILITAÇÃO DE CRIANÇAS COM TEA: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA.

 Victor de Araujo Luz2, Luana Carramillo-Going1

1 Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas, Universidade 

Católica de Santos; 2 Psicologia, Universidade Católica de Santos

RESUMO

Introdução

Transtorno do Espectro Autista é uma condição que implica em prejuízos 
na comunicação social e na interação social. 

Objetivo

Verificar na literatura científica as intervenções baseadas no uso de serious 
games para a promoção do desenvolvimento de habilidades sociais em crianças 
com TEA. 

Metodologia

Foram compilados estudos publicados entre os anos de 2016 e 2021. Re-
sultados Foram encontrados 4 trabalhos.

Conclusão

As pesquisas revelam um caráter promissor com os resultados de interven-
ções com serious games no contexto da habilitação cognitiva desta população.

Palavras-chave

Transtorno do espectro autista; serious game; habilitação cognitiva
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INTERNET, MIDIAS SOCIAIS E OS IMPACTOS 
COMPORTAMENTAIS NO RENDIMENTO ACADÊMICO – 

RELATOS PRELIMINARES.

Wagner José Tedesco1, Daisy Inocência Margarida de Lemos1

1 Programa de Mestrado Profissional em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas da 

Universidade Católica de Santos 

RESUMO

O uso e aplicação das tecnologias digitais para o ensino e aprendizado na 
Educação Superior vêm sendo objeto de estudo da área de Psicologia. O estudo 
buscou entender a relação do uso da internet e mídias sociais e o impacto no 
rendimento dos alunos ingressantes no nível superior e aspectos comportamen-
tais advindos do uso da tecnologia.

O método utilizado foi uma pesquisa quantitativa (Fase 1), com 100 (cem) 
alunos das áreas de: exatas, humanas e saúde. Com base nos resultados da Fase 
1, serão selecionados alunos para a Pesquisa Qualitativa (Fase 2), através de 
Grupo Focal.

Palavras-chave

Internet; Mídias Sociais; Rendimento Acadêmico.
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COMPROMETIMENTO IMUNOLÓGICO EM PESSOAS 
QUE VIVEM COM HIV ANTES E DURANTE A PANDEMIA 

DA COVID-19.

Silvano Aparecido da Silva1, Alisson da Silva Rodrigues dos Santos1,  
Claudia Renata dos Santos Barros2 

1 Universidade Católica de Santos; 2 Programa de Pós-Graduação stricto senso  em saúde coletiva 

- Universidade Católica de Santos 

RESUMO

Introdução

As pessoas com a infecção pelo HIV podem apresentar ao diagnóstico 
o comprometimento imunológico pela diminuição na contagem de linfócitos 
TCD4 (CLTCD4). A recuperação imunológica das pessoas que vivem com HIV 
(PVHIV) constitui um fator pouco abordado nas diretrizes do enfrentamento 
do HIV. As ações para as CLTCD4 limitam-se ao controle do limiar em valores 
inferiores a 350 células/µl no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN) no protocolo nacional de manejo da infecção pelo HIV em adultos. 
Nesta abordagem as CLTCD4 são restritas para apenas duas análises laborato-
riais em contagens inferiores a 350 células/µl ao ano. Fatores como a idade, 
adesão ao tratamento antirretroviral (TARV) e o tempo de diagnóstico influen-
ciam na recuperação das CLTCD4. O TARV permite a supressão virológica, 
o reestabelecimento das CLTCD4 e garante a intransmissibilidade do HIV. A 
intransmissibilidade do HIV é garantida pela 3ª diretriz da Meta 90-90-90 no 
enfrentamento da epidemia. Novos protocolos de acompanhamento diminuem 
a periodicidade das CLTCD4 ou restringem parâmetros laboratoriais por outras 
metodologias. 

Objetivo

Determinar o perfil do comprometimento imunológico no período ante-
rior e durante a pandemia da COVID-19 em PVHIV. 

Metodologia

Estudo de coorte com análises das CLTCD4 em PVHIV (n=126) diag-
nosticadas no ano de 2016 e posteriormente nos anos de 2019 e 2020. As PV-
CHIV deste estudo são matriculadas no CCDI (Coordenadoria de Controle 
de Doenças Infectocontagiosas) de Santos. As CLTCD4 inferiores a 350 cé-
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lulas/µl determinam a presença de comprometimento imunológico (CI). Os 
dados foram obtidos pelo banco de dados SISCEL. Aprovação do CEP/CAAE: 
80697317.4.0000.5536. 

Resultados

No ano de diagnóstico (2016), 41 PVHIV apresentavam CI (32,5%). Nos 
anos de 2019 e 2020 a realização das análises de CLTCD4 em PVHIV foram 
de 33,3% (n=42) e 28,5% (n=36) respectivamente. O CI das PVHIV nos anos 
de 2019 e 2020 foram de 19,0% (n=8) apresentando cargas virais indetectáveis 
e 22,2% (n=8) com 3 apresentando cargas virais detectáveis respectivamente. 
PVHIV com análises laboratoriais de CLTCD4 no ano de 2016 foram de 127 
pessoas, 42 pessoas em 2019 e 36 pessoas em 2020. As análises laboratoriais 
das CLTCD4 caíram no ano anterior e durante a pandemia da COVID-19 para 
66,6% e para 71,5% respectivamente quando comparadas ao ano de diagnos-
tico. 

Conclusão

As CLTCD4 são necessárias para a determinação do estado imunológico 
em todo o acompanhamento das PVHIV. As baixas CLTCD4 determinam a 
presença do CI, o que pode causar infecções oportunistas que agravam a saúde 
ou determinam a morte das PVHIV mesmo em supressão virológica. Poucas 
análises de CLTCD4, assim como o não monitoramento da adesão ao TARV, 
podem excluir a detecção de PVHIV em CI e em falha virológica. Políticas pú-
blicas voltadas para situações rotineiras e especiais, como alterações na dinâ-
mica do atendimento laboratorial causados pela pandemia da COVID-19, são 
fundamentais no enfretamento da epidemia do HIV e na saúde das PVHIV.

Palavras-Chave

Infecção pelo HIV; Contagens de Linfócitos TCD4; Epidemia da CO-
VID-19;
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PROJETO CAFÉ COM LEITURA: O IMPACTO DE UM 
ESPAÇO CULTURAL NO DESENVOLVIMENTO DA 

CRIANÇA.

Isabela Ciandella Vieira2, Thalita Lacerda Nobre1,2

1 Programa de Mestrado Profissional em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas da Uni-

versidade Católica de Santos; 2 Psicologia, Universidade Católica de Santos

RESUMO

O Projeto Café com Leitura foi realizado pela organização estudantil Cen-
tro de Voluntariado Universitário em uma biblioteca comunitária na cidade de 
Limeira em 2016. O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre o impacto 
do projeto no desenvolvimento das crianças. Realizou-se uma revisão narrativa 
de literatura com resultados que mostraram o valor da leitura. Demonstra-se, 
pois, a importância de espaços culturais.

Palavras-Chave

Projeto social; Infância; Leitura
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O CONSUMO DE MATERIAL DIGITAL HUMORÍSTICO 
POR MEIO DA INTERNET COMO FORMA DE 

MINIMIZAÇÃO DA ANSIEDADE EM JOVENS ADULTOS.

Mariane Nascimento Reis2, Thalita Lacerda Nobre1,2

1 Programa de Mestrado Profissional em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas da 

Universidade Católica de Santos; 2 Psicologia, Universidade Católica de Santos

RESUMO

Introdução

A sociedade atual está permeada de tecnologias, o que permite o avanço de 
compartilhamento de informações e conexões com pessoas diversas, indepen-
dente do tempo ou espaço. Em contrapartida, as tecnologias transformaram a 
percepção da realidade, de forma a vivermos novos desafios sociais e culturais, 
em um ritmo acelerado e exigente. Nessa realidade, em que estamos inseridos, 
para o jovem, que está iniciando sua vida adulta, pode se sentir pressionado 
para acompanhar esse ritmo acelerado de atualizações advindas das tecnologias, 
exigências que podem causar sentimentos de ansiedade. Entretanto, a mesma 
tecnologia que exige, também é aquela que permite flexibilização, pois a inter-
net é uma ferramenta, de expressão e compartilhamento de ideias. A mesma 
ferramenta que pode gerar ansiedade, pode ser a mesma que alivia as angústias. 

Objetivo

Este trabalho teve como objetivo compreender como os materiais digitais, 
especificamente, os memes humorísticos da internet, compartilhados por jo-
vens adultos podem contribuir para a amenização do sentimento ansioso, por 
meio da análise de memes coletados em redes sociais da internet. 

Metodologia

Para esse fim, a metodologia empregada foi a de pesquisa qualitativa de 
cunho exploratório, a partir de levantamentos de dados bibliográficos e levan-
tamento documental, de memes na internet, e, posteriormente, foi realizada a 
análise qualitativa do material coletado. Uma forma de explicar o fenômeno do 
como os efeitos minimizadores de ansiedade por meio do consumo de materiais 
humorísticos digitais na internet. 
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Resultados

Os resultados apontam que o jovem adulto está propenso a sentir-se ansio-
so pela percepção do que seria a vida adulta e das exigências da sociedade. As 
redes sociais e os laços que se formam, podem contribuir para que encontrem 
um espaço para compartilhamento de suas vivências e angústias, que podem ser 
sintetizadas por meio da linguagem dos memes. Os memes tem como caracterís-
tica a utilização do humor para retratar a mensagem vinculada. O humor pode 
ser entendido como um meio de expressão e sua função, psicanaliticamente, 
de amenizar uma situação sofrível. Consequentemente, o humor nos memes e 
seu compartilhamento evidencia um processo de afastamento do sofrimento e 
demonstra experiências e significados compartilhados de um grupo social.

Palavras-Chave

Jovem Adulto; Ansiedade; Humor; Internet.
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SENTIDOS SUBJETIVOS DA MICRODOSAGEM DE 
PSICODÉLICOS.

