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Apresentação 

 

 O Congresso de Iniciação à Pesquisa, Criação e Inova-

ção (Cipci) da Universidade Federal do Sul da Bahia tem como 

propósito constituir-se como espaço de troca de saberes e ex-

periências, valorizando as atividades de pesquisa desenvolvidas 

na universidade. Em sua segunda edição, o evento acontece 

concomitantemente à Semana Nacional de Ciência e Tecnolo-

gia, e a data não poderia ser mais oportuna, visto que todas as 

instituições de ensino e pesquisa no país compartilham este mo-

mento de reflexão a respeito da importância da ciência, da tec-

nologia, inovação para e na sociedade. Além de compartilhar-

mos o momento, compartilhamos propósitos. 

 Espaço de excelência para a visibilidade das produções 

resultantes dos projetos de pesquisa, criação e inovação desen-

volvidos sob tutela de um(a) orientador(a), o Congresso estru-

tura-se com atividades realizadas nos três campi da universi-

dade, oportunizando a troca de informações e experiências com 

toda a comunidade acadêmica. 

 Trata-se do espaço e momento oportunos para eviden-

ciar a produção dos estudantes de iniciação científica vinculados 

ao Programa Institucional de Iniciação à Pesquisa, Criação e 

Inovação (Pibipci), já em seu segundo ano de existência. Estu-

dantes que desenvolveram atividades no período compreendido 

entre agosto de 2015 e julho de 2016 apresentaram no evento 

os resultados de suas investigações. As apresentações orais 

aconteceram entre os dias 20 a 22 de outubro e os resumos es-

tão dispostos na sequência. 

 

 



 
 

Artes - Resumo 01 

Título: JUVENTUDE PATAXÓ VESTIMENTA E FÁBRICA DO CORPO 

Autoria: Vinícius Santos Souza1 

Resumo: O trabalho a ser apresentado oriundo de projeto de iniciação científica, 
busca analisar de que forma as relações entre roupa e corpo promovem experiên-
cias físicas e subjetivas definidoras dos sujeitos, partindo das experiências vivenci-
adas por membros da juventude Pataxó dividida em diversos territórios no extremo 
sul da Bahia. Considerando os estudos sobre corpo, identidade e vestuário de Ana 
Claudia de Oliveira, Katia Castilho, Izabel Haddad e Agda Carvalho, sobre a vesti-
menta pataxó de Arissana Braz Bomfim de Souza, o trabalho foi desenvolvido a 
partir das contribuições de três jovens indígenas atualmente estudantes da Univer-
sidade Federal do Sul da Bahia expondo seus modos de vestir e adornar que atra-
vessam o ambiente tradicional ritualístico, o ambiente universitário, a militância so-
cial, indígena, estudantil e feminista, a prática esportiva dentro e fora da tradição. A 
construção de uma identidade multifacetada, versátil e dinâmica se faz não somente 
pela exposição de imagens corporais através do vestuário e dos adornos adequa-
dos às várias situações de convívio e definição, mas também pela fábrica de um 
corpo que vivencia e se confronta fisicamente a essas situações através das sen-
sações, gestos e impulsos que o vestuário e os adornos providenciam. A identidade 
parece se construir aqui numa tensão permanente entre aparência e experiência, 
com diversas potencialidades de subalternidade e emancipação entre pertenci-
mento a comunidades e autonomia do sujeito. 
 
Palavras-chave: Pataxó; Roupa; Corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Artes na Universidade Federal do Sul da 
Bahia 



 

 

Artes - Resumo 02 

Título: VOZES SOBREVIVENTES NAS COSMOPISTAS TIKMU'UN - PATAXÓ 

Autoria: Dhonata Melo da Silva2 

Resumo: A proposta desse projeto é conhecer, descrever, e traduzir os cantos dos 
povos indígenas Tikmu’un-Pataxó, podendo assim criar uma cartografia de seus 
mestres cantores, como os pajés e curadores, tendo uma perspectiva do aspecto 
mítico-musical com o qual se relacionam esses povos. Uma questão atravessou 
nossa pesquisa: porque a atividade musical é ela mesma uma forma de sobrevivên-
cia entre os povos indígenas? Os povos indígenas se escutam na forma de canto, 
e em seus cantos carregam seus saberes, sua ciência, e a memória de sua história. 
Os cantos dão início, prosseguimento, e é com os cantos que também finalizam 
suas atividades, seus rituais. Percebemos que os Tikmu'un_Maxakali, ao comparti-
lhar seus cantos, vêem a folha sendo levada pela correnteza do rio e cantam sobre 
esta perspectiva, se colocando no lugar de folha. Realizamos no âmbito deste pro-
jeto pesquisas bibliográficas, pequenas incursões etnográficas e pesquisa em ar-
quivos audiovisuais. Resenhamos artigos, livros, filmes, e documentários já existen-
tes acerca da vivência e dos saberes dos povos ameríndios, com foco em suas 
práticas musicais. Contudo, este foco se expandia para além de apenas ouvir ou 
contemplar um canto pois havia que considerar o contexto em que esta canção está 
implicada. Buscou-se observar o momento, os lugares, os rituais, ou se os cantos 
ocorriam nos momentos de feitio do artesanato, do plantio da mandioca, da pesca, 
ou da caça. Pudemos concluir que a proposta dessa pesquisa é bastante abran-
gente, requerendo uma sensibilidade elaborada, e significativa convivência com os 
povos indígenas, sendo necessário tempo para a aproximação com um povo ou 
comunidade, de seus rituais e cantos, o que necessariamente extrapolaria os limites 
deste plano de trabalho. 
 

Palavras-chave: Musica; Indígena; Canto. 

 

 

 

 

                                                           
2 Estudante Da Licenciatura Interdisciplinar Em Artes no Campus Sosígenes Costa - UFSB, 
Porto Seguro. Bolsista da PIBIPCI FAPESB. E-mail: Dhonata.demello@gmail.com 



 

 

Artes - Resumo 03 

Título: SOFRÊNCIA COMPARTILHADA: PABLO, ARROCHA E NOVAS FORMAS 

DA RELAÇÃO PRODUÇÃO-CONSUMO 

Autoria: Beatriz Melo da Silva3  

Resumo: Introdução: A presente pesquisa aborda a obra do cantor e compositor 

baiano Pablo e os componentes sinestésicos a ela associados, procurando identifi-

car e qualificar o enraizamento histórico-social de sua atuação, que alcançou grande 

repercussão na cultura popular baiana e nordestina dos últimos 10 anos. Conside-

rando os diversos sentidos estéticos dela desprendidos e as relações objetivas de 

produção e consumo, busca-se uma compreensão orgânica do artista e, por exten-

são, do recente fenômeno do arrocha e da cultura popular baiana atual. Em função 

da marginalidade dessa produção no panorama cultural baiano e nacional, propõe-

se, aqui, a adoção de estratégias e fontes pouco usuais de pesquisa, tais como a 

razão comunicacional massiva descrita por Jesus Martin-Barbero, a semiótica da 

canção de Luiz Tatit e o recurso a mêmes e peças de áudio compartilhados em 

redes sociais. Resultado e Conclusão: Notamos que a música de Pablo, mesmo se 

aproximando gradualmente de manifestações mais prestigiosas da MPB, exige no-

vos paradigmas para ser melhor avaliada. Em primeiro lugar, porque se fez à mar-

gem da indústria convencional, não cabendo, pois, nos estudos que privilegiam as 

vertentes mais prestigiosas. Em segundo lugar, porque o emprego originalíssimo de 

recursos tecnológicos multimodais – peças de áudio, vídeo, mêmes – afetou direta-

mente a conformação da obra e da persona artística do cantor. Em terceiro lugar, 

porque, justamente em função da sua formação à margem dos veículos mais pres-

tigiosos da indústria cultural, Pablo e o arrocha se tornaram fenômenos emergentes 

muito expressivos do cenário baiano contemporâneo, contrariando imagens canô-

nicas de "baianidade", estandardizadas através de artistas ligados à tradição afro-

brasileira do samba. 

Palavras-chave: Música popular; Pablo; Arrocha. 

 

 

 

                                                           
3 UFSB 



 

 

Artes - Resumo 04 

Título: O MAPA DA FESTA 
 
Autoria: Hatus Lima Brito4; Alexandre Siqueira de Freitas5 

 
Resumo: Deste projeto, emergem caracterizações e reflexões em torno da Festa 
de Nossa Senhora da Pena de Porto Seguro. São resultados de uma pesquisa ba-
seada sobretudo em entrevistas e na observação participativa, norteadas por refe-
rências bibliográficas gerais – que tratam do fenômeno festa e de história oral – e 
específicas – que mencionam a festa em questão e a cidade. Apresentamos um 
breve percurso histórico e refletimos sobre as transformações desta comemoração, 
traçando paralelismos entre suas dinâmicas internas e a estrutura social da cidade. 
 
Palavras-chave: Feira; Festividade; História oral; Nossa Senhora da Pena; Porto 

Seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Estudante do Bacharelado Interdisciplinar de Humanidades no Campus Sosígenes Costa– 
UFSB, Porto Seguro. Bolsista da UFSB 
5 Professor do IHAC no Campus Sosígenes Costa – UFSB, Porto Seguro 



 

 

Ciências e Saúde – Resumo 01 
 
Título: QUALIDADE DE OVOS COMERCIALIZADOS EM TEIXEIRA DE FREITAS, 
BAHIA - REVESTIMENTO COMO MANTENEDOR DA QUALIDADE DOS OVOS 

 
Autoria: Luciana Ravena Costa Silva6; Tatiana Fraga Fonseca7; Matheus Ramalho 

de Lima8 

Resumo: Objetivou-se com esse estudo, a avaliação do revestimento de ovos, com 
avaliação e caracterização do tipo e qualidade interna e externa do ovo, comercia-
lizados na região. O estudo foi realizado em esquema fatorial 3 x 2 (três revestimen-
tos e duas formas de armazenamento) mais um controle sob as mesmas formas de 
armazenamento, totalizando 7 tratamentos de 5 repetições com 2 ovos cada.  Ao 
total foram utilizados 192 ovos que foram analisados nos dias 7, 14, 21 e 28. No dia 
zero, foram analisados 10 ovos. Em cada dia de avaliação, 6 ovos foram analisados 
por revestimento (3 para gravidade específica e 3 para as demais variáveis), em 
dois ambientes, refrigerado e não refrigerado.  Os revestimentos usados foram Ge-
latina , Óleo Mineral e Óleo Vegetal, mais um controle (Sem revestimento).  Houve 
influência sobre a qualidade dos ovos, influenciada pelo ambiente de armazena-
mento e pelo revestimento, de modo a ter uma perda da qualidade ao longo dos 
dias avaliados, como já esperado, muito embora o revestimento com óleo vegetal e 
gelatina reduziram essas perdas. Em conclusão, os ovos perdem peso quando ar-
mazenados, especialmente quando sem refrigeração, mantém a qualidade da casca 
especialmente quando em ambiente refrigerado, e com melhor resultado quando 
revestidos com óleo vegetal e gelatina. 
 
Palavras-chave: Armazenamento; Consumo de ovos; Revestimento. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Bolsista de Iniciação Científica FAPESB 
7 Bolsista de Iniciação Científica UFSB 
8 Professor UFSB 



 

 

Ciências e Saúde – Resumo 02 

Título: QUALIDADE DE OVOS COMERCIALIZADOS EM TEIXEIRA DE FREITAS, 
BAHIA - REVESTIMENTO DE OVOS VERMELHOS 
 
Autoria: Tatiana Fraga Fonseca9; Luciana Ravena Costa Silva10; Matheus Ramalho 

de Lima11 

 
Resumo: Objetivou-se com esse estudo, a avaliação do revestimento de ovos, com 
avaliação e caracterização do tipo e qualidade interna e externa do ovo, comercia-
lizados na região. O estudo foi realizado em esquema fatorial 3 x 2 (três revestimen-
tos e duas formas de armazenamento) mais um controle sob as mesmas formas de 
armazenamento, totalizando 7 tratamentos de 5 repetições com 2 ovos cada.  Ao 
total foram utilizados 192 ovos que foram analisados nos dias 7, 14, 21 e 28. No dia 
zero, foram analisados 10 ovos. Em cada dia de avaliação, 6 ovos foram analisados 
por revestimento (3 para gravidade específica e 3 para as demais variáveis), em 
dois ambientes, refrigerado e não refrigerado.  Os revestimentos usados foram Ge-
latina, Óleo Mineral e Óleo Vegetal, mais um controle (Sem revestimento).  Os ovos 
armazenados no ambiente refrigerado ganharam peso (0,13%), enquanto que os 
ovos armazenados no ambiente sem refrigeração perderam peso (2,71%).  No am-
biente sem refrigeração, o revestimento com 3% de gelatina promoveu uma menor 
perda de peso dos ovos em relação aos demais, entretanto, no ambiente refrige-
rado, esse revestimento promoveu uma maior perda peso, quando que os demais 
revestimentos promoveram um ganho. No peso relativo da gema, o ambiente não 
influenciou, mas o revestimento com menor gema relativa foi observada no revesti-
mento com 3% de gelatina. Já a unidade Haugh, no ambiente refrigerado manteve 
a qualidade dos ovos por mais tempo em relação ao ambiente sem refrigeração 
(69,99 vs 75,78), com melhores resultados observados no revestimento com gela-
tina 3% no ambiente refrigerado. Em conclusão, o revestimento de ovos vermelhos 
pode ser uma alternativa eficiente em reduzir a perda de qualidade dos ovos, espe-
cialmente quando é feito com uso da gelatina como revestimento. 
 

Palavras-chave: Armazenamento; Consumo de ovos; Revestimento. 

 

 

                                                           
9 Bolsista Iniciação científica UFSB 
10 Bolsista iniciação científica FAPESB 
11 Professor UFSB 



 

 

Ciências e Saúde – Resumo 03 

Título: PERFIL DO CONSUMIDOR, PERCEPÇÃO DE QUALIDADE, AVALIAÇÃO 
DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS E QUALIDADE MICROBIOLÓGICA 
DA CARNE BOVINA COMERCIALIZADA EM SUPERMERCADOS NO EXTREMO 
SUL DO ESTADO DA BAHIA 
 
Autoria: Lorena Pinheiro Miranda12; Carla Ladeira Gomes da Silveira13;  Fabiana 
Gonçalves dos Santos Bolzan14; Bruno Borges Deminicis15 
 
Resumo: Objetivou-se avaliar o perfil do consumidor da carne bovina no sul do 
estado da Bahia, as condições higiênicas de estabelecimentos que comercializam 
carne bovina em Teixeira de Freitas – BA e a qualidade microbiológica da carne. Os 
principais estabelecimentos de compra dos entrevistados foram os supermercados 
(53,28%), sendo que 75% compra sempre no mesmo local, justificada pela proximi-
dade da residência (36,28%), o que facilita a aquisição do alimento. No entanto, 
16,3% dos entrevistados disseram tocar na carne, sem lavar as mãos, antes de 
adquirir o produto. O aspecto visual (44,60%) foi o critério de seleção mais adotado 
pelos consumidores no ato da compra, sendo que 45,19% não leva em considera-
ção a procedência da carne a ser comprada. A carne avaliada estava com tempe-
ratura média de1oC e 40% dos estabelecimentos as carnes eram à temperaturas 
de até 4°C. Em 80% dos estabelecimentos a manipulação de carnes, respeita o 
prazo máximo de 30 minutos ou até 2 (duas), entretanto a manipulação era reali-
zada em salas sem climatização e as instalações físicas encontravam-se fora dos 
padrões legais. Em 40% dos estabelecimentos os manipuladores utilizam luvas de 
malha de aço para o corte das carnes.Com relação à qualidade microbiológica da 
carne, o número mais provável de coliformes totais variou de 21 a 2,7 x 104 NMP/g 
(média 3,5x103 NMP/g), e coliformes fecais de <3 a 5 x 103 NMP/g (média 1,3x103 
NMP/g). A presença de Escherichia coli foi confirmada em 50% das amostras. A 
contagem média de bactérias aeróbias mesófilas foi 5,1x104 UFC/g. A contagem 
de bolores e leveduras variou de <10 a 6,4 x 104 UFC/g (média 7,3x103 UFC/g). A 
contagem de Staphylococcus coagulase positiva foi <100 UFC/g. Não foi detectada 
a presença de Salmonella em nenhuma das amostras. 
 

                                                           
12 Graduanda em Bacharelado Interdisciplinar em Saúde, Universidade Federal do Sul da 
Bahia, Campus Paulo Freire, 45613-204 Teixeira de Freitas, Bahia, Brasil 
13 Graduanda em Bacharelado Interdisciplinar em Saúde, Universidade Federal do Sul da 
Bahia, Campus Paulo Freire, 45613-204 Teixeira de Freitas, Bahia, Brasil 
14 Médica Veterinária, Mestranda em Ciências Veterinárias, Universidade Federal do Espí-
rito Santo, Campus Alegre, 29500-000 Alegre, Espírito Santo, Brasil 
15 Professor Adjunto, Universidade Federal do Sul da Bahia, Campus Paulo Freire, Teixeira 
de Freitas, Bahia Brasil 



 

 

Palavras-chave: Carne Bovina; Condições Higiênico-Sanitárias; Supermercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ciências e Saúde – Resumo 04 

Título: EQUAÇÕES DE INTENSIDADE DURAÇÃO E FREQUÊNCIA PARA AS BA-

CIAS DOS RIOS PERUÍPE, ITANHÉM E JUCURUÇU 

Autoria: Patrick Gomes Moreira16; Amanda Carvalho Vilas Boas17; João Batista Lo-

pes da Silva18; Luanna Chácara Pires19; Wanderley de Jesus Souza20; Danilo Pau-

lucio da Silva21 

Resumo: Objetivou-se neste trabalho determinar os parâmetros das equações de 
intensidade duração e frequência de chuvas (IDF) das estações pluviométricas para 
distintas localidades das bacias dos rios Peruípe, Itanhém e Jucuruçu (PIJ). Os da-
dos foram obtidos através da Agência Nacional de Águas, onde foi realizado uma 
correção e busca por dados inconsistentes nas séries históricas das estações, as-
sim foram selecionadas somente as estações que apresentaram mais de 20 anos 
de dados consistentes e com séries de dados que apresentassem registros a partir 
de 1980. Para cada estação foi obtida as séries de precipitação máxima de 1 dia, 
para os seguintes períodos de retorno: 5, 10, 15, 25, 50 e 100 anos, que foram 
obtidas a partir de distribuições de probabilidade: Gumbel; Log-Normal II; Log-Nor-
mal III; Pearson III; e Log-Pearson III. Foram selecionadas as precipitações máxi-
mas em que os dados da série apresentaram maior aderência ao modelo probabi-
lístico pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e menor erro padrão médio. Também foi 
realizado a desagregação da precipitação de um dia em intervalos menores de 5, 
10, 15, 20, 25, 30, 60, 360, 480, 600, 720 e 1440 minutos. O ajuste dos parâmetros 
da equação IDF foi realizado por meio de regressão múltipla não linear, pelo método 
de iteração de Gradação Reduzida Generalizada Não Linear, com a avaliação do 
ajuste realizada pelo Coeficiente de Determinação (R2). Analisou-se 59 estações 
pluviométricas das bacias hidrográficas do PIJ. Assim, fez-se o ajuste dos dados de 
59 estações pluviométricas onde o ajuste dos parâmetros K, a, b e c da equação 
IDF, que apresentou valores acima do coeficiente de determinação (R2) 0,99, de-
monstrando um ótimo ajuste. 
 