 Caíque Gois Cardoso1, Lumena Celi Teixeira1 

1 Psicologia, Universidade Católica de Santos

RESUMO 

Introdução

A presente pesquisa parte do interesse em gerar indicadores de inteligibi-
lidade sobre o avanço do uso de psicodélicos em protocolos de microdosagem, 
sob a égide da “Renascença Psicodélica”. 

Objetivo

Intensificar o debate qualificado e a produção teórico-científica de pesqui-
sa sobre substâncias psicodélicas a partir de uma perspectiva crítica e ampliada 
de saúde mental, produzindo conhecimentos sobre estratégias de atuação do 
psicólogo para as políticas públicas de redução de danos e atendimento psicos-
social. 

Metodologia

Tem-se como objetivo expressar os processos da prática de microdosagem 
de psicodélicos e relacioná-los a sentidos subjetivos configurados a partir de 
dinâmicas conversacionais com microdosadores de ayahuasca e cogumelos do 
gênero Psilocybe, integrados a grupos sociais situados no Facebook, e tendo esse 
processo dialógico deferido por análise de conteúdo. Trata-se de pesquisa do-
cumental fundamentada no método construtivo-interpretativo, que tem como 
principal referência a Teoria da Subjetividade em uma perspectiva histórico- cul-
tural. O olhar para a subjetividade, nesse viés, pretende desconstruir a tendên-
cia à naturalização e à reificação patológica e moral dos fenômenos das drogas. 

Resultados

Espera-se produzir conhecimento sobre a singular complexidade do fenô-
meno e fomentar reflexões e estratégias de atuação para políticas públicas de 
redução de danos. 
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 Palavras-chave

Subjetividade; Saúde Mental; Psicodélicos; Microdosagem; Psicologia His-
tórico-cultural.
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RESSIGNIFICAÇÃO DO SER-ADOLESCENTE EM 
ISOLAMENTO SOCIAL A PARTIR DA CRIAÇÃO 

ARTÍSTICA.

 Elaine Cristina dos Santos Matos1, Ama Uranga Luna1, Maria Izabel 
Calil Stamato2, Silvia Regina Viodres Inoue2,3 

1 Universidade Católica de Santos; 2 Programa de Mestrado Profissional em Psicologia, Desenvol-

vimento e Políticas Públicas da Universidade Católica de Santos; 3 Programa de Pós-Graduação 

stricto senso  em saúde coletiva - Universidade Católica de Santos 

RESUMO

Este é um relato de experiencia do Projeto #PAPORETO, desenvolvido 
durante o isolamento social no ano 2021. Teve por objetivo prestar atendimento 
emergencial para adolescentes que referiram ideação suicida e/ou automutila-
ção, e seus familiares em encontros individuais, grupais, presenciais e online. 
Oportunizou encontros e reflexões utilizando a expressão artística e o método 
Desenho História de Walter Trinca. Foram atendidos 123 adolescentes e seus 
responsáveis. A intervenção se demonstrou uma tecnologia inovadora e foi pro-
posta como Política Publica na cidade de Santos.

Palavras-chave

Adolescência, Automutilação e Tentativa de Suicídio, Expressão Artística, 
Fenomenologia, Psicologia e Políticas Públicas.
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TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E 
HIPERATIVIDADE E A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM 

SAÚDE PARA OS DOCENTES.

Elysângela Teixeira Soares da Fonseca1,  Keli Haro Benetton1, Luana 
Carramillo Going1

1 Programa de Mestrado em Psicologia do Desenvolvimento e Políticas Públicas da Universidade 

Católica de Santos  

RESUMO

Introdução

Estudo do Transtorno de Déficit Atenção e Hiperatividade e docência. 
Objetivos. Analisar projetos que fundamentam os docentes e práticas inclusi-
vas. Verificar estudos sobre a demanda emocional de professores no acolhimen-
to de alunos. 

Metodologia

Pesquisa bibliográfica sistemática dos últimos três anos. 

Resultados

Apontam fragilidade em pesquisas que envolvam os objetivos propostos. 

Conclusão

Necessidade de uma educação permanente sobre saúde-educação que le-
vem o professor a compreender o transtorno em si, e dar suporte para a equili-
bração profissional.

Palavras-Chave

Professores; práticas inclusivas; educação- saúde. Transtorno de Déficit 
Atenção e Hiperatividade
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PROCESSOS ARTÍSTICOS COMO ESTRATÉGIA NA 
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE.

Ama Uranga Luna1, Hélio Alves2

1 Universidade Católica de Santos, 2 Programa de Mestrado Profissional em Psicologia, Desenvol-

vimento e Políticas Públicas da Universidade Católica de Santos 

RESUMO

Introdução

Este Trabalho visa apresentar uma prévia de minha Pesquisa de Mestrado, 
dando continuidade as práticas de psicologia e criação artística nos Laborató-
rios de Fenômenos Artísticos. 

Objetivo

O objetivo é refletir sobre as diretrizes da Educação Permanente em Saú-
de. A partir de levantamento bibliográfico e entrevista semiestruturadas, que 
utilizará a Análise Textual Discursiva (ATD) de base fenomenológico herme-
nêutico de Moraes e Galiazzi. A pesquisa encontra-se em fase de submissão ao 
comitê de ética. Busca contribuir com a EPS a partir dos processos artísticos e 
da fenomenologia.

Palavras-chave

Educação Permanente em Saúde; Políticas Públicas; Psicologia e Arte; Fe-
nomenologia; Análise Textual Discurssiva (ATD).
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 PROJETO DE INTERVENÇÃO: INCLUSÃO DE ALUNOS 
AUTISTAS.

Débora Ferraz de Arruda Ramos1, Thalita Lacerda Nobre2

1 Universidade Católica de Santos; 2 Programa de Mestrado Profissional em Psicologia, Desenvol-

vimento e Políticas Públicas da Universidade Católica de Santos 

RESUMO

Introdução

O projeto de intervenção visa discutir o Transtorno de Espectro Autista e 
a inclusão da criança autista de 5 anos na pré-escola do ensino público através 
do trabalho interdisciplinar. 

Objetivo

Os objetivos são promover comunicação alternativa e respeito pelas dife-
renças e ampliar o aproveitamento escolar. Realizou-se uma revisão narrativa de 
literatura com resultados parciais de elaboração de um projeto de intervenção. 

Conclusão

Conclusão parcial é a importância da aplicação de projetos de intervenção 
na educação infantil.

Palavras-chave

Autismo; inclusão escolar
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RETROCESSO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 
MENTAL NO BRASIL: UMA ANÁLISE CRÍTICA SOBRE O 

MODELO DA ABSTINÊNCIA.

Camila Maciel do Nascimento1, Sophia Alves Garcia1, Tainá Soler 
Cavalcanti1, Lumena Celi Teixeira1

1 Psicologia, Universidade Católica de Santos

RESUMO

Introdução

O presente trabalho se refere a uma pesquisa exploratória, bibliográfica e 
documental a respeito do retrocesso na Política de Saúde Mental e na Política 
Nacional de Álcool e Drogas no Brasil entre os anos de 2016 a 2020, as quais 
vêm sofrendo alterações importantes. Os cuidados com a saúde mental no Bra-
sil e no mundo percorreram um longo caminho até chegar ao que se observa 
hoje, e se mantém em um processo contínuo de transformação. Desde a década 
de 1980 até o ano de 2015, o campo da atenção psicossocial no Brasil avançou 
cada vez mais em direção à garantia dos direitos da população, à não estigmati-
zação da doença mental, ao acolhimento, à superação da lógica higienista e cen-
trada unicamente nos saberes médicos e a um modelo pautado na liberdade, no 
respeito e na autonomia. Entretanto, as medidas tomadas pelo governo federal 
de Temer, a partir do ano de 2016, continuadas pelo atual governo, representam 
um retrocesso na política de saúde mental após todos os desafios superados ao 
longo de anos, sendo esta ameaçada por um processo acelerado de desmonte 
dos avanços conquistados. Após mais de 30 anos, pela primeira vez, o país en-
frenta uma decadência no campo da saúde mental. considerando os fatos acima 
apresentados, esta monografia objetiva apresentar uma análise crítica referente 
ao preocupante retrocesso na PNSM, com foco principal nos cuidados com 
usuários de álcool e outras drogas. 

Objetivos

Esclarecer o que são políticas públicas voltadas à saúde mental; sistema-
tizar as mudanças propostas e aprovadas pelo Governo Federal na Política de 
Saúde Mental e na Política Nacional de Álcool e Drogas entre os anos de 2016 
e 2020 e analisar seus impactos no tratamento de usuários de drogas; investigar 
sobre o risco de desmonte nos programas de assistência à saúde mental no 
Brasil, principalmente da Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofri-
mento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, 
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álcool e outras drogas. 

Resultados

Os resultados indicam que as novas políticas apontam um retrocesso e 
colidem com as políticas já existentes, as quais têm assegurado bons resultados, 
principalmente no tocante à garantia e preservação dos direitos humanos.

 Palavras-Chave

Reforma Psiquiátrica; Políticas de Álcool e Drogas; Políticas de Saúde 
Mental; Psicologia e Políticas Públicas.
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CONHECENDO A REDE INTERSETORIAL DE 
ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE ADOLESCENTES COM 

TEA NO MUNICÍPIO DE SANTOS.

Mariana de Souza Santos1, Maria Izabel Calil Stamato2

1 Universidade Católica de Santos; 2 Programa de Mestrado Profissional em Psicologia, Desenvol-

vimento e Políticas Públicas da Universidade Católica de Santos 

RESUMO

Introdução

O protagonismo das famílias de crianças e adolescentes com diagnóstico 
de TEA é fator central no atendimento. 

Objetivo

Analisar a Rede de Atendimento a Crianças e Adolescentes com TEA no 
município de Santos e os efeitos da pandemia de COVID-19 neste atendimento. 

Método

Pesquisa qualitativa exploratória, por meio de entrevistas semiestrutura-
das, com análise de Núcleos de Significação. 

Resultados

Impactos objetivos e subjetivos negativos da pandemia no desenvolvimen-
to destas crianças e adolescentes pela ausência de apoio das Políticas Públicas 
às suas famílias.

Palavras-chave

Transtorno do Espectro Autista; Rede de Atendimento Intersetorial; Pan-
demia COVID-19; Psicologia e Políticas Públicas.
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REDUÇÃO DE DANOS: UM DESAFIO DA PRÁTICA 
PROFISSIONAL DOS CAPS-AD.

Raquel de Abreu Barbosa de Paula1

1 Faculdade do Litoral Sul Paulista (FALS)

RESUMO

Introdução

Redução de Danos é uma estratégia integral do cuidar a usuários de drogas 
e álcool de forma abusiva e nociva. 

Objetivo

Avaliar a prática assistencial na saúde mental. 

Metodologia

Revisão integrativa de literatura. 

Resultados

Verificou-se como principais dificuldades preconceito, dificuldades de re-
cursos materiais e de rede de apoio, pouca articulação e precariedade da rede 
de cuidado e gestão. 

Conclusão

Importância do aperfeiçoamento, qualidade das relações humanas, capaci-
tação significativa para excelência na atuação profissional.

Palavras-Chave

Redução do Dano; Serviços de Saúde Mental; Direitos Humanos.
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O MAL-ESTAR AO REDOR: O OLHAR DA CIDADE 
EM KLEBER MENDONÇA FILHO A PARTIR DA 

PERSPECTIVA PSICANALÍTICA.

Marcio Rodrigo da Silva Barros1, Thalita Lacerda Nobre1  

1.Universidade Católica de Santos

RESUMO

Introdução

Este trabalho fará uma articulação entre os filmes de Kleber Mendonça 
Filho que tratam das cidades e a lógica do condomínio.

Objetivo

Verificar as situações de mal-estar e sofrimento mental dos sujeitos na cul-
tura, a partir da filmografia de Kleber Mendonça Filho. 

Metodologia

Será feita uma pesquisa qualitativa de cunho exploratório. 

Resultados

Os resultados são parciais Indicam que parte da filmografia de Kleber 
Mendonça Filho é uma ferramenta cultural para a compreensão da lógica do 
condomínio. 

Conclusão

A pesquisa está em fase de elaboração.

Palavras-Chave

Psicanálise; Mal-estar; Lógica do Condomínio; Kleber Mendonça Filho; 
Cinema
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O PROCESSO DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL PARA A 
VIDA RELIGIOSA.

Edilamar Glória Martis1, Hilda Rosa Capelão Avoglia1

1Programa Stricto Senso de Mestrado Profisisonal e Psicologia, Desenvolvimento e Políticas 

Públicas.

RESUMO

Introdução

A orientação vocacional (OV) se constitui em um processo que envolve a 
escolha profissional, sendo que, no caso da vida religiosa essa escolha desenca-
deia implicações específicas. 

Objetivo

O objetivo da pesquisa é propor um itinerário de OV para a vida religio-
sa, que contemple a dimensão subjetiva dos candidatos visando uma escolha 
consciente. 

Metodologia

Será realizada uma investigação quanti e qualitativo por meio de ques-
tionário on line e grupos focais. Espera-se contribuir com a construção de um 
procedimento de OV capaz de valorizar o caráter subjetivo que envolve essa 
escolha.

Palavras Chave 

Orientação; Vocacional; Processo; Vida; Religiosa
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COVID-19: IMPLICAÇÕES DE ESTRESSE E ANSIEDADE 
EM UNIVERSITÁRIOS.

 
Thabata Amaral Martins1, Daisy Inocência Margarida Lemos1,2

1 Psicologia, Universidade Católica de Santos; 2 Programa de Mestrado Profissional em Psicologia, 

Desenvolvimento e Políticas Públicas da Universidade Católica de Santos 

RESUMO

Introdução

A pandemia mundial vem impactando a vida dos universitários. 

Objetivo 

O objetivo do trabalho foi analisar o impacto da pandemia em universi-
tários, mais concretamente como o isolamento social e as incertezas sobre o 
futuro podem acarretar estresse e ansiedade nos estudantes. 

Metodologia

A pesquisa foi desenvolvida com estudantes do 1º e 2° ano do curso de Psi-
cologia. Obtivemos 96 respostas, sendo 71 mulheres e 25 homens, com idades 
variadas entre 18 e 50 anos. 

Resultados

A partir do teste ISSL de Lipp, na fase da resistência, 79% das mulheres e 
76% dos homens apresentaram indicativos estressores 

Conclusão

A partir dos dados obtidos que na média existem aflições manifestas ine-
rentes ao cenário pandêmica e a privação do contato social, e, por consequên-
cia, detração do anseio de integralização em novos ambientes comparados os 
quais a maioria dos estudantes se encontrava.

Palavras-chave

Ansiedade; Estresse; Isolamento social; COVID-19; Universitários.
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AS MUDANÇAS NO LUTO DURANTE A COVID-19: A 
IMPORTÂNCIA DOS RITUAIS DE DESPEDIDA.

Manuela Lopes Fernandes1, Nicolas Rodrigues Paulino1, Profa. Dra. 
Daisy Inocencia Maragarida de Lemos1,2, Maria Izabel Calil Stamato1,2 

1 Psicologia, Universidade Católica de Santos; 2 Programa de Mestrado Profissional em Psicologia, 

Desenvolvimento e Políticas Públicas da Universidade Católica de Santos 

RESUMO

Introdução

Mudanças no processo de luto pela ausência de rituais de despedida no 
cenário da COVID-19O exigem ampliação de estudos e pesquisas na área. 

Objetivo

Investigar os efeitos na saúde mental das mudanças no processo de elabo-
ração do luto. 

Método

Pesquisa qualitativa exploratória, por meio de revisão bibliográfica siste-
mática. 

Resultados

Rituais de despedida comprometidos pelo isolamento social apontam a 
necessidade de intervenções tecnológicas de manejo do luto.

Palavras-chave

Luto; Rituais de Despedida; COVID-19; Saúde Mental; Psicologia e Polí-
ticas Públicas
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CARACTERIZAÇÃO DE QUEIXAS DO PLANTÃO 
PSICOLÓGICO ON LINE.

 Caio Félix de Araújo1, Douglas A. dos Santos1, Hilda Rosa Capelão 
Avoglia2

1 Universidade Católica de Santos; 2 Programa de Mestrado Profissional em Psicologia, Desenvol-

vimento e Políticas Públicas da Universidade Católica de Santos 

RESUMO

Introdução

O isolamento social foi necessário na pandemia, implicando na procura 
por ajuda psicológica no Plantão Psicológico on line.

Objetivo

Caracterizar as demandas da clientela do plantão entre março e outubro 
de 2020 on line no Projeto Mosaico. Método: 638 prontuários foram analisados 
por meio de um algoritmo capaz de selecionar e classificar as queixas. 

Resultados

Predominaram sintomas de ansiedade (36%) e depressão (26%) coincidin-
do com as maiores restrições do Plano SP. 

Conclusão

O isolamento interferiu no surgimento de ansiedade na população inves-
tigada.

Palavras-chave

Sars-Covid-2. Covid-19. Saúde Mental. Transtornos Psicológicos.
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OS DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO DE UM SERVIÇO 
REGIONAL NA BAIXADA SANTISTA: ESTUDO DE CASO 

SOBRE O CER.

 Michele Darque Pinheiro1, Guilherme Arantes Mello2

1 Programa de Pós-Graduação stricto senso  em saúde coletiva - Universidade Católica de Santos; 
2 UNIFESP

RESUMO

Introdução

De acordo com o Ministério da Saúde 1990, o SUS - Sistema Único de 
Saúde é uma nova formulação política e organizacional para o reordenamento 
dos serviços e ações de saúde estabelecida pela Constituição de 1988. Ele segue 
a mesma doutrina e os mesmos princípios organizativos em todo o território 
nacional. Baseado nos preceitos constitucionais a construção do SUS se norteia 
pelos princípios doutrinários: Universalidade, Eqüidade, Integralidade, Des-
centralização, Hierarquização e Regionalização. No conceito ampliado de Saúde 
na Constituição Federal de 1988 sendo esta Direito de todos e dever do Estado, 
no artigo 198 “As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regio-
nalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo 
com as seguintes diretrizes: descentralização e atendimento integral”. O Pacto 
pela Saúde (Brasil, 2006) tem a regionalização como um dos seus eixos estrutu-
rantes da dimensão do Pacto de Gestão do SUS. Neste pacto é apresentando 
um novo quadro de responsabilidades sanitárias distribuídas entre municípios, 
estados, Distrito Federal e União que busca promover a gestão compartilhada 
entre as três esferas de governo de forma coordenada e cooperativa. O propósito 
é a integração dos diferentes níveis de gestão do sistema para a diminuição das 
desigualdades regionais, constituindo uma rede de serviços de saúde integrada 
e resolutiva, visando o estabelecimento da integralidade da atenção à saúde e 
que se traduz na implementação qualificada do SUS. Este pacto respeita as dife-
renças in loco. Ela é a organização de uma rede regionalizada de ações e serviços 
de saúde. Os municípios não são autossuficientes. Passada a municipalização 
/ descentralização do SUS nos anos 90 os municípios começaram a assumir 
suas responsabilidades. Como consequência há serviços fragmentados e a Re-
gionalização vem em contrapartida contribuindo para melhor acesso além de 
economicidade, melhor distribuição dos serviços contribuindo para qualidade 
e eficiência. Com isso supera interesses particulares de cada município. 
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Objetivo

O presente estudo tem por objetivo principal compreender os desafios da 
estruturação das redes regionalizadas de assistência à saúde na Baixada Santis-
ta, partindo do exemplo da implantação regionalizada do CER; equipamento 
originalmente idealizado como componente das políticas federais de indução 
da conformação de redes regionalizadas de assistência à saúde. Segundo a lite-
ratura, um dos maiores entraves à consecução dessas políticas regionais no país 
refere-se à estruturação de base municipal do SUS. Foram realizadas entrevistas 
semi-estruturadas com informantes chaves das gestões municipais; grupo con-
dutor municipal; Comissão Intergestores Regional (CIR); e Direção Regional 
de Saúde (DRS). As análises revelaram dificuldades estruturais, de planejamen-
to e baixa capacidade técnica. Entre os desafios mais elementares, destaca-se a 
prevalência de uma cultura de gestão municipalista na região.