Palavras-chave: Enchentes; Precipitação; Período de Retorno. 

                                                           
16 Estudantes do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciências, UFSB, Campus Paulo 
Freire 
17 Estudantes do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciências, UFSB, Campus Paulo 
Freire 
18 Professores, UFSB, Campus Paulo Freire 
19 Professores, UFSB, Campus Paulo Freire 
20 Professores, UFSB, Campus Paulo Freire 
21 Professor, UESB, Campus Itapetinga 



 

 

 

 

 

Ciências e Saúde – Resumo 05 

Título: PROBLEMAS INTERNALIZANTES E EXTERNALIZANTES EM CRIANÇAS 

E ADOLESCENTES COM CÂNCER 

 

Autoria: Natália Pereira de Oliveira22; Sandra Adriana Neves Nunes23 

 

Resumo: O câncer, tal como muitas enfermidades crônicas, apresenta-se para os 
pacientes pediátricos e seus familiares/cuidadores de forma extremamente nega-
tiva, por vezes, letal e abrupta. As modificações do cotidiano, as dificuldades e dores 
associadas à terapêutica e a constância do medo da morte – vislumbrada, em mui-
tos casos, como uma certeza irremediável – incitam desajustes emocionais, psico-
lógicos e comportamentais. Muitos desses desajustes culminam em psicopatologias 
e/ou problemas emocionais e comportamentais internalizantes e externalizantes. O 
objetivo central deste estudo é investigar se crianças e adolescentes em tratamento 
de câncer apresentam níveis mais altos de problemas internalizantes e externali-
zantes, conforme relato de seus cuidadores, se comparadas a um grupo controle. 
Trata-se, então, de um estudo de caso-controle, tendo como amostra: 60 crianças 
e adolescentes em tratamento para diferentes tipos de câncer (inscritas no GACC – 
Itabuna) e, como grupo controle, 60 crianças e adolescentes que não possuam ne-
nhum tipo de doença crônica (selecionados em um colégio público e dois particula-
res nos municípios de Coaraci e Itabuna). Os instrumentos utilizados para atender 
ao objetivo desse estudo foram: um questionário sociodemográfico e o Child Beha-
vior Checklist (CBCL) versão de 6-18 anos. O Projeto foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UESC. Ainda não foram obtidos resul-
tados, visto que a coleta de dados encontra-se em andamento. Todavia, hipotetiza-
se que o grupo clínico apresentará escores significativamente maiores de proble-
mas internalizantes (mas não externalizantes) do que o grupo controle. Assim, es-
pera-se contribuir com a elucidação dos problemas internalizantes e externalizantes 
em pacientes oncológicos pediátricos. 
 
Palavras-chave: Agressão; Ansiedade; Cuidadores; Depressão. 

                                                           
22 Estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde e estudante bolsista de Iniciação 
Científica na UFSB. 
23 Professora adjunta do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde na UFSB. 



 

 

 

Ciências e Saúde – Resumo 06 

Título: EFEITO DA PROTEÇÃO SOBRE UMA ESPÉCIE DE PEIXE RECIFAL EN-

DÊMICA E AMEAÇADA DE EXTINÇÃO NA COSTA BRASILEIRA, O BUDIÃO-

AZUL (SCARUS TRISPINOSUS, VALENCIENNES 1840) 

 
Autoria: Sara Buttrose Kennedy24; Jessyca Luana Silva Teixeira25; João Lucas 

Feitosa26; Fabiana Cézar Félix-Hackradt27; Carlos Werner Hackradt  

Resumo: Scarus trispinosus é um peixe recifal herbívoro endêmico do Brasil que 

desempenha função crítica na manutenção dos recifes de corais. Mas devido à so-

brepesca, essa espécie se tornou rara ao longo de sua área de distribuição e está 

listada como ameaçada de extinção pela IUCN. O estabelecimento de áreas mari-

nhas protegidas é considerado uma alternativa eficiente para conservação da bio-

diversidade e para a gestão pesqueira. Foram estudadas quatro localidades: a APA 

dos Recifes de Corais (APARC-RN), PNM do Recife de Fora (PNMRF-BA), RESEX 

do Corumbau (RESEXCo-BA) e PARNAMAR de Abrolhos-BA. Na RESEXCo 

(F=12,08; p<0,05), no PARNAMAR de Abrolhos (F=2,57; p<0,05) e na APARC 

(F=7,07; p<0,05) encontrou-se diferenças significativas apenas entre os setores es-

tudados, com diferenças significativas entre os setores de zonas protegidas e des-

protegidas. Já no PNMRF foram encontradas diferenças significativas para o fator 

Proteção (F=12,08; p<0,05). Optamos por avaliar todas as localidades juntas (ana-

lisadas como um fator adicional na análise), e foram encontradas diferenças signifi-

cativas nos fatores; Proteção (F=2,91; p<0.05) e Setor (F=3,49; p<0,05) o que indica 

uma efetividade das zonas fechadas à pesca das AMPs estudadas sobre a abun-

dância de Scarus trispinosus, vista maiores abundâncias médias dentro das zonas 

protegidas. Porém, ainda se evidencia uma alta variabilidade espacial nos dados 

entre os setores estudados. Demonstra neste que as Áreas Marinhas Protegidas 

são uma ferramenta essencial para a conservação da espécie e de seu habitat, 

protegendo as populações, e contribuindo para sua reprodução. 

Palavras-chave: Área Marinha Protegida; Herbívoro; Sobrepesca. 
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Ciências e Saúde – Resumo 07 

Título: RELAÇÕES ENTRE AS DIMENSÕES DE BEM-ESTAR SPIRITUAL E BEM-
ESTAR PSICOLÓGICO 

 
Autoria: Fabiane Soares dos Santos28; Gabriela Andrade da Silva29; Sandra Adri-

ana Neves Nunes30   

Resumo: O Bem-Estar Espiritual (BEE) reflete-se na qualidade das relações con-
sigo próprio (pessoal), com os outros (interpessoal), com o ambiente e com o di-
vino/transcendente (transcendental). O Bem-Estar Psicológico (BEP), por sua vez, 
manifesta-se nas relações positivas com outros, no senso de autonomia, no domínio 
do ambiente, no crescimento pessoal, no propósito na vida e na autoaceitação. Es-
tudos internacionais sugerem que haja relação entre o BEE e o BEP, mas a hipótese 
nunca havia sido testada no Brasil. Esta pesquisa objetivou investigar as relações 
entre os domínios do BEE (em seu aspecto real e ideal), medidos pelo Spiritual 
Health and Life Orientation Measure (SHALOM), e  do BEP, medido pela Escala de 
Bem-estar Psicológico (EBEP). Trata-se de um estudo transversal, correlacional, 
com amostra não probabilística, de 436 participantes, maiores de 18 anos. O projeto 
foi aprovado pelo CEP da UESC. Com relação ao SHALOM Real, foram encontra-
das correlações significativas entre todas as suas dimensões e “propósito na vida” 
do EBEP. A dimensão “interpessoal” correlacionou-se apenas com “relações positi-
vas” do EBEP, e não foi encontrada nenhuma correlação significativa entre suas 
dimensões e “autonomia” do EBEP. Em relação ao SHALOM Ideal, foram encontra-
das correlações significativas entre as dimensões “interpessoal”, “pessoal” e “trans-
cendental” e “crescimento pessoal” do EBEP, enquanto o domínio do ambiente cor-
relacionou-se apenas com a dimensão ambiental. Ainda, observou-se correlação 
positiva entre “autoaceitação” e a “dimensão transcendental”. Não foram verificadas 
correlações significativas entre as quatro dimensões do SHALOM Ideal e “relações 
positivas” e “autonomia”. A exemplo de estudos internacionais parece haver rela-
ções significativas entre o BEE e o BEP no Brasil 
 

Palavras-chave: Bem-estar espiritual; Bem-Estar Psicológico; Correlação. 
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Ciências e Saúde – Resumo 08 

Título: DIABETES EM PAUTA: A DISSEMINAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SA-

ÚDE NOS BLOGS DO SUL DA BAHIA 

Autoria: Jéssica Tais Barreto Jorge31; Jhonattas Vinnycios Barcelos Silva32;  Adro-

aldo de Jesus Belens33; Marcele Paim34; Jane Mary de Medeiros Guimarães35 

Resumo: O blog é uma ferramenta virtual das Tecnologias de informação, comum 

hoje em dia, utilizado para divulgar e trocar informações, como espaço de interação 

social e de ajuda mútua. As notícias postadas nos blogs são consumidas coletiva-

mente com direção e dominação capaz de produzir necessidades em saúde histo-

ricamente determinadas nos leitores das redes sociais. O sentido da notícia comu-

mente presente nos blogs influencia na criação de necessidades em saúde para 

gerar demandas. As empresas utilizam esse recurso comunicacional para intensifi-

car o consumo de produtos ou serviços. Sendo o Diabetes uma doença crônica, 

incurável e que acomete grande parte da população mundial, é comum que as redes 

sociais, sejam um meio de veiculação de notícias voltadas a essa população que 

tentam se manter. O objetivo deste trabalho foi testar o Modelo de Análise do Dis-

curso Noticioso em Saúde, em blogs. A metodologia deste estudo tem abordagem 

qualitativa, descritiva e documental. No total foram selecionados os 10 blogs das 6 

maiores cidades do Sul da Bahia. 44 posts foram analisados. Nos posts analisados 

observou-se que a maioria (59,09%) foram classificadas como Premissa Totalizante 

Indireta (PTOTi)), tinham a Premissa Validadora (PVali) Técnico-científico, de mé-

dicos, outros profissionais de saúde e pesquisadores (91%) e com Premissa Implí-

cita (PImpli) de exames diagnósticos 21 (32%), serviços de saúde (29%) e medica-

mento (23%). Constatou-se que Modelo de Análise do Discurso Noticioso em Sa-

úde, utilizado na análise em mídias impressas (revistas), pode ser utilizado na aná-

lise de blogs na temática da saúde, por um lado, reconhece-se que a notícia tem a 

capacidade de informar quando está exercendo a função educativa, informando 

quanto à doença e formas de conviver bem com a mesma. 

Palavras-chave: Comunicação em Saúde; Difusão de Inovação; Disseminação de 

Informação. 
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Ciências e Saúde – Resumo 09 

Título: EFETIVIDADE DE OFICINAS DE FORMAÇÃO DE JOVENS MULTIPLICA-

DORES PARA PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE DANOS DO USO ABUSIVO DE 

DROGAS PSICOTRÓPICAS 

Autoria: Daniela Viana da Silva36; Samuel Martins de Jesus Branco37; Sandra Adri-

ana Neves Nunes38; Gabriela Andrade da Silva39 

Resumo: A participação ativa dos jovens na conscientização acerca dos danos de-

correntes do uso abusivo de substâncias psicoativas é uma importante ferramenta 

para difundir práticas seguras de consumo. Este estudo objetivou avaliar a efetivi-

dade de oficinas de formação de jovens multiplicadores para prevenção e redução 

de danos do uso de substâncias psicoativas em modificar conhecimento, comporta-

mento e atitudes dos participantes. O delineamento foi quase-experimental com me-

didas repetidas, em que cada participante foi avaliado antes e após a participação 

nos oito encontros da oficina por meio de questionários de autopreenchimento. O 

projeto passou por apreciação ética e foi aprovado pelo sistema CEP/CONEP. Par-

ticiparam dez estudantes de graduação da UFSB, entre 19 e 34 anos, seis do sexo 

feminino. O álcool foi a substância com maior frequência de uso, comportamentos 

de risco decorrentes do uso abusivo e de experimentação mais precoce. A hipótese 

de pesquisa de que ocorreriam modificações nas respostas dos participantes após 

as oficinas foi rejeitada por testes não paramétrico do sinal ou teste t para medidas 

repetidas, com 95% de confiança. Contudo, seria prematuro afirmar que a oficina 

não foi efetiva, pois os dados preliminares atuais constituem amostra de tamanho 

reduzido, diminuindo o poder dos testes estatísticos e aumentando a probabilidade 

de erro tipo 2. Análises descritivas mostraram que alguns participantes relataram ter 

adotado medidas de redução de danos após participação na oficina. Qualitativa-

mente, observou-se ampliação das compreensões e percepções referentes aos ris-
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cos do uso de determinadas substâncias. A pesquisa terá prosseguimento, preten-

dendo-se ampliar a amostra entre estudantes de ensino superior e de colégio esta-

dual de ensino médio de Itabuna. 

Palavras-chave: Adolescentes; Educação; Promoção de saúde; Universitários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ciências e Saúde – Resumo 10 

Título: MODELO DIGITAL DE ELEVAÇÃO HIDROLOGICAMENTE CONSIS-

TENTE DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PERUÍPE, ITANHÉM E JUCU-

RUÇU  

Autoria: Amanda Carvalho Augusto Vilas Boas40; Patrick Gomes Moreira41; João 

Batista Lopes da Silva42 

Resumo: Neste trabalho objetivou-se confeccionar o Modelo Digital de Elevação 

Hidrologicamente Consistente (MDEHC) das bacias hidrográficas dos rios Peruípe, 

Itanhém e Jucuruçu, e a partir deste, extrair as informações morfométricas destas 

bacias. Para a obtenção das características físicas das bacias, foram utilizadas ima-

gens raster da base SRTM contendo as informações de elevação do MDE (Modelo 

Digital de Elevação). Porém, para que o MDE represente de forma ideal os proces-

sos superficiais do escoamento superficial foram realizadas para obtenção do 

MDEHC: (i) mosaico das imagens da área de estudo; (ii) reinterpolação dos dados 

de altimetria do MDE para obter uma resolução espacial de 30 m; (iii) e remoção de 

depressões espúrias. Após realizado (iii), foram gerados os modelos de direção do 

escoamento e escoamento acumulado. A partir destes, obteve-se a drenagem nu-

mérica. Com todas estas etapas realizadas alcançou-se o MDEHC, que realiza to-

dos os processos de escoamento superficial de forma fidedigna a escala real. A 

partir do MDEHC, foi obtida a área delimitada das bacias hidrográficas e as seguin-

tes informações morfométricas das bacias: comprimentos totais das áreas de dre-

nagem; áreas das bacias; perímetros das bacias; declividade; coeficiente de forma 

da bacia; e densidades de drenagens. O MDEHC dos rios obteve as áreas de dre-

nagens das bacias corretamente, assim como as características morfométricas das 

bacias. Quando comparada as drenagens numéricas geradas pelo MDEHC com as 

drenagens oriunda do IBGE, ocorreram diferenças, porém estas diferenças estão 

relacionadas à mudança de meandros e também as diferentes escalas de trabalho. 

As declividades predominantes nas bacias hidrográficas são entre relevos ondula-

dos e fortemente ondulados, isto devido às regiões montanhosas. 

Palavras-chave: MDEHC; SIG; SRTM. 
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Ciências e Saúde – Resumo 11 

Título: DESENHO E CONSTRUÇÃO DE UM ROV PARA MONITORAMENTO AM-

BIENTAL E COLETA DE MICROALGAS EM AMBIENTES SUBAQUÁTICO 

Autoria: Emille Souza Rezende43; Orlando Ernesto Jorquera Cortes44 

Resumo: Devido à grande dificuldade de condições de trabalhos em ambientes su-

baquáticos, os veículos operados remotamente (ROV’s) são amplamente utilizados 

para a inspeção de estruturas submarinas, salvamento marítimo, arqueologia, pes-

quisas no oceano e outras funcionalidades. O presente trabalho objetivou desenhar 

um ROV usando o programa Inventor Professional 3D CAD da Autodesk, programa-

lo no Scratch for Arduino (S4A), fazer o levantamento de material a ser utilizado, 

desenho e construção do circuito eletrônico para acionamento do ROV e montagem 

da parte física. Os materiais escolhidos tiveram de ser de fácil manipulação e custos 

não muito elevados, devido à falta de recursos presentes para a construção do equi-

pamento. O veículo possui uma estrutura de acrílico em formato esférico para me-

lhor hidrodinâmica e possui um cabo bidirecional que permite a transmissão de co-

mandos energia e dados entre o equipamento e seu controlador. Utilizou-se da pla-

taforma Arduino pois ela é capaz de ser programada pelo S4A e 3 motores que 

permitem a propulsão ao ROV e permitem sua submersão e emersão, através de 

relés, bornes e cabos jumpers para as conexões com o Arduino. A estrutura do 

veículo foi pensada de forma que seja possível a instalação de sensores como o de 

temperatura, pressão, pH e salinidade, com o propósito de aumentar a coleta de 

dados ambientais tornando-o propício para a realização de futuras pesquisas envol-

vendo ambientes subaquáticos. 

Palavras-chave: Aquático; Arduino; Scratch; Veículo Operado Remotamente. 
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Ciências e Saúde – Resumo 12 

Título: LEVANTAMENTO DE ESPÉCIES DE ABELHAS SEM FERRÃO DE UM 

FRAGMENTO DO CORREDOR CENTRAL DA MATA ATLÂNTICA 

Autoria: Fernando Silva dos Santos45; Olívia Maria Pereira Duarte46 

Resumo: As abelhas sem ferrão desempenham importante função no ecossistema, 

por meio da polinização. No entanto, inúmeros fatores ameaçam a conservação 

desse grupo, tais como, queimadas, uso de agrotóxicos, desmatamento e até 

mesmo a falta de conhecimento. O trabalho tem por objetivo estimar a diversidade 

e densidade das espécies de abelhas sem ferrão de um fragmento de Mata Atlântica 

sob influência antrópica.  Foi realizada a amostragem dos ninhos na área de estudo 

e a entrevista com moradores do entorno do fragmento. A área de estudo está situ-

ada na Universidade Federal do Sul da Bahia em Porto Seguro-Ba, compreendendo 

uma área de aproximadamente 20 hectares.  As coletas foram realizadas em par-

celas, realizando busca ativa no perímetro delimitado.  Foram aplicados vinte ques-

tionários para conhecer a percepção dos moradores sobre as abelhas sem ferrão. 

Foram encontrados onze ninhos de abelhas sem ferrão, dos seguintes gêneros: 

nove de Tetragonisca, um de Scaptotrigona, e um de Trigona. Além do gênero Te-

tragonisca ser o mais abundante, foi observado uma plasticidade ecológica, ou seja, 

capacidade de nidificar em diferentes substratos. Os moradores apresentaram 

pouco conhecimento sobre as abelhas sem ferrão, no entanto, a maioria dos entre-

vistados conhecia a abelha Apis, espécie exótica que foi relatada por muitos como 

abelha sem ferrão. Esse equívoco pode ser explicado pela abundância dessa espé-

cie na região. Atividades predatórias como o ato de queimar e furar ninhos de abe-

lhas foram relatadas, esse procedimento demonstra falta de conhecimento de prá-

ticas de manejo. Portanto a diversidade de abelhas encontrada no fragmento está 

diretamente relacionada à percepção da comunidade de moradores do entorno 

dessa mesma área. 