Palavras-chave

Regionalização, reabilitação, políticas de saúde.
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PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM 
SAÚDE COMO PARTE DO ITINERÁRIO TERAPÊUTICO 

NO TRATAMENTO ONCOLÓGICO.

Thais Laudares Soares Maia1, Carolina Luísa Alves Barbieri1, Silvia 
Regina Viodres Inoue1

1 Programa de Pós-Graduação stricto senso  em saúde coletiva - Universidade Católica de Santos 

RESUMO

Introdução

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) são recursos 
terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais na prevenção e tratamen-
tos paliativos de doenças. 

Objetivo

O objetivo do estudo foi analisar a existência de PICS no itinerário tera-
pêutico de pessoas com câncer incurável. Trata-se de pesquisa qualitativa com 
entrevista semiestruturada com sete pessoas. A PICS mais utilizada foi acupun-
tura seguido de fitoterapia e yoga. Três entrevistados faziam uso simultâneo de 
acupuntura e fitoterapia. A utilização das (PICS) mostrou benefício para os 
entrevistados.

 Palavras Chave

Práticas Integrativas e complementares; Câncer; acupuntura.
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PRÁTICAS INTEGRATIVAS NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: 
UM OLHAR SOBRE O PRECONCEITO E EXCLUSÃO 

SOCIAL.

Neide Maria Santos1, Luana Carramillo-Going1, Claudia Benitez 
Martinez dos Reis1

1 Programa de Mestrado Profissional em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas da Uni-

versidade Católica de Santos 

RESUMO

Objetivo

A pesquisa teve como objetivo verificar o trabalho interprofissional dos 
profissionais da educação e da saúde sobre a diversidade social e a inclusão dos 
estudantes com Transtorno do Espectro do Autismo. 

Método

O método foi uma revisão bibliográfica sistemática dos últimos dez anos. 

Resultados

Os resultados indicaram dificuldades em apresentar diagnósticos de ava-
liação criteriosa e precoce para o transtorno. 

Conclusão

A conclusão é que há necessidade de estudos baseados em evidências para 
a elaboração de práticas inclusivas, colaborando para a prevenção do preconcei-
to, da violência e da exclusão social.

Palavras-chave

Práticas Integrativas, Educação Inclusiva; Transtorno do Espectro do Au-
tismo (TEA); Exclusão Social
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A RELAÇÃO ENTRE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 
TRANSMISSÍVEIS COM A FUNÇÃO COGNITIVA DOS 

IDOSOS DE PRAIA GRANDE – SP.

Ana Barbara Amaro do Nascimento1, Jessica Stefanie Soares Barbosa1, 
Prof. Danielle Ginsicke1

1 Faculdade do Litoral Sul Paulista FALS

RESUMO

Introdução

O crescimento da população idosa reflete no aumento de doenças crôni-
cas, que podem causar incapacidades que afetam hábitos de vida. 

Objetivo

Avaliar a relação entre as doenças crônicas e a função cognitiva nos idosos 
da cidade de Praia Grande-SP. 

Método

Trata-se de uma pesquisa de campo, com abordagem qualitativa. 

Resultados

De acordo com a média dos scores do Meem, podemos analisar que não 
houve diferença significativa que possa estar associada ao declínio cognitivo. 

Conclusão

As comorbidades analisadas não interferem na função cognitiva da popu-
lação estudada.

Palavras-chave

Doença de Alzheimer, Doenças não transmissíveis, Envelhecimento.
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PERFIL DO PACIENTE SOROPOSITIVO EM UM SERVIÇO 
PÚBICO.

Fabíola Lopes de Souza1, Helio Alves1, Hilda Rosa Capelão Avoglia1

1 Programa de Mestrado Profissional em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas da Uni-

versidade Católica de Santos 

RESUMO

Introdução

Introduz-se afirmando ser a informação a forma eficaz de minimizar o es-
tigma em torno da população soropositiva.

Objetivo

O objetivo do projeto foi analisar o perfil do paciente soropositivo em 
Lavras - MG e da rede de saúde envolvida nesse atendimento. 

Método

Pesquisa documental, a partir de dados de pacientes atendidos de 2019 a 
2020, em um serviço público. 

Resultados

Os resultados indicam 315 pacientes, sendo 190 homens, 96 mulheres e 
uma criança, aderiram ao serviço 36 pacientes; 6 óbitos e 22 abandonos. 

Conclusão

Conclui-se pela orientação da equipe interdisciplinar no atendimento a 
pessoas vivendo com HIV.

Palavras-chave

HIV; Estigma; perfil da clientela
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO DIANTE DAS 
EMERGÊNCIAS ONCOLÓGICAS.

 Gabriela Palomo Ortega1, Rochele Alves Marin1

1 Faculdade do Litoral Sul Paulista FALS

RESUMO

Introdução

O câncer é uma doença que gera necessidades especificas, desde o apoio 
psicológico até os cuidados do tratamento em si. 

Objetivo

O estudo tem como objetivo identificar o   perfil   dos   enfermeiros   que   
prestam os cuidados emergenciais das neoplasias, analisando o conhecimento 
cientifico que estesobtém. 

Método

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica descritiva. fica exposto   a  necessi-
dade de um atendimento sistematizado afim de reduzir danos. 

Conclusão

Conclui-se que o enfermeiro detém um papel fundamental nas emergên-
cias oncológicas.

Palavras-chave

Neoplasias; Cuidados paliativos; Enfermagem Oncológica.



ÁGUA E CIÊNCIAS DA SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA

67

ALIMENTAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR SÃO 
FUNDAMENTAIS NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS.

Raquel de Abreu Barbosa de Paula1

1 Faculdade do Litoral Sul Paulista  - FALS

RESUMO

Introdução

O padrão alimentar reflete no processo de cicatrização das feridas, com 
importante impacto na regeneração tecidual. 

Objetivo

Caracterizar a relevância da nutrição no processo de cicatrização das feri-
das. Metodologia. Revisão integrativa de literatura. 

Resultados

Verificou-se que um bom estado nutricional pode trazer melhoria no pro-
cesso de cicatrização das feridas. 

Conclusão

Conclui-se a importância da reeducação alimentar e a interação entre os 
profissionais da equipe interdisciplinar nos atendimentos dos pacientes.

Palavras-Chave

Ferimentos, Cicatrização, Nutrientes.
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AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE PESSOAS 
COM DIABETES EM TEMPOS DE COVID-19.

Flaiane de Morais Ferreira¹; Giuliana Amorim de Souza1; Melba 
Micaele Costa Santos1, Cezar Henrique de Azevedo1.

1 Nutrição, Universidade Católica de Santos

RESUMO

Introdução

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença caracterizada pela elevação da 
glicose no sangue que pode comprometer a atividade celular e promover compli-
cações sistêmicas em nosso organismo. Além disso, sabe-se que indivíduos com 
diabetes parecem estar mais propensos a desenvolverem quadros mais críticos 
de COVID-19, que é uma infecção respiratória aguda potencialmente grave cau-
sada por um coronavírus 2 (SARS-Cov-2) da síndrome respiratória aguda grave. 
Devido ao confinamento provocado pela pandemia pessoas tiveram que mudar 
hábitos e estilo de vida, alterando a alimentação inclusive.

Objetivo

Avaliar o consumo alimentar de pessoas com diabetes durante período de 
isolamento social da pandemia “Covid-19”. 

Métodos

Trata- se de um estudo transversal descritivo, realizado durante o período 
de 15 a 30 de junho de 2020, com amostra populacional por conveniência, de 
11 grupos privados sobre diabetes da rede social Facebook®. Os participan-
tes que consentiram responderam um questionário eletrônico com abordagem 
sociodemográfica e de consumo alimentar. Todos deveriam ser portadores de 
diabetes, independentemente do tipo e com idade superior a 18 anos.

Resultados

Participaram do estudo 387 pessoas, de ambos os sexos. Desse total, 319 
eram mulheres (82,4%) e 68 homens (17,6%), sendo a maioria 76,2% (n=295) 
portadores de diabetes mellitus tipo 1. Pela frequência de refeições ao dia, 
89,2% (n=345) realizam ao menos quatro refeições, sendo elas, café da manhã 
(90,0%; n=347), almoço (97,0%; n=379), lanche da tarde (79,5%; n=308) e 
jantar (89,0%; n=345). Em relação ao consumo de alimentos, 32,1% (n=124) 
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relatou não consumir frutas diariamente, enquanto 19,0% (n=64) referiu não 
consumir legumes e verduras diariamente. Referente às possíveis alterações de 
consumo de alimentos e preparações consideradas mais calóricos durante o 
período de isolamento social, em média 30,5% (n=118) dos participantes au-
mentaram o consumo de bolos, doces e pizzas; houve aumento no consumo de 
frutas cítricas (58,9%; n=228). Verificado também que a suplementação de nu-
trientes ocorreu em 27,1% (n=105) dos participantes, com destaque para as vi-
taminas C e D; porém, 47,0% (n=181) relatou ganho de peso durante o período 
de isolamento social. Conclusão: Houve mudança no hábito alimentar durante 
o período de isolamento social, uma vez que o acesso à alimentos in natura e/
ou minimamente processados ficou limitado, contribuindo para o consumo 
de alimentos prontos e mais energéticos (ricos em açúcares), o que pode ter 
sido um fator determinante para o aumento de peso corporal dentre os parti-
cipantes. Esses achados são potencialmente deletérios às pessoas com diabetes 
por aumentarem seus fatores de risco para as complicações metabólicas numa 
infecção por Covid-19. Mesmo não havendo evidências, até o momento, rela-
cionadas à algum alimento, nutriente ou suplemento alimentar específicos para 
a prevenção de infecção por COVID-19, seguir hábitos alimentares saudáveis, 
optando por uma alimentação balanceada e um menor consumo de alimentos 
ultraprocessados é o que se deve recomendar.

Palavras-chave

Diabetes Mellitus; COVID-19; Nutrição; Consumo alimentar.
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EFEITOS DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA NA 
PROMOÇÃO DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DO 

COVID-19: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.