Palavras-chave: Conhecimento; Conservação; Diversidade; Polinização. 
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Ciências e Saúde – Resumo 13 

Título: ACEITABILIDADE DA VACINA CONTRA HPV EM UM MUNICÍPIO DO SUL 

DA BAHIA 

Autoria: Micaela Borges Santos da Silva47; Antônio José Costa Cardoso48 

Resumo: A imunização contra o HPV resulta em proteção durável tanto para mu-

lheres quanto para homens. Visando prevenir a infecção pelo Papiloma Vírus Hu-

mano (HPV) e, desta forma, reduzir a incidência dos casos de câncer de colo de 

útero, o Ministério da Saúde do Brasil recomenda a vacina profilática para meninas 

de 9 a 13 anos. Essa recomendação, porém, nem sempre é bem recebida e com-

preendida pelos pais. Nesta pesquisa, objetiva-se avaliar o conhecimento e a acei-

tabilidade da vacina contra o HPV no município de Itabuna. Em um estudo-piloto, 

foram entrevistados 35 pais e mães de meninas entre 9 a 13 anos que estudam em 

escolas do ensino fundamental utilizando questionário composto por questões fe-

chadas e abertas. Os dados quantificáveis foram analisados usando o software livre 

Epi Info. 94, tendo-se obtido os seguintes resultados: 74,29% dos participantes da 

pesquisa afirmaram saber o que é o câncer do colo de útero; quando indagadas 

sobre os meios de prevenção conhecidos para essa doença, 42,86% responderam 

ser o uso do preservativo. Com relação ao HPV, metade dos entrevistados respon-

deram não saber exatamente do que se trata; apesar disso, 82,86% disseram que 

um dos meios de se contrair HPV é por via sexual, 88,57% associam o HPV ao 

câncer do colo e 94,29% sabem que existe uma vacina preventiva do HPV. Com 

exceção de um entrevistado, todos os outros disseram ter tomado conhecimento da 

campanha de vacinação contra o HPV. Destes, 68,57% vacinaram suas filhas den-

tro da faixa etária da campanha com pelo menos uma dose mas com diferenças 

segundo níveis de conhecimento e renda. 

Palavras-chave: Adesão; Promoção da saúde; Imunização; Vacina Anti-HPV. 
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Ciências e Saúde – Resumo 14 

Título: COMPOSIÇÃO E ABUNDÂNCIA DAS ESPÉCIES DE PEIXES DOMINAN-

TES CAPTURADAS ACIDENTALMENTE PELA PESCA DO CAMARÃO NO SUL 

DA BAHIA (BRASIL) 

Autoria: Verônica Fernandes Costa49; Leonardo Evangelista Moraes50 

Resumo: A pesca do camarão no Sul da Bahia é importante para a atividade eco-

nômica local. Essa pesca é conhecida pelo impacto gerado na captura acidental de 

diversas espécies marinhas, inclusive a ictiofauna, que tendem a ser descartadas 

mortas ao mar por não possuírem peso e tamanho suficientes para a comercializa-

ção. A partir do acompanhamento do Programa de Monitoramento Contínuo da Ati-

vidade Pesqueira desenvolvido pelo Porto da Fíbria Celulose, objetivou-se: 1) ava-

liar a composição e abundância desta ictiofauna; 2) avaliar possíveis interferências 

do descarte do rejeito das atividades de dragagem do Porto da Fíbria Celulose sobre 

esta ictiofauna do município de Caravelas, Bahia. Para tanto, analisaram-se amos-

tras de quatro pontos fixos, sendo 3 pontos semelhantes (01, 02 e 03) e 1 ponto de 

descarte, e alguns pontos aleatórios. Um total de 7.374 indivíduos e 72,5kg foram 

analisados, distribuídos entre 75 espécies de peixes pertencentes aos habitats de-

mersal e pelágico. Cerca de 70% dos indivíduos e da biomassa foram distribuídos 

entre 10 espécies, indicando baixa dominância e relativa equidade entre as espé-

cies. A família Sciaenidae foi a mais abundante e mais diversa na área de estudo. 

Percebeu-se a abundância e freqüência das mesmas espécies em três dos pontos 

analisados (01, 02 e 03). Na área de descarte e pontos aleatórios foram observadas 

semelhanças para apenas algumas dessas espécies. Estas diferenças se confir-

mam a partir da comparação da abundância total e das análises de similaridade 

entre os sítios de amostragem. Conclui-se que, para os três pontos (01, 02 e 03) 

não há diferença significativa de freqüência e abundância de espécies. Observaram-

se diferenças apenas se comparado esses três pontos aos pontos da área de des-

carte e aos pontos aleatórios. 

Palavras-chave: Fauna Acompanhante; Ictiofauna; Sciaenidae. 
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Ciências e Saúde – Resumo 15 

Título: LEVANTAMENTO ETNOBOTÂNICO DE PLANTAS MEDICINAIS NO MER-

CADO MUNICIPAL E FEIRAS NO MUNICÍPIO DE CARAVELAS - BA 

Autoria: Danilo Ferreira Almeida Farias51; Gisele Lopes de Oliveira52; Livia Santos 

Lima Lemos53 

Resumo: Diante das modernas condições de vida e meios de comunicação o co-

nhecimento tradicional e sua transmissão para futuras gerações vêm sendo com-

prometidos. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi conhecer plantas medicinais 

utilizadas e comercializadas no mercado municipal e feiras do município de Cara-

velas-BA, suas formas de usos, manipulação e indicações terapêuticas. O estudo 

foi realizado em feiras, barracas e mercado municipal e as informações foram ad-

quiridas através de 15 entrevistas semiestruturadas e diálogos informais realizados 

com informantes selecionados utilizando a técnica “Bola de Neve”. A Importância 

Relativa (IR) das plantas citadas foram calculadas. A maioria dos entrevistados (13) 

eram homens, e somente 04 com menos de 50 anos de idade. Dos 15 informantes, 

11 são residentes na Reserva Extrativista do Cassurubá, mostrando um maior co-

nhecimento tradicional concentrado na Reserva. Além disso, somente quatro infor-

mantes estudaram até o primário, os outros não possuem escolaridade alguma. Foi 

possível levantar um total de 84 de plantas medicinais. As duas que apresentaram 

maior IR, sendo as mais versáteis, foram Cymbopogon citratus (2,0) – Poaceae e 

Anacardium occidentale (1,8) – Anacardiaceae.Levantou-se através da pesquisa, 

que a maioria dos feirantes não eram naturais nem moradores de Caravelas, a maior 

parte do abastecimento é proveniente dos municípios circunvizinhos e de empresas 

capixabas. Alguns nativos não cederam informações, devido a cultura e base religi-

osa muito forte. É notável a perda do conhecimento tradicional pela pouca comerci-

alização de ervas medicinais em feiras de Caravelas, especialmente após a che-

gada da monocultura de Eucalipto na região e a diminuição da agricultura familiar. 

Palavras-chave: Conhecimento Tradicional; Área Urbana; Plantas Medicinais. 
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Ciências e Saúde – Resumo 16 

Título: LEVANTAMENTO ETNOBOTÂNICO DE PLANTAS MEDICINAIS NA CO-

LÔNIA DE PESCADORES Z 25, MUNICÍPIO DE CARAVELAS-BA 

Autoria: Kariny Oliveira Paiva54; Gisele Lopes de Oliveira55; Taina S. Müller56; Evelin 

J. Oliveira57; Danilo Ferreira de Almeida Farias58 

Resumo: Etnobotânica estuda as inter-relações diretas das sociedades humanas 

com os vegetais e se preocupa em resgatar e valorizar o conhecimento tradicional 

e a diversidade cultural. O objetivo desta pesquisa foi conhecer as espécies vegetais 

utilizadas como medicinal por mulheres da Colônia de Pescadores Z 25 do municí-

pio de Caravelas, suas formas de usos, manipulação e indicações terapêuticas. As 

informações sobre o conhecimento das plantas medicinais foram adquiridas através 

de 40 entrevistas semiestruturadas e diálogos informais realizados com mulheres-

informantes através da técnica “Bola de Neve”. A Importância Relativa (IR) das plan-

tas citadas foram calculadas (valor máximo = 2,0). Do total de entrevistadas, 21 são 

residentes na Reserva Extrativista do Cassurubá, povoado Barra de Caravelas (14) 

e distrito Ponta de Areia (06). A faixa etária das entrevistadas variou entre 26 e 80 

anos e 39 informantes afirmaram ter aprendido sobre as plantas medicinais com a 

mãe. Um total de 121 espécies medicinais foram identificadas e distribuídas em 42 

famílias botânicas, sendo as mais representativas Lamiaceae (13 spp.), Asteraceae 

(11 spp.) e Fabaceae (9 spp.). As espécies com maior IR, consideradas as mais 

versáteis, foram Abutilon bedfordianum – Malvaceae (IR = 2,0), Cymbopogon citra-

tus – Poaceae (IR = 2,0), Ocimun sp. – Lamiaceae (IR = 1,75) e Plantago major – 

Plantaginaceae (IR = 1,75). Dentre as doenças mais citadas estão as afecções não 

definidas e dores não definidas (AND) com 55,37%. Os resultados demonstram o 

grande conhecimento acerca de plantas medicinais, especialmente pelos morado-

res da Reserva Extrativista do Cassurubá, devido ao isolamento e falta de assistên-
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cia médica local, chamando atenção para as indicações terapêuticas ligadas a sa-

úde da mulher. 

 

Palavras-chave: Conhecimento Tradicional; Mata Atlântica; Plantas Medicinais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ciências e Saúde – Resumo 17 

Título: DECAPODA EM RIOS DE PRIMEIRA E SEGUNDA ORDEM ENTRE ITA-

CARÉ E UNA, BAHIA 

Autoria: Jadson Dias Marinho59; Fabrício Lopes de Carvalho60 

Resumo: A ausência de estudos sobre as espécies de camarões dulcícolas gera 

uma lacuna significativa na compreensão da biodiversidade aquática no Sul da Ba-

hia. Visando realizar o inventário das espécies de Decapoda em rios de primeira e 

segunda ordem entre Itacaré e Una, Bahia, foram realizadas coletas qualitativas e 

quantitativas em dezembro de 2015 e abril de 2016. As coletas ativas foram reali-

zadas em período diurno em nove rios do Sul da Bahia (Jeribucaçu, Burundanga, 

Tijuípe, Tijuipinho, Pancadinha, Acuípe, Doce, Roda D’Água/CEPLAC e Roda 

D’Água/Represa). Em cada rio foram definidos dois sítios de coleta, com 20 metros 

de extensão cada e com uso de ferramentas auxiliares como puçá e peneiras. O 

esforço de coleta em cada sítio foi de 30 minutos com três coletores simultanea-

mente, cobrindo a maior variabilidade de micro-habitats possível. Somando-se as 

duas campanhas de coletas, foram identificados 3030 indivíduos de 8 espécies de 

Decapoda, distribuídos em 4 gêneros. O rio Acuípe apresentou maior abundância. 

Os resultados com base na curva de rarefação evidenciou os rios Tijuipinho e Tiju-

ípe com maior riqueza dentre os rios estudados. Em contraponto, os rios com menor 

riqueza e abundância foram Roda D'água/ Represa, Roda D'água/Ceplac e Panca-

dinha. Sabendo que estudos prévios relatam a presença de 11 espécies de cama-

rões dulcícolas para o Sul da Bahia, o presente trabalho destaca a presença de 2/3 

destas espécies, revelando assim a necessidade de se criar estratégias para con-

servação das espécies de crustáceos nessa área tendo em vista os impactos ambi-

entais provocados pelo aumento da influência antrópica proveniente da proximidade 

destas áreas ao perímetro urbano. 

Palavras-chave: Atyidae; Caridea; diversidade; Malacostraca; Palaemonidae. 
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Ciências e Saúde – Resumo 18 

Título: TAXONOMIA DAS FORMAS ADULTAS DE ANFÍBIOS ANUROS DO MU-

NICÍPIO DE PORTO SEGURO, BAHIA 

Autoria: Erica Bruna Nascimento da Silva61; Luiz Norberto Weber62 

Resumo: Dada a devastação do bioma da Mata Atlântica, onde mais da metade 

dos anfíbios brasileiros vivem, juntamente com a falta de informação para avaliar o 

estado de conservação de muitas espécies, os estudos primários são urgentemente 

necessários para suplantar essas deficiências. Para o desenvolvimento do projeto, 

expedições foram feitas nos meses mais chuvosos, no máximo quatro vezes por 

mês, na Reserva Particular do Patrimônio Natural Estação Veracel. A duração das 

expedições dependeu muito das condições de trabalho em campo, variando de um 

até cinco dias. Durante as saídas, exemplares adultos de anfíbios foram coletados 

manualmente através de busca ativa e, também, com auxílio de armadilhas de 

queda, nos períodos diurno e noturno. Com a ajuda de literatura foi feita a identifi-

cação das espécies. Foram reconhecidas 32 espécies pertencentes a oito famílias 

de anuros. Dentre essas espécies, encontramos Stereocyclops histrio e Dasypops 

schirchi, duas espécies de distribuição restritas a Mata Atlântica que tiveram amos-

tras de tecido retiradas e armazenadas para futuros trabalhos de sistemática. Ste-

reocyclops histrio era somente conhecida para cinco localidades do sul da Bahia, 

sendo o registro inédito para Porto Seguro-Bahia. Dasypops schirchi tem sua distri-

buição conhecida para pequena área que abrange a região do município de Linha-

res, estado do Espírito Santo, até a região nas proximidades dos municípios de 

Nova Viçosa e Teixeira de Freitas, sul do estado da Bahia. A nova ocorrência de D. 

schirchi amplia sua distribuição para cerca de 150 quilômetros ao norte do estado. 

A descoberta destas espécies, raras em coleções, em novos locais, corrobora a 

importância da manutenção e ampliação das áreas de preservação da região. 

Palavras-chave: Inventário; Fauna; Conservação. 
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Ciências e Saúde – Resumo 19 

Título: ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO DE ESPÉCIES ARBÓREAS PLANTA-

DAS EM DIFERENTES ÁREAS DE MANEJO NA RESERVA ECOLÓGICA MICHE-

LIN, NA BAHIA 

Autoria: Thayna Keslley Andrade de Almeida63; Daniel Piotto64 

Resumo: Não é recente o estudo acerca da recuperação de áreas degradadas e a 

preocupação que esse assunto traz no que tange a conservação e o manejo correto 

de florestas. Diversas pesquisam apontam o fato de que a região sul da Bahia tem 

grande potencial por abrigar vasta riqueza de espécies endêmicas comparadas a 

outras florestas. Foi feito um experimento na Reserva Ecológica Michelin, situada 

na cidade de Ituberá, na Bahia, utilizando de florestas secundárias jovens e planta-

ções de borracha com o intuito de verificar, com o uso de mudas de espécies não 

pioneiras, em qual área de manejo as espécies tem melhor desenvolvimento, para 

auxiliar posteriores estudos sobre recuperação florestal no sul da Bahia. As mudas 

foram de cinco espécies arbóreas não pioneiras: Sloanea obtusifolia, Garcinia ma-

crophylla, Copaifera lucens, Symphonia globulifera e Pouteria grandiflora.  Este es-

tudo fez a análise dos dados colhidos no experimento e verificou que a hipótese de 

que as mudas plantadas teriam melhores resultados na floresta secundária jovem e 

no seringal foi validada, apontando que essas são as melhores áreas para o plantio 

de não pioneiras, pois as mudas apresentaram desenvolvimento superior. Já a hi-

pótese de que as espécies plantadas no campo aberto seriam mais bem desenvol-

vidas se plantadas junto com espécies pioneiras foi refutada. Espera-se que os re-

sultados obtidos sejam utilizados para incentivar projetos de restauração com espé-

cies não pioneiras na região sul da Bahia e impulsione novas pesquisas acerca da 

temática. 

Palavras-chave: Michelin; Pioneiras; Recuperação; Restauração. 
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Ciências e Saúde – Resumo 20 

Título: PERFIL DOS/AS CONSUMIDORES/AS DE MEL EM PORTO SEGURO 

(BA) E PERCEPÇÕES DESTES/AS SOBRE O PAPEL DAS ABELHAS NA NATU-

REZA 

Autoria: Ruan Júnior Batista de Oliveira65; Jaílson Santos de Novais66 

Resumo: Entender o perfil do consumidor de mel favorece estratégias que ampliem 

o comércio desse e de outros produtos das abelhas. Esse trabalho descreve o perfil 

dos consumidores de mel na cidade de Porto Seguro (BA) e investiga a percepção 

que tais sujeitos têm sobre o papel das abelhas na natureza. Foi aplicado um ques-

tionário sobre o perfil socioeconômico dos consumidores, critérios usados na com-

pra e hábitos de uso produto, bem como percepções sobre o papel das abelhas na 

natureza. A abordagem aos consumidores (n = 227) foi realizada em três feiras li-

vres de Porto Seguro, BA. Dos entrevistados, 23,3% residem no Baianão, complexo 

de bairros mais populoso do município. A maior parte (68,7%) consome mel, com 

quantidade anual entre 1 e 3 litros (29,5%). A cor é o fator mais importante na hora 

da escolha do produto (29,5%). A maioria dos sujeitos concorda que o mel tem um 

gosto bom (86,7%) e faz bem para a saúde (88,5%), mas, equivocadamente, acha 

que o produto que cristaliza é falsificado ou ruim (43,1%). Por outro lado, a maioria 

discorda que esse produto seja caro (36,5%) e que o mel comercializado no super-

mercado seja o mais confiável (43,6%). Além disso, os consumidores concordam 

que as abelhas influenciam na produção de alimentos (86,75%) e acreditam que se 

houver falta de abelhas, outras espécies de plantas e animais podem desaparecer 

(72,6%). Os resultados favorecem o trabalho de popularização do mel, focado prin-

cipalmente nos motivos que levam ao baixo consumo desse produto. 

Palavras-chave: Apicultura; Consumidor; Meliponicultura. 
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Ciências e Saúde – Resumo 21 

Título: MODELAGEM COMPUTACIONAL DE PROBLEMAS DIRETOS E INVER-

SOS COM APLICAÇÕES EM ENGENHARIA, AGRICULTURA E CIÊNCIAS DA SA-

ÚDE 

Autoria: Lázaro Tiago De Oliveira67; Kennedy Morais Fernandes68 

Resumo: Em vários ramos e em diversas áreas de indústria, serviços e negócios é 

necessário o uso do conceito de otimização. Seja na bolsa de valores ou numa linha 

de produção de um determinado produto, usando otimização é possível economizar 

recursos e maximizar os lucros. Tudo isso é possível graças a algoritmos que cal-

culam a melhor maneira de se fazer algo. Neste projeto, a otimização é aplicada à 

barras contínuas, onde foram procurados danos em suas estruturas físicas utili-

zando problemas direto e inverso. Com o problema direto busca-se identificar os 

danos na barra resultando em ondas sonoras. No problema inverso, são informadas 

as ondas acústicas obtidas no problema direto para tentar encontrar a localização 

dos danos. Os estudos se apresentam em três tipos diferentes de danos encontra-

dos nas barras e as ondas acústicas são analisadas em três níveis de ruído. O 

trabalho desenvolvido busca analisar tais danos nas barras e chegar a um conheci-

mento razoável dos conceitos de resolução de problemas por métodos de otimiza-

ção. 