Mayra Silva Araújo1

1 Universidade Estadual do Norte do Paraná

Introdução

A pandemia do novo coronavírus denominado SARS-CoV-2, foi detecta-
do em Wuhan na China, identificado como a causa de um surto de doenças res-
piratórias e gastrointestinais, classificada como COVID-19. Em março de 2020 
a Organização Mundial da Saúde declara como uma pandemia mundial. Desta 
forma, ocorreu o fechamento de estabelecimentos e espaços voltados à prática 
de atividades físicas e exercícios físicos. A prática regular de atividade física está 
relacionada a inúmeros benefícios, principalmente no aprimoramento do sis-
tema imunológico, duração e magnitude de infecções virais, ao qual, estamos 
presenciando em decorrência do novo coronavírus. 

Objetivo

Analisar por meio de estudos os efeitos da prática de atividade física na 
promoção de saúde durante cenário vigente. Metodologia: Trata-se de uma revi-
são integrativa de literatura, com busca nas bases de dados Scientific Eletronic 
Library Online - SCIELO e Google Acadêmico, com publicações entre Março 
de 2020 a Agosto de 2021, utilizando-se os descritos: “Atividade física”, “Pande-
mia da COVID-19”, ‘Exercício físico”. Os critérios de inclusão adotados foram 
os artigos disponíveis na íntegra, no idioma português e completos. Enquanto 
que, os critérios de exclusão empregados foram os artigos incompletos, duplica-
dos e aqueles que não correspondiam com o tema. 

Resultados

Verificou-se que maioria dos estudos analisados, observaram declínio sig-
nificativo nos níveis de atividade física, após as medidas de distanciamento so-
cial, aumentando consequentemente o comportamento sedentário, principal-
mente o tempo dedicado às telas (TV, aparelho celular, computador e tablete). 
Estas modificações de comportamento foram mais perceptíveis naqueles que já 
se apresentavam como insuficientemente ativos antes da pandemia. Entretanto, 
aumentaram as práticas de atividade física no âmbito domiciliar, das quais, as 
mais evidenciadas neste período foram: caminha, corrida, esportes, e ginástica 
em seu tempo de lazer. Ademais, a realização de atividade física proporciona 
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maior interação social, manutenção da aptidão física e redução dos comporta-
mentos sedentários (principalmente tempo de tela), fator de risco associado a 
inúmeras doenças crônicas não degenerativas. Por fim, promove a diminuição 
do estresse ocasionado pelo cenário atual, contribuindo para a conservação da 
saúde mental da população. 

Conclusão

A prática de Atividade física reduziu significativamente durante a pande-
mia do novo coronavírus, principalmente em indivíduos que já se apresentavam 
inativos fisicamente, antes do isolamento social. Entretanto, ocorreu aumentos 
em práticas realizadas em casa. Diante disto, a necessidade de implantação de 
novas estratégias e políticas públicas direcionada ao incentivo da realização de 
atividade física adequada no âmbito familiar, enquanto o isolamento social se 
encerre e a problemática seja resolvida.

Palavras-chaves

“Atividade física”; “Pandemia da COVID-19”; “Exercício físico
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ABRIGO PARA ADULTOS, IDOSOS E FAMÍLIAS: UM 
ESTUDO SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS DO 

SERVIÇO.

Luana Pinto João Vilas Boas1, Maria Izabel Calil Stamato1 

1 Mestrado Profissional em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas - Universidade 

Católica de Santos.

RESUMO

Introdução

O Abrigo para Adultos, Idosos e Famílias no âmbito do SUAS, atende 
pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. 

Objetivo

A Pesquisa visa analisar as contribuições e desafios existentes na institui-
ção por meio de narrativas de usuários e funcionários. 

Método

Exploratória e de caráter qualitativa, envolverá de 5 a 10 adultos, e o ins-
trumental de coleta de dados será entrevistas semiestruturadas analisadas pela 
metodologia de analise de conteúdo. 

Resultados

Resultados parciais indicam que há pouca bibliografia sobre o tema. Con-
clusão: Pesquisa em andamento.

Palavras-Chave

Acolhimento Institucional; Abrigo para Adultos, Idosos e Famílias; Pes-
soas em Situação de Rua e Vulnerabilidade Social; Psicologia; Políticas Públicas.
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OS JOGOS ELETRÔNICOS E O DESENVOLVIMENTO 
MORAL E DA SAÚDE EM ADOLESCENTES EM 

SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.

Giovana Teixeira Campos1,  Luana Carramillo Going1 

1 Mestrado profissional em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas,  Universidade Ca-

tólica de Santos. 

RESUMO

Objetivo

O estudo teve como objetivo verificar se os jogos eletrônicos na educação 
possibilitam o desenvolvimento moral e cognitivo em adolescentes em situação 
de risco. 

Método

O método foi uma pesquisa bibliográfica sistemática das publicações nos 
últimos cinco anos. Verificou-se que os jogos promovem nos adolescentes a 
cooperação, o respeito mútuo e a construção de habilidades cognitivas, como 
planejamento, memória e raciocínio lógico. 

Conclusão

Concluiu-se que a escolha dos jogos é relevante para o aperfeiçoamento 
de competências sociais, promotoras de saúde emocional para a faixa etária 
estudada.

 Palavras chave

Jogos eletrônicos, desenvolvimento moral, habilidades cognitivas, vulne-
rabilidade social.
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EMOÇÃO E IDENTIFICAÇÃO NA DEFINIÇÃO DO 
ELEITOR: UM ESTUDO DOS ELEMENTOS QUE 

DEFINEM O VOTO.

Rafael Oliva2, Thalita Lacerda Nobre1

1 Mestrado profissional em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas,  Universidade Cató-

lica de Santos; 2 Universidade Católica de Santos

RESUMO

Introdução

Este trabalho irá discutir os elementos que levam à definição do voto por 
parte do eleitor brasileiro. 

Objetivo

Apurar se as emoções despertadas pelas propagandas eleitorais e os ele-
mentos que geram identificação com os candidatos à presidência são relaciona-
das com a intenção de voto. 

Método

Pesquisa qualitativa, com a utilização de software de microexpressões fa-
ciais, complementando com entrevista. Resultados: Ainda não obtidos. 

Conclusão

A pesquisa em elaboração.

Palavras-chaves
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REPERCUSSÕES DO RACISMO NA SUBJETIVIDADE DO 
NEGRO NO BRASIL.

Caio Camargo Tarqüinio de Campos1, Mariana de Souza Santos1, 
Thalita Lacerda Nobre2 

1 Universidade Católica de Santos; 2 Mestrado profissional em Psicologia, Desenvolvimento e 

Políticas Públicas,  Universidade Católica de Santos. 

RESUMO

Introdução

A presente pesquisa surge da reflexão acerca do racismo cristalizado na 
sociedade e como o mesmo pode afetar a subjetividade e a identidade do negro. 
Sob a luz da Psicanálise Freudiana, propõe revisitar teóricos importantes da 
psicanálise. 

Objetivo

O objetivo da pesquisa é compreender os possíveis impactos do racismo na 
formação da identidade e autoestima do negro no Brasil. Após o levantamento 
teórico, será realizada a aplicação do procedimento Desenho-Estória com Tema, 
seguida pela análise dos dados obtidos, a qual será realizada de acordo com o 
proposto por Bardin.

Palavras-chave
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ADAPTAÇÃO ACADÊMICA E BEM-ESTAR PSICOLÓGICO 
DE UNIVERSITÁRIOS.

Andressa Carla Santos Almeida1, Gabriella Eckmann de Barros Saraiva 
Almeida1, Fernanda Aguillera1 

1 Psicologia, Universidade Católica de Santos

RESUMO

Identificar reflexos da adaptação acadêmica no bem-estar psicológico de 
universitários é relevante nesta pandemia. Avaliou-se o bem-estar de estudantes 
e estressores na vivência acadêmica. Aprovada pelo CEP- Unisantos, a pesquisa 
tipo survey adotou questionários online (Google Forms). Após análise quanti-
tativa e qualitativa, dados foram organizados em gráficos e tabelas e discutidos 
com a literatura. Resultados preliminares de 69 estudantes revelam dificuldades 
de adaptação ao ensino remoto com prejuízos ao bem- estar psicológico, deman-
da a possíveis intervenções.

Palavras-chave

Universitários; Ensino superior; Bem-estar psicológico; Adaptação acadê-
mica; COVID-19
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A RELEVÂNCIA DA DISCIPLINA DE PSICOLOGIA 
HOSPITALAR ANTERIOR À PRÁTICA DO ESTÁGIO.

Giovana Teixeira Campos1, Eliana Bruno Ferreira de Almeida1,2

1 Psicologia, Universidade Católica de Santos; 2 Psicóloga do Hospital Guilherme Álvaro

 RESUMO

Introdução

O estudo tem como objetivo descrever a experiência em estágio hospitalar 
e enaltecer a necessidade dos estudos prévios para a aplicação dos saberes e 
fazeres neste setor. 

Método

O método trata-se de relato de experiência acerca das práticas realizadas 
pelo serviço de psicologia em hospital geral e resulta na compreensão do lugar 
do psicólogo na complexidade dos cuidados na saúde, concluindo que a expe-
riência de estágio proporciona possibilidades no campo de atuação profissional 
com relevância para o contato prévio dos conteúdos abrangidos na disciplina 
de psicologia hospitalar.

Palavras chave

Psicologia hospitalar, estudo acadêmico, relato de experiência



ANAIS DO III CONGRESSO MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE DA BAIXADA SANTISTA

78

O USO DA TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL 
NO TRATAMENTO DO TRANSTORNO DE ANSIEDADE 

GENERALIZADA.

Saul de Melo Ibiapina Neres1, Daisy Inocência Margarida de Lemos1

1 Programa de Pós-graduação Stricto Sensu-Mestrado Profissional em Psicologia, Desenvolvimen-

to e Politicas Públicas

RESUMO

Introdução

De acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID-10) o 
Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) constitui uma patologia dos 
transtornos ansiosos tratados pela Terapia Cognitiva Comportamental (TCC). 
Os objetivos da Pesquisa foram em: Verificar os pressupostos teóricos e práticos 
que compõem a TCC no TAG e Demonstrar a eficácia da TCC no TAG. Op-
tou-se pela revisão bibliográfica dos termos TCC e TAG e foram selecionados 
referenciais teóricos existentes na temática e excluindo os que não tivessem rela-
ção com o tema. Os resultados encontrados destacaram a eficácia TCC.

Palavras-chave

Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG); Terapia Cognitiva compor-
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O IMPACTO DA MUSICOTERAPIA EM SINTOMAS 
RELACIONADOS AO ALZHEIMER.

Amanda Rodrigues Pereira1; Luzana Mackevicius Bernardes1

1 Enfermagem, Universidade Católica de Santos 

RESUMO

Introdução

O envelhecimento populacional e a inversão da pirâmide etária alavancou 
a procura por Práticas Integrativas e Complementares (PICs) capazes de absor-
ver as novas demandas na área da saúde. Nesta perspectiva, a musicoterapia, 
considerada uma PIC, consiste na utilização de músicas visando o fortaleci-
mento de aspectos cognitivos, emocionais e motores em clientes com déficits 
mentais de diferentes graus, destacando-se por sua praticidade, baixo custo e 
boa aceitabilidade mesmo em fases avançadas da demência. Achados corrobo-
ram que a música é um veículo para evocação de memórias visto sua capacida-
de em reduzir as catecolaminas e ativar o sistema límbico, mesmo em déficits 
cognitivos progressivos. Atualmente, o uso da musicoterapia tem demonstrado 
efeitos duradouros no humor, comportamento e função cognitiva dos idosos, 
reafirmando assim, seu potencial terapêutico na Doença de Alzheimer. 

Objetivo

Conhecer a produção científica acerca dos benefícios da musicoterapia 
nos diferentes aspectos de qualidade de vida afetados no idoso com Alzheimer. 

Método

Revisão integrativa, realizada em agosto de 2019, referente a publicações 
dos últimos 5 anos (2014 a 2018), nas línguas inglesa e portuguesa, identificadas 
através do descritor: musicoterapia no Alzheimer, com o intuito de responder 
à pergunta norteadora: “Qual é o impacto da musicoterapia nos sintomas mais 
frequentemente abordados no Alzheimer?”. Para a inclusão dos artigos, foram 
empregados estudos disponíveis na integra, escritos nas línguas inglesa e portu-
guesa, publicados entre 2014 e 2018, com temática principal voltada ao impacto 
da musicoterapia no Alzheimer. Os critérios de exclusão incluem artigos que 
não abordavam a população geriátrica, com enfoque em outras demências ou 
que apresentaram duplicidade entre as bases de dados. Após aplicação dos cri-
térios de inclusão/exclusão, obteve-se um escopo de 12 artigos disponíveis na 
BVS e Scielo. 
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Resultados

Os estudos abordavam o impacto da musicoterapia na cognição e perfil 
psicocomportamental do idoso, com ênfase na reminiscência (n=10; 83,3%). O 
enfoque foi a população com demência leve a moderada (n=9; 75%), submetida 
a musicoterapia receptiva individualizada (n=10; 83,3%) explorada em estudos 
com evidência nível 2 (n=9; 75%). Todos os artigos convergiram a resultados 
benéficos da musicoterapia. 

Conclusão

As habilidades musicais são consideradas uma “ilha de preservação” das 
funções neurológicas em pessoas com demência. A musicoterapia apresenta 
diversos benefícios ao cliente, como diminuição da agitação, necessidade de 
menor dose em fármacos e melhora na memória de curto prazo evidenciada 
através de MEEM e NPI, portanto, é um método não-farmacológico eficaz na 
remediação dos sintomas ocasionados pelo Alzheimer, restaurando a qualidade 
de vida do idoso.

Palavras-chave

Musicoterapia; Alzheimer; Qualidade de vida.
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EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 SOBRE A 
SAÚDE MENTAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

NO CONTEXTO BRASILEIRO: UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA.

Mayra Silva Araújo1

1 Universidade Estadual do Norte do Paraná

RESUMO

Introdução

O surto do novo coronavírus denominado SARS-CoV-2, iniciou-se na ci-
dade de Wuhan na China, deste dezembro de 2019, o mundo tem se preocupa-
do e discutido sobre a COVID-19, pois trata-se de um vírus de rápida transmis-
são e difícil controle. Diante da ágil propagação deste vírus, ocorreu sobrecarga 
nos serviços de saúde, por desencadear grande procura a demanda. No cenário 
vigente, trouxe à tona inúmeros problemas de saúde, destacando-se os relaciona-
dos a saúde mental. A sensação de pânico associada a desinformação, provocou 
o aumento de sintomas dentre eles: depressão, desesperança, ansiedade, medo 
da morte, desespero, medo de infecção ou transmissão, principalmente em pro-
fissionais de saúde que permeiam em um ambiente insalutífero. 

Objetivo

Verificar através de estudos, os efeitos da pandemia do novo coronavírus 
mediante a saúde mental dos profissionais de saúde do Brasil. 

Metodologia

Trata-se de uma revisão integrativa, com busca nas bases de dados Scienti-
fic Eletronic Library Online - SCIELO e Google Acadêmico, com publicações 
entre Maio de 2020 a Agosto de 2021, utilizando- se os descritos: “Pandemia 
da COVID-19”, “Profissionais de saúde”, “Transmissão por coronavirus”. Os 
critérios de inclusão adotados foram os artigos disponíveis na íntegra, no idio-
ma português e completos. Enquanto que, os critérios de exclusão empregados 
foram os artigos incompletos, duplicados e aqueles que não correspondiam com 
o tema. 
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Resultados

Verificou-se que diante dos efeitos da pandemia com elevada propagação 
e mortalidade, os profissionais de saúde apresentaram altos índices de sintomas 
atrelados a saúde mental como: ansiedade, depressão, desespero, angustia, sono 
prejudicado, referente a alta exposição ao vírus. Os sintomas de depressão e 
ansiedade foram mais evidentes entre as mulheres, aos quais, apresentaram falta 
de apoio familiar e menor preparo psicológico. Ademais, observou-se relatos re-
ferentes a falta de equipamentos próprios para proteção individual, ventiladores 
entre outros equipamentos hospitalares, fortificando a possibilidade de ocorrer 
a infecção entre os funcionários e membros da família. Por fim, a literatura rela-
ta, que os efeitos da pandemia sobre a saúde mental dos profissionais de saúde 
se estenderão mesmo após sua recessão. 

Conclusão

A saúde mental dos profissionais de saúde foi comprometida negativamen-
te com o cenário vigente. Diante disto, a necessidade de maior engajamento das 
classes representantes, bem como, investimentos governamentais direcionados 
a garantir a vitalidade destes profissionais.

Palavras-chaves

“Pandemia da COVID-19”; “Profissionais de saúde”; “Transmissão por 
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FATORES PSICOSSOCIAIS QUE IMPACTAM A SAÚDE 
MENTAL DOS ADOLESCENTES.

Manuela Lopes Fernandes1, Caique Gois Cardoso1, Lumena Celi 
Teixeira1  

1 Psicologia, Universidade Católica de Santos

RESUMO

Introdução

A pesquisa se propôs a investigar os fatores psicossociais que impactam a 
saúde mental dos adolescentes. 

Objetivo

Identificar os fatores de proteção e de risco. 

Método

Pesquisa qualitativa exploratória, por meio de revisão bibliográfica siste-
mática e aplicação de questionário virtual quanti-qualitativo. 

Resultados

Apontaram alguns fenômenos sociais: como índices elevados de sofrimen-
to emocional dos jovens; falta de voz e legitimação na sociedade; fatores de risco 
e proteção.

Palavras-chave

Promoção de saúde mental; Saúde mental do adolescente; Políticas públi-
cas
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O ENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA NO PROCESSO DO 
CUIDAR DO IDOSO COM DEMÊNCIA.

Ana Carolina Ramos dos Santos1; Eduarda Santos de Melo1; Letícia 
Marques Dellamonica1; Luzana Mackevicius Bernardes1

1 Enfermagem, Universidade Católica de Santos 

RESUMO

Introdução

As demências, como o Alzheimer, estão entre os fatores irreversíveis que 
mais interferem na qualidade de vida dos idosos e de todos os envolvidos. É 
obrigação da família, comunidade, sociedade e poder público assegurar ao ido-
so, com absoluta prioridade ao direito à vida, à saúde, à alimentação, à educa-
ção, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dig-
nidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. É vedada qualquer 
negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão ao idoso, sendo 
todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, punido, bem como é de-
ver de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. A presença de 
um cuidador familiar proporciona ao idoso sensação de conforto e segurança, 
garantindo benefícios para a sua qualidade de vida. 

Objetivo

Conhecer a produção cientifica a respeito dos benefícios que os cuidados 
da família proporcionam na qualidade de vida do idoso com demência. 

Método

Revisão integrativa, realizada em agosto de 2019, referente a publicações dos 
últimos 5 anos (2014 a 2019), na língua portuguesa, identificadas através do des-
critor: idoso com demência, com o intuito de responder à pergunta norteadora: 
“Quais os benefícios que o envolvimento da família traz para qualidade de vida 
dos idosos com demência?”. Para a inclusão dos artigos, foram empregados estu-
dos disponíveis na integra, escritos na língua portuguesa, publicados entre 2014 e 
2019. Os critérios de exclusão incluem artigos que estavam relacionados a idosos 
que não apresentavam demência, os que não estavam integralmente na língua 
portuguesa, que apresentaram duplicidade entre as bases de dados, e os que não 
atendiam aos propósitos desta pesquisa. Após aplicação dos critérios de inclusão/
exclusão, obteve-se um escopo de 10 artigos disponíveis na BVS e Scielo. 
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Resultados

Os estudos abordavam a experiência e as dificuldades dos familiares no 
cuidado ao idoso (n=6; 60%), o perfil neuropsicológico do idoso (n=4; 40%). O 
enfoque foi a população idosa com demência submetida ao cuidado dos fami-
liares (n=6; 60%), explorada em estudos com evidência nível 2 (n=10; 100%). 
Todos os artigos voltaram-se para resultados benéficos do cuidado familiar, 
contanto que haja uma boa estrutura psicológica, econômica e física, a fim de 
influenciar diretamente na qualidade de vida do idoso.  