Palavras-chave: Otimização; Identificação de Dano; Algoritmo Algébrico Sequen-

cial; Luus-Jaakola. 
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Ciências e Saúde – Resumo 22 

Título: PERFIL DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO INTERIOR DA BAHIA, 

MUDANÇAS DE HÁBITOS E EFEITOS NA SAÚDE E NA QUALIDADE DE VIDA 

Autoria: Andressa Viana69; Antônio José Costa Cardoso70 

Resumo: Visto que as demandas decorrentes da vida universitária representam fa-

tores de risco à saúde dos estudantes, realizou-se em 2016 um estudo transversal 

com 121 estudantes ingressantes na Universidade Federal do Sul da Bahia em 2015 

com o objetivo de verificar as mudanças de hábitos. Utilizou-se questionários auto-

aplicados, contendo 39 questões. Com relação à autoavaliação do estado geral de 

saúde, apenas os estudantes da Área Básica de Ingresso (ABI) e do Bacharelado 

Interdisciplinar (BI) em Saúde referiram-na como “ruim”. Quanto aos aspectos refe-

rentes ao estilo de vida: o padrão de sono prevalente foi de 6 a 7 horas/dia; o tempo 

de uso do computador foi de 4 horas ou mais/dia (70,7%); o consumo de bebidas 

alcoólicas foi maior entre os estudantes do BI-Artes e menor entre os do ABI; o 

hábito de fumar foi mais frequente entre os do BI-Artes (40%) e o sobrepeso (medido 

pelo IMC) foi detectado em aproximadamente 30% dos respondentes. Entre as per-

cepções de mudanças a partir da entrada na universidade, os indicadores de me-

lhora foram:  interesse pela vida e capacidade de suportar situações difíceis; e os 

de piora: alimentação, energia, sono, atividade física e lazer. A convivência (familiar, 

com amigos e com pessoas) melhorou entre os discentes do BI-Artes e Humanida-

des e piorou entre os do BI Saúde. As diferenças observadas entre os cursos talvez 

possam ser explicadas pelo modelo da UFSB, baseado em ciclos, que exige bons 

rendimentos para fins de mobilidade interna, seja da ABI para os BIs e Licenciatu-

ras, seja destes para os cursos de progressão linear. Nossa hipótese é de que os 

estudantes da ABI e do BI-Saúde apresentam piores indicadores de qualidade de 

vida e saúde porque estão submetidos à competição, visando progressão para al-

gum BI/LI e Medicina, respectivamente. 

Palavras-chave: Estudantes Universitários; Competição; Estresse; Saúde; Quali-

dade de vida. 
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Ciências e Saúde – Resumo 23 

Título: ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE SISTEMAS PRODUTIVOS AGRÍCOLAS 

CONVENCIONAIS E ORGÂNICOS APLICADA À FRUTICULTURA 

Autoria: Bianca Rocha Martins71; Gabriela Narezi72 

Resumo: A agricultura convencional, principalmente no que se refere à monocul-

tura, apresenta técnicas de produção que resultam em significativos impactos am-

bientais, tais como: diminuição da biodiversidade; contaminação humana e dos 

ecossistemas associados pelo uso de agrotóxicos. Nesse sentido, o presente tra-

balho objetivou-se desenvolver uma análise comparativa entre sistemas produtivos 

agrícolas convencionais e orgânicos aplicada à fruticultura, buscando subsidiar to-

madas de decisão para práticas mais sustentáveis em relação a estes sistemas 

produtivos, com enfoque na conversação da biodiversidade. A área de estudo loca-

liza-se na região de Porto Seguro- BA, no contexto de um significativo fragmento de 

Mata Atlântica. A metodologia de pesquisa comportou a revisão bibliográfica, além 

de visitas para a caracterização da área de estudo e coleta de dados em campo; 

realização de entrevistas por meio de um questionário semiestruturado e elaboração 

de fluxograma de entradas e saídas de insumos, a partir das entrevistas e de dados 

secundários. A partir dos dados levantados, foi possível constatar que no sistema 

orgânico de fruticultura, ocorre um planejamento no processo produtivo, com ações 

que visam minimizar e evitar posteriores problemas, principalmente em relação ao 

controle de pragas e doenças. Em contrapartida, na área de estudo, esse planeja-

mento nem sempre ocorre, fazendo-se necessário o uso elevado de agrotóxicos nas 

diversas etapas de produção. Além disso, constatou-se que o custo de produção no 

sistema orgânico é menor e através da certificação, é possível alcançar mercados 

internacionais. Por fim, pode-se considerar que a fruticultura, em sistemas agroflo-

restais biodiversos, apresenta-se como uma estratégia para a conservação da bio-

diversidade na Mata Atlântica. 

Palavras-chave: Agroecologia; Conservação; Mata Atlântica; Sustentabilidade. 
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Ciências e Saúde – Resumo 24 

Título: PLANTAS MEDICINAIS: UMA ESTRATÉGIA NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

INFANTO-JUVENIL 

Autoria: Emília Gabriela Santos Ferreira73; Gisele Lopes de Oliveira74; Carla La-

deira Silveira75; Gildásio Warllen Queiroz76 

Resumo: A saúde no âmbito escolar infantil amplia a compreensão das atividades 

de promoção da saúde, por meio da criação de estratégias educacionais dentro de 

uma perspectiva interdisciplinar. O objetivo deste estudo foi conhecer os “saberes” 

e o processo de transferência de conhecimento tradicional de crianças, e promover 

a sensibilização na integralização da saúde e ambiente, por meio de encontros e 

oficinas. A pesquisa foi realizada entre fevereiro e agosto de 2016 na Escola Muni-

cipal Professor Moabh Cristal Félix, na cidade de Teixeira de Freitas- BA, por meio 

de exposições dialogadas, entrevistas semiestruturadas e realização de oficinas 

com três eixos temáticos: “O que é Saúde? ”, “O segredo das Plantas” e “Terra, 

minha casa”. Participaram da pesquisa 52 estudantes do 4ª ano e 49 do 5º ano das 

séries fundamentais, totalizando 101 crianças. Foi possível levantar que 68 utilizam 

plantas medicinais “às vezes”, 19 “quase nunca”, 10 utilizam “sempre” e somente 

04 disseram “nunca” ter utilizado. O chá foi a forma de uso mais citada (88) seguido 

do xarope (37). As principais plantas citadas pelos estudantes foram Lippia alba 

(54); Plectranthus barbatus (37); Cymbopogon citratus (35); Foeniculum vulgare 

(24) e Mentha piperita (10). As plantas eram colhidas, em sua maioria (74) nas pA 

saúde no âmbito escolar infantil amplia a compreensão das atividades de promoção 

da saúde, por meio da criação de estratégias educacionais dentro de uma perspec-

tiva interdisciplinar. O objetivo deste estudo foi conhecer os “saberes” e o processo 

de transferência de conhecimento tradicional de crianças, e promover a sensibiliza-

ção na integralização da saúde e ambiente, por meio de encontros e oficinas. A 

pesquisa foi realizada entre fevereiro e agosto de 2016 na Escola Municipal Profes-

sor Moabh Cristal Félix, na cidade de Teixeira de Freitas- BA, por meio de exposi-

ções dialogadas, entrevistas semiestruturadas e realização de oficinas com três ei-

xos temáticos: “O que é Saúde? ”, “O segredo das Plantas” e “Terra, minha casa”. 
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Participaram da pesquisa 52 estudantes do 4ª ano e 49 do 5º ano das séries funda-

mentais, totalizando 101 crianças. Foi possível levantar que 68 utilizam plantas me-

dicinais “às vezes”, 19 “quase nunca”, 10 utilizam “sempre” e somente 04 disseram 

“nunca” ter utilizado. O chá foi a forma de uso mais citada (88) seguido do xarope 

(37). As principais plantas citadas pelos estudantes foram Lippia alba (54); Plec-

tranthus barbatus (37); Cymbopogon citratus (35); Foeniculum vulgare (24) e Men-

tha piperita (10). As plantas eram colhidas, em sua maioria (74) nas próprias resi-

dências e na de vizinhos (24), na vertente de que familiar preparava os remédios, 

42 % dos estudantes relataram que as mães manipulavam, seguidas das avós 27 

% e dos pais 11 %. É interessante ressaltar que 74 % dos estudantes não conside-

ram que as plantas também podem causar mal para a saúde. As oficinas contribuí-

ram para incorporar novas concepções do que é saúde, valorização das plantas 

medicinais, bem como o autocuidado que deve partir de um contexto individual e 

ambiental. próprias residências e na de vizinhos (24), na vertente de que familiar 

preparava os remédios, 42 % dos estudantes relataram que as mães manipulavam, 

seguidas das avós 27 % e dos pais 11 %. É interessante ressaltar que 74 % dos 

estudantes não consideram que as plantas também podem causar mal para a sa-

úde. As oficinas contribuíram para incorporar novas concepções do que é saúde, 

valorização das plantas medicinais, bem como o autocuidado que deve partir de um 

contexto individual e ambiental. 

Palavras-chave: Educação Infantil; Fitoterapia; Saúde Infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ciências e Saúde – Resumo 25 

Título: CARACTERIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DE UM FRAGMENTO 

DE FLORESTA SOB FORTE PRESSÃO ANTRÓPICA NO CORREDOR CENTRAL 

DA MATA ATLÂNTICA NO SUL DA BAHIA, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO 

Autoria: Agatha Carvalho Pinto77; Cristiana Barros Nascimento Costa78; Jorge An-

tônio Silva Costa79 

Resumo: O Corredor Central da Mata Atlântica no Sul da Bahia, conhecido por sua 

grande biodiversidade, vem sendo ameaçado devido a crescente destruição de 

seus ecossistemas nativos. Pesquisas intensas e sistemáticas sobre a flora na re-

gião do Extremo Sul são escassas, sendo a maioria dos estudos concentrada ao 

norte do Extremo Sul. Este trabalho objetivou conhecer a composição florística de 

um fragmento florestal presente no Campus Sosígenes Costa da Universidade Fe-

deral do Sul da Bahia (UFSB) em Porto Seguro. Realizaram-se coletas mensais 

durante um ano através de caminhamento por trilhas pré-existentes na mata, se-

guindo técnicas usuais de coleta, tratamento, herborização e acondicionamento de 

material botânico. As identificações foram feitas com base em literatura especiali-

zada e consulta a especialistas. O sistema de classificação seguiu a APG III, exceto 

para as Leguminosae. Os dados de distribuição de espécies foram retirados da 

Flora do Brasil online. Todo material foi incorporado ao Herbário do Jardim Botânico 

da Floresta Atlântica Sul Baiana (FLORAS) da UFSB e duplicatas serão distribuídas 

para outros herbários nacionais e internacionais. Foram coletadas um total de 74 

espécies distribuídas em 33 gêneros e 31 famílias, cujas mais diversas foram: Le-

guminosae (26%) e Malvaceae (7%). O remanescente estudado é uma área de flo-

resta contínua de vegetação secundária com mais de 15 anos de regeneração na-

tural e que se conecta nas suas porções oeste e sul a um fragmento maior de mata, 

mas possui alto efeito de borda na porção norte devido a BR 367 e a leste devido à 

área construída do campus da UFSB. Até o momento, a maioria das espécies en-

contradas possui distribuição comum a outros biomas brasileiros ou são ruderais. 
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Palavras-chave: Biodiversidade Vegetal; Conservação da Flora; Flora do Extremo 

Sul da Bahia; Sistemática Vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ciências e Saúde – Resumo 26 

Título: VARIAÇÕES SAZONAIS DE PROPRIEDADES FÍSICAS NO ESTUÁRIO 

DO RIO BURANHÉM, PORTO SEGURO - BA, ENTRE 2015 E 2016 

Autoria: Gabriela Nunes Rebouças Leal80; George Gomes Melgaço81;  Marcos Edu-

ardo Cordeiro Bernardes82 

Resumo: Objetivou-se observar o comportamento físico-químico do estuário do rio 

Buranhém, Porto Seguro (BA) em períodos de inverno (21/06/2015 a 21/09/2015) e 

verão (21/12/2015 a 21/01/2016). Os dados foram obtidos através de um miniCTD 

(Star-Oddi). Os parâmetros de fundo analisados foram: salinidade, temperatura e 

nível da água. Na superfície analisou-se a temperatura. A temperatura da água de 

fundo apresentou variações médias no período de inverno de 25,06 ºC +/- 1,30 ºC, 

enquanto no verão encontrou-se 29,33 ºC +/- 1,28 ºC.  Na superfície a temperatura 

média da água no inverno variou em 25 ºC +/- 1,33 ºC; no verão, a média obtida foi 

de 29,38 ºC +/- 1,33 ºC. Observou-se elevação da temperatura do verão em relação 

ao inverno, uma tendência natural devido a posição do Sol em relação à Terra. 

Comparando-se fundo com superfície, não houve diferenças expressivas nos valo-

res médios, que também é confirmado pela homogeneidade térmica na coluna 

d`água. Quanto à salinidade de fundo viu-se que no inverno houve variações de 

5,28 +/- 6,31, já no verão foi de 13,82 +/- 8,60. Segundo os valores dos desvios 

padrões, a salinidade no inverno teria resultados negativos, o que não é fisicamente 

possível. Os dados referentes ao nível da água comprovaram que no inverno, a 

região foi considerada como de micromaré (nível < 2m), ou seja, com variações de 

até 1,86m. Já no período de verão, foram observados eventos em que a região pôde 

ser classificada como de mesomaré (2m < nível < 4 m) com uma variação média de 

2m. No restante dessa estação do ano, o comportamento foi de micromaré, com 

variação média do nível da água entre 0,79 a 1,92m. Conclui-se que, durante o 

verão 2015-2016, tanto a temperatura da água como a salinidade foram maiores do 

que os respectivos valores durante o inverno de 2015. 

Palavras-chave: Características Físicas; Costa do Descobrimento; Sazonalidade. 
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Ciências e Saúde – Resumo 27 

Título: MAPEAMENTO E ANÁLISE DA DINÂMICA COSTEIRA DO LITORAL 

NORTE DE ILHÉUS/BA, ÁREA SOB INTENSA EROSÃO E FORTE PRESSÃO AN-

TRÓPICA 

Autoria: Lara Santos Rodrigues83; Marcelo Soares Teles Santos84 

Resumo: A forte pressão antrópica provocada pela presença de conjuntos habita-

cionais, instalações turísticas e portuárias são fatores fundamentais para o estudo 

e análise da dinâmica costeira na região do Litoral Norte de Ilhéus (LNI). Este tra-

balho teve como objetivo mapear e analisar a dinâmica costeira no LNI com o intuito 

de subsidiar trabalhos e projetos futuros de mitigação e adaptação aos impactos 

provocados pelas variações da linha de costa. A metodologia foi baseada no estudo 

e na caracterização da dinâmica costeira da zona de praia por meio do método to-

pográfico com levantamento, comparação e integração dos perfis topográficos le-

vantados em diferentes épocas do ano. Além disso, foram realizadas análises visu-

ais do LNI por meio de registros fotográficos. As análises visuais mostraram uma 

intensa erosão de sedimentos na linha de costa próxima ao Bairro São Miguel du-

rante o período de maré de sizígia, no mês de agosto de 2015. Com relação às 

variações nos perfis de praia, dois perfis apresentaram acresção de sedimentos e 

quatro perfis apresentaram erosão de sedimentos no período de estudo.  Deste 

modo, notou-se que os perfis de praia com erosão de sedimentos (com exceção de 

um perfil) foram os situados em ambientes com ou próximos às interferências por 

instalações antrópicas. A partir das análises, foi observado o quanto a área de es-

tudo demonstrou-se suscetível a influência da dinâmica costeira e, consequente-

mente, propensa - em determinados períodos - à intensa erosão na linha de costa. 

Palavras-chave: Erosão Costeira; Linha de Costa; Perfil de Praia. 
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Ciências e Saúde – Resumo 28 

Título: OTIMIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DO AEDES AEGYPTI COM MODELO DE 

SISTEMAS DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS UTILIZANDO O MÉ-

TODO PSO 

Autoria: Kailla Maria Santana Miyakawa85; Kennedy Morais Fernandes86 

Resumo: O Aedes aegypti é o mosquito considerado principal vetor para doenças 

como Dengue, Zica e Chikungunya. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a 

dengue se manifesta clinicamente em 90 milhões de pessoas por ano, e é conside-

rada pela organização uma doença negligenciada. Já a Zica é uma doença que só 

foi relatada pela primeira vez no Brasil em 2015, mas que, no entanto, já causa 

grande preocupação pela sua relação com casos de microcefalia em mulheres grá-

vidas. Apesar dos esforços, não existe vacinas ou medicamentos para prevenir es-

sas doenças, portanto a única forma de prevenção é o controle do vetor. O objetivo 

do trabalho é diminuir a população do Aedes aegypti com o menor custo de inseti-

cida e de machos estéreis (para restringir a procriação). Para isso foi utilizada um 

modelo matemático para simular a dinâmica populacional do mosquito em um am-

biente com inserção dessas duas variáveis. Esse modelo é formado por sistemas 

de equações diferenciais ordinárias e foi resolvido a partir do método de Runge-

Kutta 4ª Ordem. Para otimizar os custos do controle, utilizou-se o método de Otimi-

zação por Enxame de Partículas (PSO – Particle Swarm Optimization). O PSO é um 

método estocástico do tipo de inteligência de enxame inspirado no comportamento 

de bandos de pássaros. Os resultados obtidos com PSO mostram reduções na po-

pulação do mosquito e nas variáveis de custo em relação a outros métodos de oti-

mização apresentados na literatura. Isso mostra que mesmo com quantidades mais 

baixas de inseticida e de machos estéreis foi possível causar um decaimento na 

população, reduzindo assim os custos. 

Palavras-chave: Inteligência de Enxames; Modelo Populacional; Particle Swarm 

Optimization; Runge-Kutta. 
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Ciências e Saúde – Resumo 29 

Título: BAIXO PESO AO NASCER EM TEIXEIRA DE FREITAS/BA: CONDIÇÕES 

MATERNAS E DOS RECÉM-NASCIDOS 

Autoria: Elves Soares Meira87; Márcia Maria dos Santos Moraes88 

Resumo: Em 2015, Teixeira de Freitas/BA registrou 2688 nascimentos, sendo 238 

(8,8%) de recém-nascidos de baixo peso (RNBP), percentual maior que o encon-

trado para a Bahia. Há uma importante associação entre BP e morbimortalidade 

neonatal. O objetivo do estudo foi descrever as condições maternas e dos RNBP, 

não prematuros, através da análise das Declarações de Nascidos Vivos (DNV) do 

ano de 2015 e avaliar a completude dos campos desse formulário. Foram selecio-

nadas 76 DNV de partos hospitalares, com gestação única, idade gestacional (IG) 

igual/superior a 37 semanas, sem malformação. As variáveis maternas avaliadas 

foram: idade, raça/cor, escolaridade, ocupação, nº de gestações anteriores, início 

do pré-natal, nº de consultas, tipo de parto, duração da gestação.  E dos RNBP: 

sexo, peso ao nascer, Apgar. Das 14 variáveis analisadas, quatro tinham campos 

não preenchidos. A faixa etária materna predominante foi de 18 a 24 anos (32,9%), 

com 7,9% entre 16 e 17 anos; 85,5% eram pardas e 50% tinham ensino médio 

completo; 48,7% estavam na 1ª gestação e 10,5% eram multíparas; 73,7% iniciaram 

o pré-natal no 1º trimestre e a maioria fez 8 ou mais consultas (52,6%). Ocorreram 

mais cesarianas (55,3%) do que partos normais (44,7%) e a IG mais frequente foi 

de 37 semanas (38,1%).  Os RNBP foram maioria feminina (63,2%), com faixa de 

peso de 2000 a 2499g (89,5%) e Apgar entre 7 a 10, no 1º (96,0%) e 5º (98,7) 

minutos. A DNV foi um importante instrumento de coleta de dados para estudo das 

condições maternas e do RNBP, chegando a 100% de completude em 10 variáveis 

analisadas. A maior frequência de IG de 37 semanas, com 10,5% de peso abaixo 

de 2000g e predomínio de cesarianas podem estar evidenciando nascimento de RN 

prematuros e em maior risco de morbimortalidade neonatal. 

Palavras-chave: Recém-Nascido de Baixo Peso; Fatores de Risco; Declaração de 

Nascidos Vivos; Gestação. 
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Ciências e Saúde – Resumo 30 

Título: COMO O ESTUÁRIO DO RIO BURANHÉM (PORTO SEGURO, BA) RES-

PONDE A CHUVAS INTENSAS? RESPOSTAS PARA EVENTOS DE JUNHO/JU-

LHO – 2015 E JANEIRO/FEVEREIRO-2016 DURANTE EL NIÑO 

Autoria: Gabriela Nunes Rebouças Leal89; George Gomes Melgaço90; Ana Carolina 

R. S. Silva91; Marcos Eduardo Cordeiro Bernardes92 

Resumo: Estuários são ambientes de transição entre o continente e oceano e so-

frem influência de fenômenos continentais, meteorológicos e oceanográficos. Este 

trabalho objetivou discutir a resposta físico-química do estuário do rio Buranhém, 

Porto Seguro - Bahia a dois eventos de chuva intensa no El Niño 2015/2016. Foram 

escolhidos períodos de inverno e verão. Comparando dados meteorológicos, de va-

zão fluvial e nível da água, e dados superficiais e de fundo para temperatura e sali-

nidade. A relação entre os dados de precipitação e de vazão fluvial não foi clara, 

sugerindo que a chuva na região do estuário não seja representativa da precipitação 

na bacia hidrográfica do rio Buranhém. A temperatura da água variou em escala 

sazonal, com valores entre 22 e 28oC (inverno) e 24 a 32oC (verão). No evento de 

chuva no inverno, a temperatura tendeu a abaixar, no evento de chuva do verão 

tendeu a aumentar. As variações no nível da água na região superaram os 2m, 

sobretudo em condições de marés de sizígia. No evento de chuva no inverno, a 

precipitação combinada com uma maré de quadratura, resultou em maior estratifi-

cação vertical da salinidade. Na superfície da água, a salinidade foi nula, por apro-

ximadamente nove dias, enquanto a vazão fluvial resultante não ocupou toda a co-

luna d’água, e salinidade de fundo oscilou entre 0 e 20. No período de verão, a maré 

de quadratura combinada com chuvas intensas causaram forte redução na salini-

dade, por aproximadamente uma semana. A precipitação na bacia foi tão intensa 

que deslocou a zona estuarina em direção ao mar. Desde o inverno de 2015, a 

região de Porto Seguro apresenta condições de estiagem. No evento de inverno, as 

camadas superficiais ficaram sob influência de água doce. No evento de verão, a 

coluna d’água ficou sob influência de água doce. 
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Palavras-chave: Estudos Ambientais; Caracterização Física; Costa do Descobri-
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Ciências e Saúde – Resumo 31 

Título: OCORRÊNCIA DE SCARUS TRISPINOSUS NO DESEMBARQUE PES-

QUEIRO DE PORTO SEGURO, BAHIA 

Autoria: Rafael Campo Dall’Orto93; Sara Buttrose Kennedy94; Carlos Werner 

Hackradt95; Fabiana Cézar Félix Hackradt96 

Resumo: O presente estudo visou monitorar o mercado pesqueiro de Porto Seguro, 

Bahia, através de entrevistas a pescadores locais e amostragens de indivíduos pes-

cados, buscando controlar a ocorrência, abundância e estrutura de tamanho de S. 

trispinosus ao longo dos meses. As excursões aos portos foram feitas semanal-

mente, e excepcionalmente se recolhe uma amostra do tecido da nadadeira dos 

indivíduos observados para trabalhos posteriores de análise genética populacional. 

Durante o período de agosto de 2015 a julho de 2016, foram realizadas visitas quin-

zenais ao mercado pesqueiro de Porto Seguro - BA. Os questionários aplicados aos 

pescadores possibilitaram caracterizar o tipo de embarcação utilizado, o petrecho 

empregado, a distância percorrida, o esforço empregado e a captura realizada. Esta 

última foi avaliada pela equipe de campo que identificou as espécies pescadas e 

mensurou uma amostra de 30 indivíduos de cada espécie para descrição da estru-

tura da captura. Durante o período monitorado, 31 pescadores foram entrevistados 

e capturas de 35 embarcações foram amostradas, totalizando 1090 indivíduos clas-

sificados em 18 espécies distintas, totalizando 4.707 kg. Do total de peixes identifi-

cados nas visitas realizadas ao mercado pesqueiro, observou-se que 93 indivíduos 

eram da espécie Scarus trispinosus, comumente conhecido como budião azul, cor-

respondendo à 8,5% da amostragem. O tamanho desses indivíduos variou de 33 a 

60 cm apresentando um tamanho médio de 48 cm. O peso, por outro lado, variou 

de 0,58 a 3,59 kg, tendo um peso médio de 1,9kg. 

Palavras-chave: Budião Azul; Sobrepesca; Turismo; Espécie Ameaçada; Costa 

do Descobrimento 
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Ciências e Saúde – Resumo 32 

Título: CARACTERÍSTICAS DOS CASOS DE TUBERCULOSE E AVALIAÇÃO DA 

FREQUÊNCIA COM HIV/AIDS, TABAGISMO E ALCOOLISMO, NO MUNICÍPIO DE 

TEIXEIRA DE FREITAS/BA, NO PERÍODO DE 2013/2014 

Autoria: Carol Gonçalves Pinto97; Márcia Maria dos Santos de Moraes98 

Resumo: Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ocupa o 13º lugar 

entre os 22 países responsáveis por 82% do total de casos de morte por tuberculose 

no mundo. Existem poucos estudos sobre a doença nos municípios baianos. Os 

objetivos desse estudo foram analisar as características dos casos de tuberculose 

e avaliar a associação com HIV/AIDS, tabagismo e alcoolismo, em Teixeira de Frei-

tas/BA. Foram selecionadas 201 fichas do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN) para tuberculose, no período de dezembro/2013 a dezem-

bro/2014. As variáveis foram avaliadas quanto à frequência por região de saúde, 

institucionalização, sexo, idade, escolaridade, raça, forma de apresentação da do-

ença, associação com HIV/AIDS, tabagismo, alcoolismo e situação de encerra-

mento dos casos. As regiões leste e norte registraram 48,2% do total de casos e o 

presídio 9,4%. Houve predomínio do sexo masculino (70,6%); da faixa etária entre 

20 e 34 anos (33,8%), da raça/cor parda (83,1%). A forma de apresentação mais 

prevalente foi a pulmonar (93%). Em 73,1% dos casos o teste para HIV foi realizado 

e 11,6% foi positivo. A associação de Tuberculose com AIDS foi de 5,5% e com 

alcoolismo 9,9%. A situação de cura ocorreu em 62,9% dos casos e de óbitos em 

11,4% do total de casos. As características dos casos de tuberculose no município 

foram semelhantes a outros estudos mostrando um percentual importante na popu-

lação privada de liberdade, portadoras de HIV/AIDS e alcoolismo. A ficha SINAN 

tuberculose representa uma boa fonte de coleta de dados. Contudo, o alto percen-

tual de campos não preenchidos ou inexistentes prejudicou a análise das variáveis 

escolaridade e tabagismo.  Recomendamos que o município sensibilize os profissi-

onais de saúde para um melhor preenchimento dessa ficha. 

Palavras-chave: Etilismo; Fatores de Risco; Notificação; Síndrome da Imunodefi-

ciência Adquirida; Sinan; Tuberculose Pulmonar. 
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Ciências e Saúde – Resumo 33 

Título: ANÁLISE DOS CASOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM TEIXEIRA DE FREI-

TAS-BA E A IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL EM SUA PREVENÇÃO 

Autoria: Ramon Garcia Medes Vasconcelos99; Luiz Henrique Santos Guimarães100 

Resumo: A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que existem cerca 1 mi-

lhão de casos de sífilis por ano entre as gestantes e preconiza a detecção e o tra-

tamento oportunos destas e de seus parceiros sexuais portadores da sífilis, consi-

derando que a infecção pode ser transmitida ao feto, com graves implicações. Este 

estudo tem por objetivo coletar informações e analisar a frequência e associações 

das gestantes atendidas na Unidade Municipal Materno Infantil (UMMI) em Teixeira 

de Freitas-BA. Com sorologia positiva para sífilis e coleta de dados sobre o parto e 

seu concepto. O presente trabalho trata-se de um estudo transversal e descritivo. 

Esta pesquisa foi realizada através da identificação de puérperas com antecedentes 

de sífilis e/ou com VDRL positivo. Foram estudados os casos ocorridos no período 

de janeiro a dezembro de 2015, pois permitiram fazer uma análise de um quadro 

recente das gestantes.  Evidencia-se a necessidade de políticas públicas para con-

trole dos casos de sífilis congênita. Os dados apresentados reforçam a necessidade 

de um acompanhamento mais próximo dos parceiros das gestantes. O elevado nú-

mero de gestantes na faixa etária de 14-19 anos reforça a importância da necessi-

dade da conscientização de jovens quanto a prática sexual segura. Também é ne-

cessário buscar maior cobertura do pré-natal das gestantes uma vez que existe um 

número significativo de gestantes que não realizaram o pré-natal. Bem como a in-

completude de alguns dados da ficha do Sistema de Informação de Agravos e No-

tificação (SINAN) são um indicador da urgência da necessidade de se aperfeiçoar 

o trabalho de preenchimento correto e completo dos dados das fichas dos pacien-

tes. 

Palavras-chave: Cuidado; Lues Congênita; Notificação; Saúde Materno-Fetal; Si-

nan. 
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Ciências e Saúde – Resumo 34 

Título: MUDANÇA TEMPORAL NA ESTRUTURA DA POPULAÇÃO DE SCARUS 

TRISPINOSUS (VALENCIENNES, 1984) NO EXTREMO SUL DA BAHIA. 

Autoria: Mateus Alexander Campeche Gama101; Sara Buttrose Kennedy102; Fabi-

ana Cézar Félix Hackradt103; Carlos Werner Hackradt104 

Resumo: O budião azul (Scarus trispinosus) possui grande importância para a ca-

deia alimentar e fluxo do ecossistema recifal, sua importância está intrinsecamente 

relacionada a manutenção dos corais no Brasil, possuindo uma função de limpador 

de algas que incrustam nas colônias. Possuindo valor de consumo elevado, devido 

a qualidade do sabor da sua carne, o Scarus trispinosus vem correndo risco de 

extinção e tal fator é um dos possíveis causadores do desequilíbrio ecológico. Nessa 

questão, a abordagem consiste na análise temporal em torno da RESEX Corumbau, 

Porto Seguro, Bahia. O objetivo principal foi comparar temporalmente a abundância 

e biomassa da espécie estudada. Para alcançar tal fator, foi realizada uma extensa 

revisão bibliográfica e construída uma matriz temporal com os dados de abundância 

da espécie que foram publicados em artigos científicos, teses de doutorado, disser-

tações de mestrado e monografias, assim como material proveniente de literatura 

cinza como: relatórios, pareceres, estudos e avaliações realizadas no âmbito da 

RESEX. Além dos dados de literatura coletados, realizamos a toma de dados no 

ano de 2015 na RESEX, e os dados obtidos foram planilhados na mesma matriz 

com intuito de realizar uma comparação temporal da abundância e biomassa da 

espécie estudada, atualmente categorizada como ameaçada de extinção. Os dados 

planilhados foram analisados através da correlação de pearson e anova tendo os 

anos de obtenção de dados como um fator temporal. A análise de dados nos indicou 

um aumento sensível na abundância da espécie estudada após a criação da reserva 

marinha e logo após uma estagnação no crescimento populacional. Os dados tam-

bém revelam uma alteração na estrutura de tamanhos da população ao longo do 

tempo estudado. 

Palavras-chave: Abundância; Budião-Azul; Espécie Ameaçada; RESEX do Co-

rumbau; Variação Temporal. 
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Ciências e Saúde – Resumo 35 

Título: MAPEAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DOS ALUNOS COM SÍNDROME 

DE DOWN DA APAE DE JEQUIÉ-BA 

Autoria: Maria Helena Machado Piza-Figueiredo105; Ana Clara Matos Pereira106 

Resumo: A Síndrome de Down (SD) é um acidente genético causado pela incidên-

cia de 1 cromossomo a mais no par 21, afetando o desenvolvimento físico e cogni-

tivo do indivíduo. E para que essas pessoas venham a se tornar adultos saudáveis 

e independentes, necessitam não só de cuidados advindos de profissionais da sa-

úde e professores, como também do acompanhamento familiar e do incentivo por 

parte desta aos indivíduos com SD a desenvolver autonomia na vida diária. Com 

este enfoque, foi realizada uma pesquisa na APAE do município de Jequié-BA, no 

ano de 2016, objetivando mapear o perfil dos alunos com Síndrome de Down da 

instituição. Coletou-se fichas de matrículas dos 30 alunos com SD, e extraiu-se in-

formações relacionadas principalmente à idade, sexo, uso de medicamentos, entre 

outros. A posteriori, foram realizadas entrevistas com pais e responsáveis que abor-

daram aspectos não contemplados nas fichas, como também particularidades da 

interação do aluno com a família e demais pessoas do convívio. Ao todo foram 9 

entrevistados. Ademais, houve o preenchimento de um questionário semiestrutu-

rado contendo 21 questões. No roteiro de entrevistas continham alguns questiona-

mentos relacionados à ocorrência de episódios preconceituosos, comportamento e 

interação do indivíduo com SD, como a família descobriu sobre a síndrome e reagiu 

após isso, permitindo uma análise qualitativa, a qual perpassa por aspectos como 

preconceito e aceitação. Após a análise quantitativa das fichas de matrícula, perce-

beu-se que 60% do alunado é do sexo feminino, sendo que dessas alunas, 39% 

fazem uso de algum medicamento ao passo que 30% dos meninos utilizavam, 90% 

dos pais entrevistados relataram a descoberta da síndrome após o nascimento e 

cerca de 44% desses afirmaram ter outras pessoas com SD na família. 

Palavras-chave: Inclusão; Síndrome de Down; Trissomia do par 21. 
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Ciências e Saúde – Resumo 36 

Título: CARACTERIZAÇÃO DA SAÚDE MATERNA NO SISTEMA PÚBLICO DE 

SAÚDE NA MACRORREGIÃO DO EXTREMO SUL BAIANO NO PERÍODO DE 

2009 A 2015 

Autoria: Pâmela Carvalho Rodrigues107; João Batista Lopes da Silva108; Luanna 

Chácara Pires109 

Resumo: Objetivou-se caracterizar as variáveis sócio demográficas e maternas no 

sistema público de saúde na macrorregião do Extremo Sul Baiano no período de 

2009 a 2015. Os dados secundários foram obtidos por meio de plataformas digitais 

de dados oficiais, sendo submetidos à análise descritiva e de regressão linear sim-

ples. Realizou-se a espacialização dos dados de partos normais para cada municí-

pio. Teixeira de Freitas (BA) possui maior porcentagem de adolescentes que tiveram 

filhos. A macrorregião apresenta 27,00% de cesáreas. Observou-se redução de ce-

sárias nos anos de 2013 e 2015 de 6,02% e 7,57%, respectivamente, porém, esta 

taxa elevou-se nos demais anos avaliados com incremento de 5,49%, no ano de 

2011, a 11,96%, no ano de 2014. Para o número de nascidos vivos no município de 

Teixeira de Freitas (BA), no período de 2009 a 2014, verificou-se maior oscilação e 

ocorrência na idade entre 20 a 29 anos, um crescimento de 66,42% de 30 a 39 anos 

e uma redução de 10,99% de 15 a 19 anos. Verificou-se que acima de 86% das 

mulheres tiveram gestação de 37 a 41 semanas. As maiores incidências de partos 

prematuros ocorreram entre os 10 a 14 anos (12,44%) e acima de 40 anos (21,00%). 

Nota-se que o valor dos partos cesáreos se torna crescente ao decorrer das faixas 

etárias, destacando-se a maior ocorrência de partos vaginais entre as adolescentes 

de 10 a 14 anos (70,59%) e de 15 a 19 anos (67,82%).  As informações relativas ao 

número de consultas no pré-natal indicam que a maioria das pacientes realizou pré-

natal regularmente (4 a 6 consultas). Há uma necessidade emergencial de se ter 

atenção voltada para o público infantil-juvenil a respeito de sexualidade e gravidez. 

Os partos cesáreos continuarão aumentando se não forem implantadas novas 

ações e estratégias de redução. 
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Palavras-chave: Assistência Perinatal; Saúde Coletiva; Saúde da Mulher; Sistemas 
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Ciências e Saúde – Resumo 37 

Título: MEDICINA DA CONSERVAÇÃO EM AVES DO SUL DA BAHIA: FISIOLO-

GIA, COMPORTAMENTO E PATOLOGIA 

Autoria: Filipe de Oliveira Santana110 

Resumo: O sul da Bahia apresenta uma grande riqueza de espécies da fauna e 

flora, estudiosos consideram esta região um importante centro endêmico da Mata 

Atlântica, contudo observa-se que existem pouquíssimos trabalhos voltados a ob-

servação e catalogação de aves. Objetivou-se com este trabalho o levantamento 

ornitológico em áreas do sul da Bahia nas cidades de Almadina, Coaraci, Itabuna e 

Itapitanga, afim de comparar os perímetros urbano e rural. Usando métodos obser-

vacionais obtivemos como resultado um número de 47 espécies divididas em 4 pe-

rímetros sendo 2 caracterizados como urbano e 2 como rural. 