Conclusão

O processo demencial é caracterizado por prejuízo da função física, cogni-
tiva, motora e psicológica, provocando dependência, gerando responsabilidade 
e sobrecarga para o familiar, ainda que existam inúmeras dificuldades voltadas 
a questões financeiras e acesso, acredita-se na melhoria do bem-estar do idoso 
com aspectos voltados à rotina, preferências e a segurança.

Palavras-Chave
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HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE MENTAL ATRAVÉS DOS 
RECURSOS EXPRESSIVOS.

Adalgiza Luz Pereira1, Daisy Inocência Margarida de Lemos1

1 Programa de Pós-graduação Stricto Sensu-Mestrado Profissional em Psicologia, Desenvolvimen-

to e Politicas Públicas

RESUMO

Introdução

A pesquisa aborda a utilização dos recursos expressivos das artes no que 
tange aos transtornos psíquicos graves. Utiliza ferramentas humanizadas na ex-
pressão dos afetos na saúde mental., favorecendo a expressão e a elaboração do 
sofrimento mental. 

Objetivo

Apresentar o uso de recursos grupais no tratamento de transtornos psi-
quiátricos. Analisar a efetividade do procedimento técnico grupal e oferecer 
subsídios científicos para novas políticas públicas. 

Metodologia

Relato de experiência de caso clínico de um grupo de mulheres usuárias 
do CAPS. 

Resultados

Indicaram manifestações afetivas de diversas naturezas favorecedoras do 
tratamento. 

Conclusão

Possibilita a compreensão e elaboração do sofrimento psíquico .

Palavras-Chave
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A MODERNIDADE LÍQUIDA E SUAS IMPLICAÇÕES: 
UM ESTUDO SOBRE A TECNOLOGIA MIDIÁTICA E AS 
FORMAS DE RELAÇÃO INTERPESSOAL EMBASADO NA 

TEORIA DO APEGO.

Fernanda Neves Mendes Machado1

1 Universidade Católica de Santos

RESUMO

Com o advento da evolução tecnológica, as redes sociais tornaram-se o pro-
duto da nova interface social, contribuindo uma ascensão substancial na exposi-
ção de seus usuários, corroborando horas diante de uma tela, impossibilitando 
uma maior integração às relações interpessoais. Tendo isso em vista, o presente 
trabalho tem por objetivo analisar e compreender se os jovens adultos, que 
não se sentiram assegurados afetivamente durante a infância, podem se expor 
excessivamente nas mídias sociais e como tal fato influencia em suas relações 
interpessoais. Os conceitos utilizados abordam temas como evolução tecnoló-
gica, que tem colaborado para moldar nossos comportamentos a fim de nos 
apreender nossa atenção e consequentemente afetando nossa individualidade, 
já a modernidade líquida, lecionado por Bauman, cogita a questão da fluidez da 
sociedade moderna, o que coloca em pauta os influenciadores digitais que são 
sujeitos assíduos das mídias sociais que apresentam um poder de persuasão atra-
vés de suas opiniões ditando assim, novos dogmas a serem seguidos, sendo que 
para compreender esse comportamentos iremos embasar esta pesquisa na teoria 
do Apego de John Bowlby bem como o devido estudo atualizado em tempos de 
pandemia, em decorrência da covid-19, a partir da extração de levantamento bi-
bliográfico em artigos científicos e obras literárias através da plataforma Google 
Acadêmico. Este estudo se faz importante para trazer reflexão e conscientização 
sobre a exposição nas redes, bem como colaborar para que jovens adultos con-
siderem a maneira como utilizam as mídias, assim como seus relacionamentos 
com os outros indivíduos.

Palavras-Chave 
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SENTIDOS SUBJETIVOS DA MICRODASAGEM DE 
PSICODÉLICOS.

Caíque Gois Cardoso1, Lumena Celi Teixeira1

1 Psicologia, Universidade Católica de Santos 

RESUMO

Introdução

A presente pesquisa, desenvolvida como TCC ainda em andamento, parte 
do interesse em gerar indicadores de inteligibilidade sobre o avanço do uso 
de psicodélicos em protocolos de microdosagem, sob a égide da “Renascença 
Psicodélica”. Pretende-se intensificar o debate qualificado e a produção teórico- 
científica de pesquisa sobre substâncias psicodélicas a partir de uma perspectiva 
crítica e ampliada de saúde mental, produzindo conhecimentos sobre estraté-
gias de atuação do psicólogo para as políticas públicas de redução de danos e 
atendimento psicossocial. 

Objetivo

Objetiva-se focalizar a prática de microdosagem de psicodélicos e relacio-
ná-los a sentidos subjetivos configurados a partir de dinâmicas conversacionais 
com microdosadores de ayahuasca e cogumelos do gênero Psilocybe, integrados 
em grupos sociais situados no Facebook, e tendo esse processo dialógico defe-
rido por análise de conteúdo. Trata-se de pesquisa documental fundamenta-
da no método construtivo-interpretativo, que tem como principal referência a 
Teoria da Subjetividade em uma perspectiva histórico- cultural. O olhar para a 
subjetividade, nesse viés, pretende desconstruir a tendência à naturalização e à 
reificação patológica e moral dos fenômenos das drogas. Espera-se produzir co-
nhecimentos sobre a singular complexidade do fenômeno e fomentar reflexões 
e estratégias de atuação para políticas públicas de redução de danos.

Palavras-Chave

Subjetividade; Saúde Mental; Psicodélicos; Microdosagem; Psicologia His-
tórico-cultural.
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A RELAÇÃO ENTRE A POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E AS 
INTERNAÇÕES POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

E RESPIRATÓRIAS NA CIDADE DE SANTOS, ENTRE OS 
ANOS 2012 A 2018.

Valdilene Silva de Carvalho1, Lourdes Conceição Martins2, Alfésio 
Luís Ferreira Braga2 

1 Colégio Liceu Santista; 2 Programa de Pós-Graduação stricto senso  em saúde coletiva - Univer-

sidade Católica de Santos 

RESUMO

Objetivo

Analisar o efeito da poluição atmosférica sobre os moradores de Santos 
por faixa etária e local de moradia entre 2012 a 2018. Métodos: Estudo ecoló-
gico de série temporal, utilizando dados de internação hospitalar por doenças 
cardiovasculares e respiratórias obtidos junto ao Banco de Dados do Sistema 
Único de Saúde. Dados sobre níveis de PM10, temperatura mínima e umidade 
média foram obtidos junto a Companhia de Saneamento Ambiental do Estado 
de São Paulo. Foi realizada a análise descritiva, e utilizados modelos lineares 
generalizados de regressão de Poisson. 

Resultados

Foram realizadas 28.731 internações, sendo 51,20% por doenças cardio-
vasculares e 48,80% por doenças respiratórias. Observou-se que para cada au-
mento de um interquartil (22µg/m3) no nível de PM10 acarretou um acréscimo 
de 19,9% (IC95%: 4,3; 37,8) e 8,7% (IC95%:1,5; 20,0) nas internações por 
doenças respiratórias totais em adolescentes e adultos moradores da zona 1, 
respectivamente. Para as internações por doenças cardiovasculares totais obser-
vou-se que para cada aumento de um interquartil (22µg/m3) no nível de PM10 
ocorreu um acréscimo nas internações de 40,3% (IC95%: 7,9; 82,5) para adul-
tos jovens, e   4,0%(IC95%: 3,8; 4,2) para adultos, moradores na zona 2. Na 
zona 1 foi observado um aumento de 1,4%(1,2-1,6) em adultos e 2,6% (IC95%; 
2,5; 2,8) em idosos. Conclusões: Não foi estabelecido um padrão claro de modi-
ficação do efeito referente a zona de moradia, porem observou-se que os adultos 
sofrem maior ação dos poluentes do que crianças e jovens.
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ANÁLISE DA COBERTURA VACINAL DA POLIOMIELITE 
NA REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA 

DE 2016 Á 2019.

Débora Franco Correa Pereira1, Ysabely de Aguiar Pontes Pamplona2, 
Carolina Luísa Alves Barbier2, Lourdes Conceição Martins2

1 Farmácia, Universidade Católica de Santos; 2 Programa de Pós-Graduação stricto senso  em 

saúde coletiva - Universidade Católica de Santos 

RESUMO

Introdução

A vacinação infantil é uma medida preventiva de saúde de grande impacto 
na redução da morbimortalidade de crianças, perdendo somente para sanea-
mento básico e água potável. Apesar de o Brasil ter desde 1973 o Programa Na-
cional de Imunizações (PNI), um programa exitoso de reconhecimento nacional 
e internacionalmente, observa-se uma queda na cobertura vacinal desde 2016. 

Objetivo

Foi realizar a analise da cobertura vacinal da poliomielite na região Metro-
politana da Baixada Santista (RMBS) nos anos de 2016 a 2019. 

Metodologia

Este é um estudo ecológico misto, que utiliza dados secundários de do-
mínio público. As doses aplicadas da poliomielite foram obtidas do sistema de 
informação do PNI, e informações do número de nascidos vivos junto ao Siste-
ma de Informação de Nascidos Vivos (SINASC) do banco de dados do Sistema 
Único de Saúde (DATASUS). Foram calculadas as taxas da cobertura vacinal da 
polio por município e ano. Foi realizada a análise descritiva da cobertura, teste 
de Qui-quadrado e a análise espacial com a construção de mapas temáticos. O 
nível de significância foi de 5%. 

Resultados

Observou-se que apenas o município de Santos apresenta CV adequada 
no período do estudo. Os demais municípios ficaram abaixo da meta preconiza-
da pelo Ministério da Saúde (95%) na maior parte do período de estudo. 
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Conclusão

Ter atenção em planos de ação e políticas públicas mais efetivas a serem 
realizadas para a melhora da CV e da saúde infantil na RMBS.

Palavras-Chave

Imunização; vacina poliomielite, Cobertura vacinal, Baixada Santista.
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ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DA CÁRIE DENTAL EM 
PACIENTES DA POLICLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UEA 

– 2016/2017.