Palavras-chave: Listagem Ornitologia; Espécie Rural; Espécie Urbana; Sistema 

Cabruca. 
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Ciências e Saúde – Resumo 38 

Título: AVALIAÇÃO DOS COEFICIENTES DE VARIAÇÃO PARA MEDIDAS COR-

PORAIS EM CAPRINOS 

Autoria: Isabelle Rodrigues Ronacher111; Luanna Chácara Pires112 

Resumo: O objetivo deste estudo foi classificar coeficientes de variação, de dife-

rentes populações caprinas, utilizando 14 variáveis morfológicas. Foram tabulados 

valores de coeficientes de variação (CV), média e desvio-padrão de 14 variáveis de 

diversos trabalhos publicados em periódicos, utilizando metadados de 859.933 ca-

prinos de 27 populações provenientes de 50 experimentos. Os testes Kolmogorov-

Smirnov, Shapiro Wilks, Cramer-Mises e Anderson Darling foram utilizados para ve-

rificar a pressuposição de normalidade. Em seguida, foi classificado os valores de 

CV utilizando a relação entre a mediana e o pseudo-sigma e somente os dados com 

distribuição normal, foi classificado o CV pela relação entre a média e o desvio pa-

drão. Apenas as variáveis CCAUDA, PT e CCHI seguiram o comportamento da dis-

tribuição normal. Observou-se que para as variáveis em estudo, a metade das faixas 

dos CV encontrados classifica como CV “médio” segundo a classificação proposta 

por Pimentel Gomes. A variável CCHI apresentou classes de CV mais elevada, tanto 

no método Costa quanto no Garcia. As faixas de classificações para o CV conside-

radas como “médio” e “alto” da variável CCHI seriam classificadas como “muito alto” 

segundo Pimentel Gomes. As faixas de classificações para os CV proposta por 

Costa, que mais se aproximaram da classificação proposta por Pimentel Gomes 

foram as variáveis LGA, LPEITO e Peso. As variáveis AC, AG, CC, CCAB, 

CCAUDA, CGA, CT, LCAB e PT apresentaram as faixas de classificação dos CV 

foram inferiores as preconizadas pela literatura. As variáveis CCHI e CO as classi-

ficações foram superiores. Cada variável apresentou uma faixa de valores de coefi-

cientes de variação, o que ressalta a necessidade de abordagem também distinta 

dessa medida de variação, conforme a natureza dos dados. 

Palavras-chave: Análise sistêmica; Metadados; Produção Animal. 
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Ciências e Saúde – Resumo 39 

Título: OCORRÊNCIA DE SCARUSTRISPINOSUS NO DESEMBARQUE PES-

QUEIRO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA, BAHIA 

Autoria: Railan Oliveira Sena; Rafael Campo Dall'Orto; Sara Kennedy Buttrose; 

Carlos Werner Hackradt; Fabiana Felix Hackradt 

Resumo: O Scarus trispinosus, conhecido como budião azul, é um peixe herbívoro 

importante para a saúde dos ambientes recifais. Recentemente o budião-azul entrou 

na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção devido à sobrepesca que re-

duziu drasticamente a população nos últimos 30 anos. A costa da Bahia alberga 

uma das maiores populações remanescente de S. trispinosus que continuam sobre 

intensa pressão pesqueira. Neste contexto, faz-se necessário o monitoramento da 

pesca regional com a finalidade de estimar a capacidade pesqueira em capturar 

esta espécie e o potencial de recuperação populacional. O objetivo deste estudo é 

realizar o monitoramento da ocorrência, abundância e estrutura de tamanho dos 

indivíduos de S. Trispinosus no mercado pesqueiro de Santa Cruz Cabrália, Bahia. 

Durante o período de dezembro de 2015 a janeiro de 2016 foi feito o monitoramento 

pesqueiro na frota de embarcações artesanais de Coroa Vermelha município de 

Santa Cruz Cabrália, para conhecer a abundancia da espécie Scarus trispinosus, 

recentemente incluída na lista vermelha de espécies ameaçadas, e secundaria-

mente, caracterizar a pescaria artesanal. Os indivíduos capturados em geral eram 

de maiores tamanhos e de espécies com alto valor comercial, devido a pesca de 

arpão, por ser uma pratica seletiva. Eles eram capturados principalmente nos meses 

mais quentes, onde melhores condições de visibilidade eram encontradas. Mesmo 

sendo incluída na lista vermelha de espécies ameaçadas e ter sua pesca proibida, 

sua captura continuou sendo executada visto que estava legalmente permitida, pois 

a portaria que a proibia havia sido revogada. Não foi possível verificar o efeito do 

cumprimento da lei após a portaria de proibição, visto que esta não ocorreu, e a 

espécie continuou sendo alvo da pesca. 

Palavras-chave: Ambiental; Biologia; Pesqueiro; Pesca; Oceano. 

 

 

 

 

 



 

 

Humanidades e Educação – Resumo 01 

Título: ÍNDIOS NA VISÃO DOS ÍNDIOS: QUEM SÃO OS TUPINAMBÁ DO SUL DA 

BAHIA? 

Autoria: Karyna Duarte Alcântara113; Cynthia de Cássia Santos Barra114; Francis-

mary Alves da Silva115 

Resumo: Os Tupinambá são uma comunidade indígena situada no litoral sul de 

Ilhéus, numa região territorial entre Olivença, Una e Buerarema. Esta pesquisa des-

creve e analisa duas produções bibliográficas autorais da comunidade Tupinambá 

de Olivença, especificamente, os e-books Tupinambá (2001) e Nós Tupinambá 

(2008). Busca compreender o processo histórico vivido por este povo que resultou 

no processo de ressurgimento étnico. Para tanto, usamos como fonte os referidos 

e-books, documentos oficiais e bibliografias disponíveis no campo da antropologia 

e da história. Discutimos a respeito dos principais eventos políticos e sociais enfren-

tados pela comunidade e que são essenciais para o entendimento das questões 

enfrentadas por eles atualmente. Foi possível observar que as produções autorias 

dos e-books foram escritos, sobretudo, em forma de relatos testemunhais de mem-

bros da comunidade, com apoio de entrevistas. Desse modo, os dois e-books rela-

tam/testemunham de forma abrangente a questão da demarcação do território indí-

gena e a respeito que a comunidade Tupinambá de Olivença tem do caboclo Mar-

celino, personagem mítico-histórico essencial para compreensão da questão indí-

gena desta região. Foi possível observar também que há, ainda, poucas pesquisas 

e produções de autoria indígena Tupinambá de Olivença em ampla circulação. 

Compreendemos como necessária uma maior aproximação das universidades lo-

cais e dos demais segmentos educacionais com este povo, bem como uma maior 

veiculação de informações sólidas historicamente para tentar quebrar o estigma vi-

vido pelos Tupinambá. Enfim, há ainda um longo percurso a ser caminhado para a 

garantia e a efetivação dos direitos destes povos na região do sul da Bahia, não 

apenas o direito à terra, mas o reconhecimento identitário e étnico. 

Palavras-chave: Comunidade Tupinambá; História e Memórias Indígenas; Artes 

Gráficas. 
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Humanidades e Educação – Resumo 02 

Título: MOVIMENTOS SOCIAIS CONTEMPORÂNEOS: INDAGANDO FORMAS 

DE EXPRESSÃO DO MAL-ESTAR CIDADÃO 

Autoria Ana Carolina Santos de Oliveira116; Anath Tavares Rezende117; Juliana Co-

rona Andrade118; Rafael Andrés Patiño Orozco119  

Resumo: O mundo pós-moderno tem sido palco nas últimas décadas de novos mo-

vimentos sociais, organizados através de redes virtuais, sem liderança centralizada 

ou filiação partidária, e localizados em distintos contextos geopolíticos. Entende-

mos, que embora tais movimentos e manifestações possuam reinvindicações pró-

prias de cada espaço sociopolítico, os protestos indicam certo mal-estar e inconfor-

midade nos sistemas de relações sociais e políticas contemporâneas. No Brasil, o 

aumento das passagens de ônibus em distintas capitais, desencadeou em 2013 

uma série de protestos multitudinários que reivindicavam aspectos insatisfeitos da 

cidadania social. Nos últimos três anos, as manifestações se radicalizaram e diver-

sificaram, evidenciando um conflito entre distintos modelos de sociedade no país. 

Considerando este cenário, esta pesquisa procurou indagar os significados constru-

ídos por jovens estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia, pertencentes 

a movimentos sociais, a respeito das manifestações e protestos no Brasil. O estudo 

privilegiou metodologias qualitativas, tentando indagar as dimensões cognitivas e 

emocionais que motivam a participação nas manifestações. Identificamos que os 

estudantes veem os protestos como o ápice dos movimentos sociais, como o es-

paço social que lhes permite expressar suas emoções e mal-estares. Ao mesmo 

tempo, a pertença a movimentos sociais e o estabelecimento de relações neles fa-

vorece processos de identificação e o fortalecimento de identidades sociais em 

torno de reivindicações cidadãs. Os membros, sentem-se integrantes capazes de 

contribuir para transformações sociais, conquistas de direitos e o exercício ativo da 

cidadania. 

Palavras-chave: Manifestações Sociais; Identidade; Cidadania. 
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Humanidades e Educação – Resumo 03 

Título: HITUPMÂ’AX (CURAR): OS PÚBLICOS INDÍGENAS E A SAÚDE PÚBLICA 

NO BRASIL 

Autoria: Gabriela Oliveira Gomes Cordeiro120; Cynthia de Cássia Santos Barra121; 

Francismary Alves da Silva122 

Resumo: A presente pesquisa estudou um livro de saúde produzido pelo povo Ma-

xakali, denominado Hitupmã’ax/Curar (2008) que teve seu conteúdo adaptado para 

a Cartilha O Parto e o resguardo Maxakali (2009) utilizada pela Fundação Nacional 

de Saúde (FUNASA). O objetivo foi entender os trâmites da Saúde Pública no Brasil, 

o papel do Sistema Único de Saúde, da Fundação Nacional do Índio, da FUNASA, 

da Secretaria Especial de Saúde Indígena e dos Distritos Sanitários Especiais Indí-

genas em seus processos de negociação. A pesquisa foi realizada pela análise do 

livro, da cartilha e de documentos de normatização da saúde brasileira. No século 

XX houve importantes conquistas na questão indígena, sobretudo a implantação do 

Subsistema de Saúde Indígena, através da Lei Arouca, 9.836/99. Porém, as diretri-

zes da Lei Arouca que exigem um tratamento culturalmente diferenciado ainda não 

são cumpridas eficazmente. Com isso, seis graduandos Maxakali da UFMG/2006-

2011 produziram um livro por meio de autoria coletiva, com metodologia intercultu-

ral, no intuito de abordar os cuidados de saúde indígena. Assim foi possível grafar 

na proposta editorial do livro a seguinte hipótese: os Yãmiy (espíritos) conformam 

para os Maxakali um campo balizador de conhecimentos como ao que no ocidente 

é tido como epistemológico. E é nesse sentido que conforme esta pesquisa o livro 

Hitupmã’ax representa um esforço pluri-epistemológico que logrou diminuir, in loco, 

a distância da percepção de saúde entre os índios e os não-índios. Contudo, a car-

tilha da FUNASA não consegue preservar, completamente, o esforço pluri-episte-

mológico do livro de saúde. Portanto, produções como o livro Hitupmã’ax se fazem 

de extrema importância para que sejam problematizados e conhecidos os vários 

impasses de uma relação intercultural. 

Palavras-chave: Interculturalidade; Políticas Públicas; Saúde Indígena Maxakali. 
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Humanidades e Educação – Resumo 04 

Título: MANIFESTAÇÕES SOCIAIS E AFETOS: EXPLORANDO O MAL-ESTAR 

SOCIAL A PARTIR DO USO DE METODOLOGIAS INTEGRATIVAS 

Autoria: Anath Rezende123; Ana Carolina Santos de Oliveira124; Rafael Andrés Pa-

tiño125; Juliana Corona Andrade126 

Resumo: O projeto moderno, que pretendeu erradicar a pobreza e prometia o bem-

estar e a felicidade pelos avanços da ciência, foi abalado durante o século XX por 

duas guerras mundiais, desastres nucleares e ambientais e a manutenção de gue-

tos urbanos. Neste contexto de crise, a pós-modernidade levantou uma nova ilusão 

de felicidade fundamentada na sociedade de consumo. Ao mesmo tempo, nos últi-

mos anos, diversos países (incluindo o Brasil) foram cenário de manifestações so-

ciais indicadoras de um mal-estar social persistente e ainda pouco explorado como 

expressão subjetiva sintomática diante de fatos sociais e políticos. Neste estudo 

pretendemos indagar os sentidos construídos por estudantes da UFSB a respeito 

da participação em manifestações sociais e protestos. Para tal fim, usamos meto-

dologias integrativas que favorecem a abordagem e integração de aspectos racio-

nais e cognitivos, mas também emocionais e afetivos, como dimensões determinan-

tes da ação. Do ponto de vista metodológico, identificamos que a proposta de ofici-

nas criativas se revelou um dispositivo adequando para facilitar a expressão das 

dimensões cognitiva e afetiva, a partir de distintas técnicas escolhidas pelos partici-

pantes. Observamos que os estudantes denunciam uma profunda crise de repre-

sentatividade e de confiança nas instituições democráticas. Eles julgam o regime 

meritocrático como um fator decisivo na persistência de desigualdades sociais e de 

práticas de exclusão social e de menosprezo. Esses e outros fatos sociais provocam 

indignação e raiva. Tais afetos se constituem como significados culturais motivado-

res da participação em protestos de rua; espaço e ação social que os sujeitos iden-

tificam como o ápice da expressão de insatisfações, da afirmação da identidade e o 

caminho de mudanças sociais possíveis. 

Palavras-chave: Emoções; Metodologias Qualitativas; Protestos de Rua; Psicolo-

gia Social. 
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Humanidades e Educação – Resumo 05 

Título: INSERÇÃO DE CULTURA PERMANENTE NO COMPLEXO PENITENCIÁ-

RIO DE TEIXEIRA DE FEITAS 

Autoria: Luiza Rocha Silva127; Marcio Arpini128; Aslan Lima129; Brenda Ribeiro130 ; 

Mayra Rocha131; Eduardo Antonio Bonzzato132 

Resumo: A permacultura com três pilares que baseiam no cuidado com a natureza, 

cuidado com as pessoas e o cuidado a destruição do excesso de tempo se mostra 

como um meio de ética de vida no qual que aborda os sistemas ambientais, comu-

nitários e sociais. O projeto de permacultura apresentado acontece na horta do Con-

junto Penitenciário de Teixeira de Freitas, com um grupo de estudantes da Univer-

sidade Federal do Sul da Bahia em parceria com um grupo de detentos responsá-

veis pela horta da unidade. A composteira é o meio de trabalho escolhido uma vez 

é aproveitado restos orgânicos da cozinha da unidade, palhas secas do terreno e 

serragem. Foi utilizado um espaço que não esta mais em uso na horta, à área es-

colhida fica a céu aberto no qual já estava dividida em duas gôndolas com: 6,0 x 4,0 

metros. A adição dos materiais orgânicos é feita semanalmente pelos estudantes e 

detentos de maneira coletiva  no qual é valorizado a dialogia nas relações humanas 

com  intenso compartilhamento de conhecimentos, solidariedade, autonomia e prin-

cipalmente reconhecimento do ser humano como um ser de sentimentos e emo-

ções. São medidas as temperaturas com um medidor e a umidade com análise sen-

sorial, sendo que a meta seja de 40% de umidade, nunca acima disso. Utiliza-se um 

plástico como cobertura temporariamente até a finalização da cobertura de bambu. 

Quando completar 6 messes de trabalho nessa leira, a biomassa ficará em repouso 

e será iniciado o mesmo procedimento na outra gondola. O produto final será pe-

sado e, utilizado como fertilizante na horta de hortaliças e para venda. E as relações 

e vínculos gerados nesse processo além do crescimento pessoal, terá um retorno 

social em relação aos detentos que além de trabalho em grupo se profissionalizam. 

Palavras-chave: Composteira; Dialogia; Permacultura. 
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Humanidades e Educação – Resumo 06 

Título: IMPLANTAÇÃO DA PERMACULTURA E EDUCAÇÃO NO COMPLEXO PE-

NITENCIÁRIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA 

Autoria: Thaynara de Jesus Ferreira133; Lorena de Oliveira Rossoni134; Slovic Ro-

drigues Melo135; Raerio Rocha Leite136; Marina Lima de Oliveira Carvalho137; Edu-

ardo Antonio Bonzatto138 

Resumo: A permacultura vista como um pacote pedagógico, carrega consigo a po-

tencialidade para alcançar uma cultura sustentável. A relação da universidade com 

a comunidade deve ter um caráter histórico, dessa forma o período de imersão, 

convivência e preparação do estudante visou a relação com a multiplicidade de su-

jeitos e fomento da autonomia de propósitos de investigação, pesquisa e de resolu-

ção de problemas de modo coletivo. O objetivo desse trabalho buscou implantar a 

permacultura e educação no Complexo Penitenciário de Teixeira de Freitas. A me-

todologia dessa pesquisa se embasa na sensibilização para o diálogo, percurso ur-

bano e rural para vivências extra campus, convivência com a comunidade carcerá-

ria, imersão em busca dos problemas não visíveis, construção complexa para reso-

lução dos problemas, pesquisas e trabalho coletivo. Os resultados do projeto de 

pesquisa surgem em vista da realidade observada e os recursos disponíveis no lo-

cal. O grupo de acadêmicos e carcerários optou pela construção de um sistema 

grande de compostagem com reutilização de matéria orgânica produzidas no 

mesmo. A compostagem construída na penitenciária visou adaptação da reciclagem 

dos resíduos orgânicos controlando a questão ambiental, um dos pontos mais im-

portantes desse sistema de produção é a inibição o uso de agrotóxico. A pilha de 

compostagem segue crescendo dentro da penitenciária e o projeto continua sendo 

aplicado construindo novas tecnologias. A realização desse projeto enfatizou um 
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dos princípios básicos da permacultura, que todos os organismos estão relaciona-

dos entre si, sendo este o princípio ecológico que é a existência da teia da vida. 

Absolutamente nenhum ser vivo no planeta vive sozinho ou sem depender de outro 

ser vivo para a sua existência. 

Palavras-chave: Autonomia; Pedagogia; Social; Técnicas Permaculturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Humanidades e Educação – Resumo 07 

Título: LETRAMENTO POLÍTICO: PRÁTICAS DE DEMOCRACIA E INCLUSÃO 

SOCIAL 

Autoria: Anna Raquel Nunes Sanchez139; Anne Macedo140 

Resumo: A pesquisa se estruturou como uma interface entre educação e política, 

no âmbito do letramento, através da análise da leitura do mundo político e de sua 

importância para a inclusão social e a efetivação da democracia. Em uma sociedade 

onde as pessoas estão superexpostas às ações midiáticas, resulta crucial a habili-

dade de interpretar a realidade. Com o objetivo de compreender o nível de letra-

mento político na cidade de Porto Seguro, traçou-se o perfil socioeconômico da edu-

cação pública e privada, utilizando como base o Censo Escolar 2014, fornecido pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, e entrevis-

tas com jovens estudantes do ensino médio, em três escolas na região (uma pública 

federal, uma pública estadual e uma privada). Os resultados das análises estatísti-

cas apontam para uma grande precariedade na educação Porto-Segurense, com-

provada pelo sintomático desinteresse político e pela insatisfação das/os jovens en-

trevistadas/os. A partir disto, sugeriu-se a realização de aulas públicas com diferen-

tes agentes organizadores, incluindo, os/as próprios/as estudantes. Visando suprir 

as lacunas que a escola, como corpo individual, vem deixando, as aulas objetivam 

esclarecer alguns dos temas mais atuais sobre a política brasileira, através de de-

bates, exposição de pontos de vista, legislações e fatos. Dessa forma, a sociedade 

ganharia um espaço novo a despontar esse interesse para a construção coletiva de 

conhecimentos, e a partir das diversas visões de mundo ali expostas, os sujeitos 

envolvidos ampliariam sua capacidade discursiva e argumentativa acerca do mundo 

da economia, do trabalho, das mídias e da política. 

Palavras-chave: Cidadania; Educação; Empoderamento; Inclusão; Participação; 

Politização. 
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Humanidades e Educação – Resumo 08 

Título: A RETÓRICA DE LEGITIMAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Autoria: Isaac Costa Reis141; Ana Clara Oliveira e Oliveira142 

Resumo: Este projeto teve como objeto o discurso das Cortes Constitucionais em 

torno do debate sobre a legitimidade democrática da jurisdição constitucional, a par-

tir de uma Teoria Retórica do Direito. A pesquisa sustentou a hipótese de que as 

Cortes exercitam, em suas decisões, um discurso retórico de autolegitimação, cuja 

configuração varia de acordo com a comunidade jurídica nacional e o grau de legi-

timação em que se encontra. O objetivo principal foi analisar, por meio da Análise 

Empírico-Retórica do Discurso (AERD), os diferentes modos como o Supremo Tri-

bunal Federal (STF) defende a própria legitimidade. Para tanto, analisou-se a deci-

são na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 54, de 2012 

– caso em que se firmoua inconstitucionalidade da criminalização da interrupção da 

gravidez de fetos anencéfalos. Os resultados da análise da ADPF n.º 54 permitiram 

classificar as estratégias retóricas utilizadas em três dimensões: Ethos, referente à 

credibilidade e confiança no orador, compreendendo 25,3% das ocorrências; 

Pathos, tentativas de despertar emoções e sentimentos no auditório, totalizando 

21,5% das ocorrências; e Logos, conjunto das estratégias de organização lógica do 

discurso, visando dotá-lo de objetividade, perfazendo um total de 53,1% das ocor-

rências. Concluiu-se que, nessa decisão, o STF, diante da presença de atores pro-

cessuais (amicicuriae) provenientes da comunidade científica e de entidades religi-

osas, buscou deixar nítido o caráter não religioso, mas jurídico-constitucional, da 

temática. Concluiu-se que, nesse caso, a legitimidade da Corte foi buscada em es-

tratégias do tipo Logos, sobretudo pelo uso de princípios gerais de Direito, ao con-

trário de outros casos estudados, nos quais detectou-se a prevalência de estraté-

gias de tipo Ethos. 

Palavras-chave: ADPF 54; Legitimidade; Retórica; Supremo Tribunal Federal. 

 

 

 

                                                           
141 Doutor em Direito. Professor da UFSB em Porto Seguro/BA. E-mail: ireis@hotmail.com 
142 Estudante do Bacharelado Interdisciplinar de Humanidades da UFSB em Porto Se-
guro/BA. Bolsista FAPESB. E-mail: anaclaraoli@hotmail.com 



 

 

Humanidades e Educação – Resumo 09 

Título: O LÚDICO NO PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM DE FRANCÊS 

LÍNGUA ESTRANGEIRA PARA CRIANÇAS 

Autoria: Aline Lima de Oliveira Silva143; Christianne Benatti Rochebois144 

Resumo: Durante o período de três meses (setembro a dezembro/2015), a estu-

dante/bolsista trabalhou o ensino/aprendizagem de língua francesa na escola Mu-

nicipal Creche Lar Amor à Criança, localizada no bairro Baianão de Porto Seguro. 

Paralelamente, realizamos encontros de preparação das aulas e de discussão sobre 

a aula anterior e as reações e aproveitamento dos alunos - crianças de 5 e 6 anos. 

Adaptações na metodologia foram sendo realizadas, de acordo com as necessida-

des, dificuldades e/ou demandas das crianças em relação ao conteúdo. A coorde-

nadora pedagógica da escola e a professora da turma foram membros participativos 

de todo o processo. Após o término da aplicação das atividades em campo, discus-

sões de estudo foram realizadas tendo como objeto o histórico do ensino de Língua 

Francesa no Brasil e a implantação do ensino/aprendizagem de línguas estrangei-

ras para crianças no Brasil e no mundo. 

Palavras-chave: Língua Francesa; Ensino/aprendizagem; Crianças. 
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Humanidades e Educação – Resumo 10 

Título: APONTAMENTOS DA FELICIDADE INTERNA BRUTA, NO RESIDENCIAL 

ITALAGE, EM ITAMARAJU/BA 

Autoria: Mariana Moreau de Almeida Soares Vieira145; Marcus Vinicius Campos 

Matraca146 

Resumo: Nos anos 70, foi criado por Jigme S., rei do Butão, o índice de Felicidade 

Interna Bruta (FIB), um novo indicador sistêmico. O FIB procura medir o desenvol-

vimento a partir de nove dimensões: Bem-Estar Psicológico, Saúde, Uso do Tempo, 

Vitalidade Comunitária, Educação, Cultura, Meio Ambiente, Governança, Padrão de 

Vida. Esse estudo tem como objetivo investigar o FIB no bairro Italage, que faz parte 

do Minha Casa Minha Vida, onde vivem 494 famílias principalmente de baixa renda, 

em Itamaraju. O projeto teve dois momentos: estudo bibliográfico do tema, da me-

todologia e da viabilidade de aplicação em diversas fontes e análise de dados do 

território. Realizamos um encontro para conhecer o bairro e suas lideranças, que 

destacaram as dualidades da comunidade. O bairro tem uma localização não favo-

rável, sem cobertura da Estratégia Saúde da Família e sofre com a ausência de 

transporte público. Também fizemos um levantamento sobre os projetos sociais no 

bairro e verificamos que são vários, promovidos pelos próprios moradores ou de-

partamento de habitação. Constatamos a importância de pesquisas que possuam 

abordagens como FIB e suas amplitudes, visto que não se trata apenas de um indi-

cador, mas de uma reflexão sobre o que é qualidade de vida. As metas do FIB 

demonstram que esta se constitui por diversas formas de riquezas, que não so-

mente materiais. É também um movimento pelo desenvolvimento sustentável e co-

letividade, e para a comunidade investigada é de grande importância, pois faz um 

panorama das necessidades individuais e coletivas, com protagonismo dos mora-

dores, dando voz aos mesmos. Sendo muito relevante para a construção sustentá-

vel das políticas públicas. Como UFSB não possui Comitê de Ética em Pesquisa, 

aguardamos aprovação do projeto na Plataforma Brasil. 

Palavras-chave: Desenvolvimento; Sustentabilidade; Qualidade de Vida; Coletivi-

dade. 
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Humanidades e Educação – Resumo 11 

Título: DÉFICIT DA LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA: ANÁLISE DE CASO DA 

CORTE CONSTITUCIONAL DA ESPANHA 

Autoria: Isaac Costa Reis147; Leidiane Moreira de Jesus148; Nathalia Corona An-

drade149 

Resumo: Este trabalho teve como objeto o discurso das Cortes Constitucionais em 

torno do debate sobre a legitimidade democrática da jurisdição constitucional, a par-

tir de uma Teoria Retórica do Direito. Assume-se que Cortes Constitucionais não 

eleitas democraticamente, ao exercerem o controle de constitucionalidade das leis, 

necessitam defender a própria legitimidade, fazendo-o concomitantemente ao jul-

gamento dos casos. O objetivo principal do projeto foi detectar, através da Análise 

Empírico-Retórica do Discurso (AERD), os modos como essa defesa é feita pelo 

Tribunal Constitucional Espanhol. Para tanto, analisou-se a sentença n.º 151/2014, 

acerca da inconstitucionalidade da lei de registro dos profissionais de saúde encar-

regados de procedimentos de interrupção da gravidez. Buscou-se identificar ele-

mentos persuasivos na decisão, classificados em três dimensões retóricas: Ethos, 

Pathos e Logos. Detectou-se um predomínio de Logos, com 70,8% das ocorrências, 

destacando-se o uso de argumentos de codificação, voltados para as normas cons-

titucionais. Em segundo lugar, aparece, com 16,7% das ocorrências, a dimensão 

Ethos e, finalmente, Pathos, com 12,5% das ocorrências. A prevalência de Logos 

decorre da utilização da jurisprudência do Tribunal como discurso objetivo. Por outro 

lado, a relativa escassez de estratégias de Ethos e Pathos pode ser compreendida 

a partir da estrutura da decisão, que não apresenta votos em separado (apenas 

dissidentes), reforçando o papel do Tribunal como instituição diversa de seus mem-

bros. Concluiu-se que o déficit de legitimidade democrática inerente ao desenho 

institucional e ao modelo de controle de constitucionalidade vigente na Espanha 

pode ter sido compensado pelo prestígio de que ainda goza o Tribunal Constitucio-

nal perante a sociedade daquele país. 

Palavras-chave: Jurisdição Constitucional; Tribunal Constitucional da Espanha; 

Análise Empírico-Retórica do Discurso. 
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Humanidades e Educação – Resumo 12 

Título: DISSEMINANDO A FÉ E O RESPEITO À DIVERSIDADE: ANÁLISE DE MA-

TERIAIS DE DIVULGAÇÃO DE IGREJAS INCLUSIVAS 

Autoria: Letícia Santos Pereira150; Rodrigo Ribeiro Barreto151 

Resumo: O trabalho faz parte de uma pesquisa de iniciação científica, que aborda 

a interseção identitária entre religiosidades e sexualidades não normativas. O ma-

terial analisado (panfletos de divulgação) foi distribuído – durante a Parada do Or-

gulho LGBT de São Paulo em 2015 – por integrantes de seis igrejas inclusivas, isto 

é, com irrestrita aceitação de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais. 

As seguintes denominações estiveram envolvidas nessa iniciativa: Igreja Todos 

Iguais, Igrejas da Comunidade Metropolitana, Comunidade Cristã Nova Esperança, 

Igreja Cristã Contemporânea, Igreja Novo Tempo e Comunidade Cidade de Refúgio. 

Nelas, indivíduos LGBTI são acolhidos tanto como membros quanto como lideran-

ças religiosas. Percebeu-se, através da análise, a busca por estimular também a 

participação das famílias dessas pessoas nas reuniões e cultos. Nos panfletos, sub-

linha-se a fé cristã como um espaço de aceitação geral, não limitado por caracterís-

ticas étnico-raciais ou econômicas, por condições físicas limitantes e, finalmente, 

por identidades de gênero ou orientações sexuais alijadas da dominante heterocis-

normatividade. Dentre os elementos observados no corpus de análise, estão as ca-

racterísticas gráficas (tamanho e cor das letras, cores, disposição do texto etc.), as 

imagens (fotos, ilustrações, símbolos religiosos), além da qualidade do texto escrito, 

que, muitas vezes, remetia a parábolas bíblicas. 

Palavras-chave: Identidades de Gênero; Igrejas inclusivas; Sexualidades; Cristia-

nismo. 
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Humanidades e Educação – Resumo 13 

Título: O PROBLEMA DO ESPECISMO NA OBRA DE PETER SINGER: ANIMAIS 

COMO INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

Autoria: Ilária Santos Rossi152 

Resumo: O presente trabalho visa expor as discussões elaboradas por Peter Sin-

ger, em seu livro Libertação Animal. O autor considera que a relação dos humanos 

com outros seres está baseada naquilo que ele denomina de especismo, criticando 

esse princípio, ele propõe que utilizemos outro critério para fundamentar essa 

mesma relação, a senciência. A partir desses conceitos, é realizada uma análise 

sobre a utilização de animais em pesquisas científicas e sobre como a legislação 

brasileira aborda essas questões. Durante o período letivo ocorrem reuniões com o 

orientador e outra discente, foi realizada a leitura e interpretação da Lei 11.794, do 

livro Libertação Animal e da literatura secundária destes, a partir de uma abordagem 

interdisciplinar entre as questões axiológicas e dos desdobramentos jurídicos que 

as envolvem. No Brasil, a Lei 11.794, conhecida como Lei Arouca, regulamenta o 

uso de animais para fins didáticos e científicos, desencadeou a criação de órgãos 

reguladores, como o Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal 

(CONCEA), que em 2014 reconheceu 17 métodos alternativos aos testes em ani-

mais, em virtude disso as instituições de pesquisa têm prazo de até cinco anos para 

a adoção obrigatória desses métodos. A análise da utilização de animais não hu-

manos em pesquisas científicas demonstra o quanto essa utilização se ampara em 

pressupostos discutíveis, inclusive na legislação brasileira, que envolvem não ape-

nas a ciência, mas principalmente a ética e a moral. Conclui-se que questões axio-

lógicas do especismo e senciência estão mais disseminados no senso comum que 

na legislação. 

Palavras-chave: Alternativos; Científicas; Ética; Legislação; Pesquisas; Senciên-

cia. 
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Humanidades e Educação – Resumo 14 

Título: O USO DA TECNOLOGIAS ASSISTIVAS PARA AUXILIAR NAS ATIVIDA-

DES DE VIDA DIÁRIA E PRÁTICA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA DE INSTI-

TUIÇÕES EM ITABUNA-BA 

Autoria: Luara da Silva Santos153; Maria Helena Machado Piza Figueiredo154 

Resumo: A Tecnologia Assistiva (TA) é uma área do conhecimento, de caracterís-

tica interdisciplinar, que engloba diversas ferramentas que objetivam promover a 

funcionalidade de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, 

visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Justifi-

cativa: As TAs visam proporcionar à pessoa com deficiência maior independência, 

qualidade de vida e inclusão social, através da ampliação de sua comunicação, mo-

bilidade, controle de seu ambiente, habilidades de seu aprendizado, trabalho e in-

tegração com a família, amigos e sociedade. Os elementos que permitem compen-

sar as limitações funcionais motoras, sensoriais ou mentais, permitindo-lhe superar 

as barreiras para sua plena inclusão social, são: equipamentos, maquinarias e uten-

sílios de trabalho especialmente desenhados ou adaptados para uso por pessoa 

com deficiência. Essas adaptações servem para facilitar a realização, das atividades 

de vida diária (AVDs) que compreendem atividades que se referem ao cuidado com 

o corpo das pessoas (vestir-se, fazer higiene, alimentar-se) ou atividades de vida 

prática que são todas aquelas relacionadas à organização e limpeza do ambiente 

como, lavar louça, varrer uma casa, entre outros. Objetivo: Elaborar materiais adap-

tados com baixa tecnologia para alunos com deficiência, a serem utilizados nas ati-

vidades de vida diária e prática. Metodologia: Tratou-se de uma pesquisa-ação, 

quanti-qualitativa, com estudantes matriculados em instituições de Itabuna – Bahia. 

Foi realizada uma visita diagnóstica e aplicação de questionário. Conclusão: As TAs 

produzidas com baixo custo são ferramentas eficazes no processo de emancipação 

e autonomia das pessoas com deficiência. 

Palavras-chave: TAs; Inclusão; Deficiência. 
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Humanidades e Educação – Resumo 15 

Título: PROBLEMAS CONTEMPORÂNEOS DE ÉTICA: UMA ABORDAGEM IN-

TERDISCIPLINAR 

Autoria: Márcio José Silveira Lima155; Renilda Macêdo Pereira UFSB156 

Resumo: Compaixão pelos animais e imaginação simpatizante no romance A vida 

dos animais, de Coetzee. Em seu romance, A vida dos animais, John Coetzee es-

tabelece uma série de questões ligadas ao sofrimento dos animais e qual a capaci-

dade humana de reconhecer esse sofrimento e agir de forma coerente com esse 

reconhecimento. Nesse caso, qual o papel da filosofia e suas discussões éticas em 

relação aos animais? Eles têm consciência? Quais critérios são possíveis estabele-

cer para assegurar seus direitos e em que proporção? Por meio de uma narrativa 

ficcional, podemos perceber que o horizonte teórico que essas discussões estabe-

lece sobre os animais é estreito e que há muitas outras formas de lidarmos com o 

problema. A partir de uma crítica veemente à tradição filosófica e do elogio à litera-

tura, a personagem do romance Elisabeth Costello propõe a imaginação simpati-

zante como fonte de proteção aos animais. 

Palavras-chave: Animais; Consciência; Compaixão; Imaginação Simpatizante. 
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Humanidades e Educação – Resumo 16 

Título: ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA E CONFIABILIDADE DO SPIRI-

TUAL HEALTH AND LIFE-ORIENTATION MEASURE (SHALOM) 

Autoria: Fernando Santos de Carvalho157; Gabriela Andrade da Silva158; Sandra 

Adriana Neves Nunes159 

Resumo: O Spiritual Health and Life-Orientation Measure (SHALOM) é um instru-

mento validado internacionalmente para mensurar o bem-estar espiritual, mas sua 

validade ainda não foi estabelecida no Brasil. É composto por quatro dimensões 

(interpessoal, ambiental, pessoal e transcendental), avaliadas nos aspectos Real (o 

que se sente que ocorre na realidade em sua vida) e Ideal (o que acharia ideal que 

ocorresse). O presente estudo objetivou investigar, de modo preliminar, a validade 

do SHALOM, por meio de análise fatorial exploratória (AFE), e verificar sua consis-

tência interna. O Projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da UESC. A amostra foi composta por 436 participantes maiores de 18 

anos. A AFE, com rotação Varimax, teve como critério heurístico a extração de fa-

tores com autovalor maior que 1,0. No SHALOM Real, foram retidos quatro fatores, 

que explicaram 65,21% da variância, e as cargas fatoriais dos itens variaram entre 

0,52 e 0,85. Embora o número de fatores tenha sido idêntico ao da versão original 

do instrumento, a distribuição dos itens foi ligeiramente diferente nos fatores pessoal 

e interpessoal, que não ficaram bem discriminados. No SHALOM Ideal, foram reti-

dos três fatores, portanto, com uma estrutura diferente da original, que explicaram 

65,67% da variância, e as cargas fatoriais dos itens variaram entre 0,47 e 0,90. A 

análise da confiabilidade, usando alfa de Cronbach, obteve valores considerados 

satisfatórios (0,79 a 0,91 para as dimensões do SHALOM Ideal; 0,74 a 0,88 para as 

do SHALOM Real). Concluiu-se que há divergências entre a estrutura fatorial do 

instrumento original e a que resultou da presente análise, as quais possivelmente 

serão encontradas também na análise fatorial confirmatória (AFC), em andamento. 

Palavras-chave: Análise Fatorial; Espiritualidade; Psicometria. 
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Humanidades e Educação – Resumo 17 

Título: PERCEPÇÃO DE (AUTO) IMAGEM GERACIONAL PELOS JOVENS DE 

ENSINO MÉDIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, BAHIA, PELA TÉCNICA DOS MA-

PAS MENTAIS. 

Autoria: Emerson da Silva Mendes160; Lilian Reichert Coelho161 

Resumo: O presente trabalho objetivou compreender a percepção e a construção 

dos jovens de Teixeira de Freitas/BA sobre o município onde residem. Estruturou-

se a hipótese de trabalho, centrada na pressuposição de que prepondera, no dis-

curso dos jovens de Teixeira de Freitas, a reprodução cognitiva e discursiva do 

medo social que justifica a criminalização da juventude dos bairros periféricos. 

Nesse sentido, o problema da pesquisa efetivou-se a partir do questionamento so-

bre os modos como os jovens moradores de diferentes bairros da cidade da Teixeira 

de Freitas/BA constroem suas subjetividades em relação ao espaço urbano e como 

constroem a alteridade com outros jovens que não circulam – ou que não deveriam 

circular, pela lógica excludente e marginalizante das classes médias – pelos mes-

mos espaços físicos e, consequentemente, sociais, a não ser como “tumultuadores” 

ou agentes de violência. O princípio norteador foi que subjetividades e alteridades 

são erigidas espacialmente; por isso adotamos as noções de território e identidade. 