Ana Paiva Leite1

1Escola Superior de Ciências da Saúde- ESA/UEA/  

RESUMO

O índice CPOD e CPOS vem sendo muito utilizado em levantamentos 
epidemiológicos de saúde bucal, o qual é ferramenta para medir e comparar a 
experiência de cárie dentária. O estudo tem como objetivo recolher, organizar e 
tornar acessíveis dados sobre a situação da cárie em dentes permanentes de pa-
cientes que foram atendidos na Policlínica Odontológica da UEA. Foi analisada 
uma amostra de 400 pacientes divididos de acordo com a faixa etária, usando 
como instrumento os índices CPO-D e CPO-S. A análise dos dados revela um 
CPO-D de 5,8 na faixa etária de 12 a 14 anos; 8,5 de 15 a 24 anos e de 11,4 para 
25 a 34 anos. Nas faixas etárias de 35 a 44, 45 a 54, 55 a 64 e 65 a 74 anos os 
valores de CPO-D foram de 16,3; 18,4; 20,7 e 20,0, o que revela uma tendên-
cia de aumento em confronto com os dados do levantamento epidemiológico 
realizado na região Norte publicado em 2010 pelo Ministério da Saúde. Dessa 
forma, existe necessidade de maior ênfase na promoção da saúde bucal visando 
diminuir o risco de cárie. É preciso estimular o diagnóstico precoce da doença 
cárie para que os planos de tratamento sejam estabelecidos dentro do contexto 
de promoção da saúde.

Palavras-chave
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A VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA À 
TUBERCULOSE.

Beatriz Mendes Guedes1; Taynara Nakamatsu1; Luzana Mackevicius 
Bernardes1.

1 Enfermagem, Universidade Católica de Santos

RESUMO

Introdução

A tuberculose (TB) é considerada um problema de saúde pública pela sua 
elevada incidência, prevalência, e por acometer com maior frequência as po-
pulações que vivem em condições socioeconômicas precárias, principalmente 
nos países em desenvolvimento. Quanto ao diagnóstico da TB, na prática, o 
desenvolvimento das ações de detecção de casos não se restringe a conheci-
mentos médicos. Neste sentido, o desempenho em termos de diagnóstico de 
casos na comunidade e nas diferentes unidades de saúde pode ser resultante de 
aspectos relacionados ao paciente e/ou ao serviço de saúde. Há necessidade de 
compreender esses aspectos de forma a garantir o acesso aos serviços de saúde e 
priorizar grupos populacionais com precária educação e baixa renda 

Objetivo

Conhecer a produção científica brasileira sobre a vulnerabilidade do idoso 
ao adoecimento por Tuberculose. 

Metodologia

Trata-se de uma revisão integrativa, referente a publicações dos últimos 5 
anos (2015 a 2019), na língua portuguesa, identificadas através dos descritores: 
tuberculose, idoso e vulnerabilidade, com o intuito de responder à pergunta 
norteadora: “Quais os fatores de risco que levam ao adoecimento da pessoa ido-
sa à Tuberculose?”. Inicialmente, os estudos identificados utilizando os cinco 
descritores foram selecionados por meio da leitura do título. Nessa etapa, foram 
selecionados somente os artigos que abordavam a temática deste estudo e os que 
foram publicados no período definido; e foram excluídos os artigos repetidos. 
Após a avaliação dos critérios de inclusão/exclusão, obteve-se um escopo de 7 
artigos disponíveis na Scielo. 
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Resultados

Os resultados abordaram três categorias de análise: aspectos clínicos da TB 
na população idosa, a vulnerabilidade da pessoa idosa à TB e políticas públicas 
frente à TB no idoso. Constatou-se o perfil dos idosos acometidos pela TB e as 
particularidades diante da doença. A primeira categoria destacou que, os idosos 
são considerados um importante grupo de risco para o desenvolvimento da 
doença, pois está relacionado a diversos fatores biológicos, nutricionais, imu-
nológicos e farmacológicos. A segunda categoria identificou que a TB encontra 
na população idosa uma marcante suscetibilidade, tanto no que diz respeito a 
novas infecções quanto à reativação da doença, ambas relacionadas ao processo 
de envelhecimento imunológico. A terceira e última categoria evidenciou que 
os idosos acometidos por TB apresentam uma grande dificuldade de acesso ao 
serviço público de saúde, seja pela distância do domicílio até a unidade básica 
de saúde (UBS), ou pela inespecificidade dos sinais e sintomas presentes. A 
partir disso, ações de prevenção, como a busca ativa por sintomáticos respirató-
rios, controle e diagnóstico devem der constantes para o tratamento da TB na 
população idosa. 

Conclusão

A tuberculose no idoso é um grande desafio entre os serviços públicos de 
saúde, tornando o mesmo mais vulnerável à doença, além dos aspectos clínicos 
inespecíficos e a dificuldade de acesso ao serviço público de saúde. Portanto, 
as ações de controle da TB devem identificar informações clínicas, epidemio-
lógicas e sociais da enfermidade e implementar providências para a melhora 
significativa da saúde. E o diagnóstico precoce da TB é uma das estratégias mais 
importantes de enfrentamento da doença, enfatizando a necessidade de atentar-
-se para as peculiaridades da TB na população idosa.

Palavras-chave

Tuberculose, Idoso, Vulnerabilidade.



ANAIS DO III CONGRESSO MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE DA BAIXADA SANTISTA

96

COMPLICAÇÕES DE PACIENTES COM DIABETES 
MELLITUS TIPO II: EDUCAÇÃO EM SAÚDE PELA 

ENFERMAGEM.

Patrícia Constantino Souza Paschoalin1, Thais Soares da Silva1,  Raquel 
de Abreu Barbosa de Paula1

1 Faculdade do Litoral Sul Paulista (FALS)

RESUMO

Introdução

A Diabetes Mellitus é uma doença crônica não transmissível que está em 
constantes descobertas, sendo ela responsável por várias comorbidades que aco-
metem a saúde de seus portadores com retinopatias, neuropatias periféricas, 
doenças relacionadas ao sistema cardiovascular, nefropatias e etc., deixando por 
muitas vezes seqüelas irreversíveis como, por exemplo; a amputação de alguma 
parte do corpo (normalmente relacionado com as neuropatias periféricas), bai-
xa acuidade visual ou até a cegueira. 

Objetivo

Avaliar as ações de enfermagem pela educação em saúde, que podem cola-
borar na diminuição das complicações apresentadas pelo paciente diagnostica-
do com diabetes mellitus tipo II. 

Método

Revisão bibliográfica. 

Resultados

Mostram que a as ações da assistência de enfermagem pela adução de saú-
de como: realização da SAE, traçar metas de fácil entendimento, controle glicê-
mico, esclarecimento de benefícios de uma alimentação equilibrada, realização 
de palestras educativas e manter um acompanhamento periódico da equipe po-
dem colaboram na diminuição das complicações com Diabetes Mellitus. 

Conclusão

Conclui-se que através do levantamento de problemas e diagnósticos de 
enfermagem (SAE) dos pacientes com diabetes mellitus tipo II pode se traçar 
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ações preventivas que colaboram para diminuições de complicações e/ou pre-
venção das mesmas.

Palavras-chave

Neuropatia, enfermagem, educação em saúde
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ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM ÀS PESSOAS COM 
NECESSIDADES RELACIONADAS AO CONSUMO DE 

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.

Júlia Ferreira Gonçalves1, Raquel de Abreu Barbosa de Paula1

1 Faculdade do Litoral Sul Paulista - FALS

RESUMO

Introdução

O uso de Álcool e drogas consiste em um grande problema de saúde públi-
ca atualmente. Parte considerável das populações dos centros urbanos em todo 
o mundo, consomem abusivamente substâncias psicoativas. Estes pacientes por 
vezes, procuram por serviços de saúde, tornando-se necessário o preparo dos 
mesmos. 

Objetivo

Avaliar a atuação dos profissionais de enfermagem sob a perspectiva da 
teoria das necessidades psicológicas básicas. Métodos. Revisão de literatura des-
critiva com abordagem quantitativa. 

Resultados

Demonstram-se através dos resultados a falta de conhecimento, suporte e 
estrutura para que os profissionais possam prestar assistência a estes pacientes. 

Conclusão

O conhecimento técnico científico para fortalecimento do processo de 
acolhimento a estes pacientes na sociedade torna possível prosseguir com o 
acompanhamento efetivo nos serviços de assistência à saúde. 

Palavras-chave

Usuários de Drogas. Enfermagem Familiar. Enfermagem em Saúde Públi-
ca.
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HUMANIZAR A ESCUTA PARA HUMANIZAR AS 
RELAÇÕES: IMPACTO NA SAÚDE MENTAL

Zirlaide Barreto Mendonça1, Edilamar da Glória Martins1, Helio Alves1

 1UniSantos

RESUMO

Introdução

O confinamento imposto pelo COVID 19 obrigou o indivíduo a um con-
tato maior consigo e com os outros, evidenciou conflitos e provocou impacto 
na saúde mental. 

Objetivo

Reinventar os espaços de escuta qualificada, emergencial, para mitigar o 
sofrimento. 

Metodologia

Escuta individual ou em pequenos grupos, Plantão ou Encontros Temáti-
cos através das plataformas virtuais. 

Resultado

O projeto está em andamento, a grande demanda traz à baila a falta de 
políticas públicas para ampliar o serviço, além do voluntariado.

Palavras-chave

Escuta, humanização, reinvenção.
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RESILIÊNCIA: UM MODO DE SER OU DE REINVENTAR-SE?

Zirlaide Barreto Mendonça, Helio Alves.

UniSantos

RESUMO

Introdução

Estudiosos afirmam que a falta de precisão nas pesquisas sobre resiliência 
influencia os resultados. 

Objetivo

Investigar a dimensão transcendente da resiliência. 

Método

Revisão bibliográfica. 

Resultado

Pesquisa em andamento. 

Conclusão

A contribuição de autores de referência, tem permitido compreender a 
resiliência, não apenas como adaptação e resistência diante das adversidades, 
mas como capacidade individual e comunitária para transformação, que pode 
ser adquirida em todas as fases da vida.

Palavras-chave

Resiliência, processo, transcendência.
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