Com procedimentos metodológicos, utilizamos a técnica de análise a produção de 

mapas mentais, além da realização de entrevista coletiva. Concluiu-se que a juven-

tude teixeirense explora de forma segregatória os espaços abrangidos pelo territó-

rio, seja com base nos índices de violência que insistem em permear as relações 

sociais, criando entre os possíveis diálogos sociais ruídos, seja por experiências 

pregressas que vivenciaram. Observou-se que os jovens possuem uma visão pro-

blemática com relação à juventude residente dos diferentes bairros da cidade, mui-

tas das vezes associando-os ao tráfico de drogas e os condicionando a uma vida 

marginal, fora do alcance do Estado. 

Palavras-chave: Imagens de si; Alteridade; Território; Juventude. 
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Humanidades e Educação – Resumo 18 

Título: TERRITORIALIDADES, SUBJETIVIDADES E DISCURSOS: ESTUDO SO-

BRE A PERCEPÇÃO DAS RELAÇÕES EU-NÓS-OUTROS PELA JUVENTUDE DO 

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA. 

Autoria: Rayanne Braga Ferreira162; Lilian Reichert Coelho163 

Resumo: As diferenças socioespaciais geradas pelo modelo de economia capita-

lista em sua feição contemporânea provocam também a reprodução das desigual-

dades. E tal situação é ainda agravada quando o jovem é negro, pobre e morador 

da periferia. Definir o que é jovem revela-se complicado, pois não há como definir 

essa categoria no singular, como referem diversos estudos especializados. Esta 

pesquisa objetivou analisar como os jornais online (Liberdade News e Sul Bahia 

News), do munícipio de Teixeira de Freitas - BA, elaborou e divulgou notícias envol-

vendo jovens no período compreendido entre maio de 2014 a maio de 2015. As 

matérias foram selecionadas a partir critérios de seleção ancorados na Análise de 

Conteúdo, com vistas à exclusão ou inclusão das matérias para a constituição do 

corpus. A pesquisa realizada foi do tipo qualitativo e quantitativo, tendo como amos-

tra material jornalístico informativo noticioso que correspondesse à busca pelas pa-

lavras-chave jovem, juventude, criminalidade e violência. Foram analisadas 49 ma-

térias do site Liberdade News; destas, 60% estavam relacionadas a atos criminosos 

como homicídios, latrocínios, assaltos, violência sexual e outros e os jovens eram 

construídos como autores e/ou vítimas. Em contraste, o número de matérias do site 

Sul Bahia News, obtidas nas buscas pelas mesmas palavras-chave, corresponde 

apenas a 13, sendo que foram abordados, prioritariamente, temas de cunho social, 

com destaque das ações positivas para agentes do Estado. 

Palavras-chave: Criminalidade; Jovem; Mídia; Território; Mídia. 
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Humanidades e Educação – Resumo 19 

Título: MAPEAMENTOS E CARTOGRAFIAS DAS TRAVESTILIDADES EM 

ILHÉUS 

Autoria: Marcos Henrique Sales Maia164; Rafael Siqueira de Guimarães165 

Resumo: Os movimentos de cunho homossexual ganham força e espalham-se pelo 

mundo entre a década de 1960. Entretanto, apenas por volta de 1980 que as tra-

vestis e transexuais aderem-se ao movimento. A metodologia escolhida foi a carto-

grafia que descreve os processos dos objetos e fenômenos, através de um mapea-

mento, com auxílio de órgãos públicos e movimentos sociais. O projeto finalizou 

esta fase com levantamentos das questões socioeconômicas e culturais, acesso 

aos serviços de saúde e de práticas relacionadas à medicação e localização dessas 

atrizes na cidade. Dentre as profissões declaradas pelas entrevistadas, a maioria 

declarou exercer a profissão de cabeleireira, seguida de professora e profissional 

do sexo. Em relação ao uso de medicação, a maioria das entrevistadas faz uso de 

medicamentos para hormonização. Em relação à participação em alguma ONG, um 

número significante respondeu que não tem nenhum vínculo com estas instituições. 

Dentre as quais responderam fazer parte de algum movimento social, destacaram 

a importância disso para garantia de direitos. Com isso, possibilitou a realização de 

levantamentos: bibliográfico, documentais e históricos sobre as travestilidades no 

município e principalmente um mapeamento das atrizes sociais. Permitindo assim, 

identificar as regiões onde residem essas atrizes sociais. Além disso, foi possível 

identificar às áreas de atuação profissional e caracterizá-las. Nessa perspectiva, o 

mapeamento das atrizes sociais desse território auxiliará no desenvolvimento de 

próximos trabalhos para a elaboração e implantação de políticas públicas que pos-

sam atender e incluir essa população tão marginalizada nos meios de trabalho, edu-

cação e de todas as formas dentro da sociedade, que histórica e culturalmente é 

naturalizada essa exclusão. 

Palavras-chave: Bahia; Gênero; Transexual; Travesti. 
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Humanidades e Educação – Resumo 20 

Título: A CONSTRUÇÃO DO ETHOS DOS PROFESSORES DE LÍNGUA PORTU-

GUESA DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA CIDADE DE ITABUNA 

Autoria: Fábio Jambeiro Santana Borges166; Ana Cristina Santos Peixoto167; Lara 

Maria Araújo dos Santos168 

Resumo: A língua e a cultura portuguesas integram inúmeros contributos de outras 

línguas e são, por isso, um exemplo de riqueza sociocultural. Devido a isso, este 

projeto teve como objetivo identificar como se dá o processo de construção do Ethos 

dos professores de Língua Portuguesa da educação básica na cidade de Itabuna, 

no Colégio Amélia Amado, que acolhe o Complexo Integrado de Educação. Enten-

demos ser importante analisar o perfil dos professores com o intuito de saber sua 

formação, atuação, perspectivas e a imagem que eles têm de si mesmos.Os instru-

mentos utilizados para a coleta de dados foram: Questionário construindo identida-

des: com o objetivo de relacionar idade, sexo, carga horária, graduação e especia-

lização.E o questionário construindo memorial: revela a imagem construída de si.Na 

coleta tivemos a participação de três professores de Língua Portuguesa.Quanto as  

variáveis  a)sexo: dois eram do sexo feminino e um do sexo masculino;b) idade:a 

média foi de 46 anos.A carga horária de trabalho de todos é de 40 horas.Em relação 

ao memorial os professores falaram de sua formação, como foi a experiência uni-

versitária e continuada, relataram como surgiu o desejo de ser professor, as moti-

vações foram muito particulares, de pequenas experiências em sala de aula que 

configuraram uma vida toda dedicada ao ato de ensinar, até mesmo o simples de-

sejo de transformar o ato de ensinar em um ato mais “humanizado”.Sobre a forma-

ção continuada, todos tem desejo em realizar um mestrado.Concluímos através da 

descrição subjetiva dos sujeitos da pesquisa que o professor de Língua Port. tem 

muitos anseios pessoais e profissionais, e que a vivência no âmbito da educação é 

prazerosa.Foi percebido também que a consciência da educação como algo trans-

formador é um dos motivos que os fazem continuar. 

Palavras-chave: Educação; Língua Portuguesa; Professor. 
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Humanidades e Educação – Resumo 21 

Título: TRAVESTILIDADES MAPEAMENTO E CARTOGRAFIA DA REGIÃO SUL 

DA BAHIA EIXO ILHÉUS – ITABUNA 

Autoria: Rafael Siqueira de Guimarães169; Anderson Santos de Jesus170 

Resumo: O projeto Travestilidades objetivou a realização de um mapeamento car-

tográfico das pessoas travestis ou transexuais da região Ilhéus - Itabuna, buscava 

entender o cenário e suas atrizes, levantando questões fundamentadas através de 

um questionário socioeconômico. Para que isso foi necessário sair em busca des-

sas pessoas: nos principais locais onde se podia encontrar dados cadastrais destas, 

como ONGs, grupos de movimentos LGBTI, postos e secretaria de saúde, porém 

não se obtinha muitos êxitos. A procura seguiu aos pontos de prostituição, redes 

sociais e entre os conhecidos, onde conseguiu-se um número significativo de entre-

vistadas. Ao longo desse percurso ficou nítido que apesar dos tempos serem outros, 

algumas pessoas da região ainda mantém um comportamento conservador, carac-

terizado pelo colonialismo, quanto as questões de identidade de gênero e de orien-

tação sexual. Durante a aplicação dos questionários, percebemos que fomos úteis 

e necessários às tantas pessoas entrevistadas e que em seus relatos confessavam 

ainda que com receios de exposições preconceituosas e de serem lançadas a jul-

gamentos homofóbicos, trans fóbicos e religiosos, que as excluem de seu lugar de 

fala e convívio. Suas dificuldades para alcançar seus direitos como o de ter o nome 

social oficializado e aceito em locais públicos e privados evitando constrangimentos 

e humilhações, a acompanhamento médico para exames de rotinas procedimentos 

hormonais e cirúrgicos, direito de ir e vir, pois muitas se sentem vulneráveis aos 

espaços públicos onde são vítimas de constantes violências como agressões físicas 

e verbais.Os dados coletados foram tabulados  e analisados possibilitando leituras 

mais precisas sobre a vivência e as relações cotidianas das que se autodenomina-

ram travestis ou transexuais. 

Palavras-chave: Atrizes; Cenário; Direitos; Vivência; Travestis. 
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Humanidades e Educação – Resumo 22 

Título: MOBILIZAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES E JOVENS EM EXPERIÊN-

CIAS DE PESQUISA AÇÃO PARTICIPANTES EM PROJETOS DE PREVENÇÃO 

E REDUÇÃO DE RISCOS E DANOS ASSOCIADOS AO USO DE ÁLCOOL E OU-

TRAS DROGAS 

Autoria: Leonardo Fernandes Ressurreição171; Marcelo Magalhães Andrade172 

Resumo: A proposta de pesquisa aqui apresentada objetiva investigar sobre uso 

de álcool e outras drogas em população jovem que frequenta a rede de ensino pú-

blico do Município de Teixeira de Freitas. Através da estratégia metodológica da 

pesquisa-ação participante propicia o aprendizado e iniciação em pesquisa qualita-

tiva de estudantes da UFSB, além de possibilitar aprendizado através de práticas 

acadêmicas que envolvem desenvolvimento de estratégias - de prevenção ao início 

do uso de álcool e outras drogas, assim como a redução de riscos e danos associ-

ados ao consumo – que mobilizam os sujeitos investigados, possibilita autono-

mia/participação na construção do formato e conteúdo das intervenções planejadas. 

Desse modo espera-se como resultado conhecer nuances e tendências sobre uso 

de álcool e outras drogas entre estudantes jovens do ensino público e constituir um 

grupo de estudantes que possa desempenhar o papel de facilitador, multiplicador 

de ações para e com os seus pares. Para isso, entrevista como instrumento de co-

leta de dados e observação-participante do grupo de jovens facilitadores, que con-

tará com assistência acadêmica, empoderando e promovendo a saúde. O projeto 

apresentou resultados significantes, onde os estudantes exibiram palestras e deba-

tes para outros estudantes a respeito do tema. 

Palavras-chave: Ambiente Escolar; Consumo; Facilitadores; Intervenções Planeja-

das. 
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Artes – Resumo 01  

Título: CORPORALIDADES NEGRODESCENDENTES NO BRASIL EM OFICINAS 

PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 

Autoria: Lorrana Amparo da Silva173; Eloisa Domenici174 . 

Resumo: Este plano de trabalho volta-se para o desenvolvimento e a implementa-

ção de oficinas para as escolas de educação básica, com o intuito de promover 

discussões e vivências corporais das corporalidades negrodescendentes no Brasil. 

Há mais de um século a sociedade traz em si marcas do preconceito e por mais que 

a população negra tenha deixado de ser escravizada, ainda vive cercada de discri-

minação e estereótipos. Pensamos que esse tipo de oficina pode ser uma boa es-

tratégia para implementar o que está nos termos da Lei 11.645/2008, no que con-

cerne à "história e cultura afro-brasileira". Várias disciplinas escolares podem inte-

ragir com a proposta, mas principalmente o ensino de artes pode ser ampliado com 

essa perspectiva. Não apenas os estudantes seriam o público dessas ações, mas 

também os professores, sobretudo os que ensinam artes. O projeto será implemen-

tado no CIEPS (Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro) e está em sua 

fase inicial, sendo possível o aprofundamento de estudos das corporalidades, da 

metodologia de trabalho. Esta metodologia se apoia na compreensão do que está 

por trás dos gestos, isto é, o que está além dos códigos da dança, o que antecede 

e o que resta do movimento e, ao mesmo tempo, o que o acompanha. 

Palavras-chave: Corporalidades Negrodescendentes; Lei 11.645/2008; ensino de 

Artes; discriminação racial; CIEPS. 
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Ciências e Saúde – Resumo 01 

Título: MASSOTERAPIA COMO INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA PARA REDU-

ÇÃO DOS ÍNDICES DE TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS EM DISCENTES DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – CAMPUS PAULO FREIRE 

Autoria: Aslan Lima da Silva175; Raério Rocha Leite176; Slovic Rodrigues Melo177 

 
Resumo: Jovens do ensino superior apresentam sintomas caracterizados como 

Transtornos Mentais Comuns (TMC). Esses sintomas são característicos de fadiga, 

ansiedade, estresse e doenças psicossomáticas, ocorridas em virtude da pressão e 

de situações inerentes ao mundo acadêmico. Objetivo: Este estudo tem como obje-

tivo a realização de técnicas de massagem com o intuito de reduzir possíveis índices 

de Transtornos Mentais Comuns (TMC) em discentes da UFSB – CPF. Metodologia: 

Caracteriza-se por ser um estudo analítico, transversal, quantitativo realizado atra-

vés da pesquisa e intervenção. O projeto será submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos, e tomará todas as medidas cabíveis relativas aos 

padrões éticos. O projeto será realizado em duas etapas e uma avaliação, a 1º etapa 

consta da aplicação de um questionário (SQR - 20), a 2º se dará através da inter-

venção com a massoterapia nos discentes e a avaliação, constará da reaplicação 

do questionário a fim de reavaliar os impactos da intervenção. Possui como público 

alvo 30% dos discentes de todos os cursos, sorteados de forma aleatória, aos quais 

se aplicarão o instrumento SRQ – 20. Resultados esperados: envolvimento dos dis-

centes que se propuserem a participar da pesquisa; índices de TMC significativos 

de desordens psicoemocionais; aceitação da intervenção através da massoterapia 

oferecida como medida de intervenção; redução dos índices, possivelmente encon-

trados na pesquisa, após as intervenções. Considerações finais: Após análise crite-

riosa sobre o tema em questão na literatura científica verifica-se que não há estudos 

que buscam quantificar e posteriormente amenizar situações de estresse e TMC em 

discentes. Dessa forma, esse estudo também busca ser incentivador de novas pes-

quisas na área. 

Palavras-chave: Ansiedade; Concorrência; Ensino Superior; Estresse; Jovens. 
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Ciências e Saúde – Resumo 02 

Título: PREDIZENDO PROBLEMAS INTERNALIZANTES E EXTERNALIZANTES 
EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM CÂNCER: O PAPEL DA ANSIEDADE E 
DA DEPRESSÃO PARENTAL 
 
Autoria: Olavo Grangeiro de França Lins178; Sandra Adriana Neves Nunes179 

 
Resumo: Avanços científicos e tecnológicos da saúde têm proporcionado tratamen-

tos menos dolorosos e mais exitosos em pacientes com câncer pediátrico. Ainda 

assim, essa doença causa muito estresse na família, principalmente nos cuidado-

res. Esse pode ser o motivo gerador de problemas como a depressão e ansiedade 

parental de pais com filhos com câncer. Estudos indicam que a saúde mental dos 

cuidadores, em especial seus níveis de depressão e ansiedade, pode exercer efei-

tos deletérios sobre o desenvolvimento infantil, notadamente afetando o modo com 

o paciente pediátrico lida com sua doença e com o tratamento. O objetivo deste 

estudo é investigar se os níveis de ansiedade e depressão dos cuidadores predizem 

problemas externalizantes e internalizantes de crianças e adolescentes com câncer, 

mesmo quando variáveis sociodemográficas são controladas. Trata-se de um es-

tudo correlacional, de corte transversal, com uma amostra de 60 crianças e adoles-

centes em tratamento para diferentes tipos de câncer (usuários do GACC – Itabuna). 

Os instrumentos utilizados são: um questionário sociodemográfico, o Child Behavior 

Checklist (CBCL) versão de 6-18 anos, o Inventário de Depressão de Beck e o In-

ventário de Ansiedade de Beck. O Projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da UESC e está em fase de coleta de dados. Espera-

se confirmar a hipótese de que problemas emocionais dos cuidadores predizem 

problemas emocionais e comportamentais dos filhos(as). Entende-se que os resul-

tados desse estudo possam servir de subsídio para o planejamento de intervenções 

multiprofissionais para prevenir, ou pelo menos minimizar, o sofrimento psíquico 

tanto de crianças e adolescentes com câncer, como de seus cuidadores, como parte 

do tratamento global para o câncer pediátrico.    

Palavras-chave: Problemas Externalizantes; Problemas Internalizantes; Cuidado-

res. 
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Ciências e Saúde – Resumo 03  

Título: PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO SUS SEGUNDO AS PERSPECTIVAS 

DOS USUÁRIOS 

Autoria: Aslan Lima da Silva180; João Paulo Magalhães181; Maise Batista Rodri-

gues182; Raério Rocha Leite183; Samuel Moraes Santos184; Slovic Rodrigues Melo185 

Resumo: O Sistema Único de Saúde (SUS) possui uma extensa rede de ação e 

uma variada trama de agentes. É importante conhecer esses agentes a fim de com-

preender as demandas sobre saúde, esclarecer sobre direitos e deveres, e também 

estabelecer políticas que possam atender as suas necessidades. Essa vivência ob-

jetiva conhecer níveis de satisfação dos usuários das Estratégias de Saúde da Fa-

mília (ESF's) da cidade de Teixeira de Freitas - BA e entender a relação que esta-

belece sobre o conceito de saúde e os determinantes sociais. Caracteriza-se em 

estudo descritivo, analítico e transversal realizado através da aplicação de questio-

nários em 18 ESF's totalizando 89 entrevistados. Para a realização da vivência, fo-

ram tomadas como medidas éticas a assinatura do responsável, médico (a)/enfer-

meiro (a) de cada ESF's, de termo autorizando a aplicação dos questionários. Re-

sultados/discussão: a maioria dos entrevistados é do sexo feminino (3,7 mulheres 

para 1,3 homens), acerca do conceito de saúde a região Oeste foi a que melhor 

pontuou os determinantes e condicionantes de saúde; sobre a regularidade do usu-

ário na ESF 79 pessoas são frequentes em relação a 10 que não utilizam os serviços 

regularmente. A população entrevistada considera-se satisfeita em relação do aten-

dimento nas ESFs (43 consideraram o atendimento bom e 42 consideraram muito 

bom ou regular). Uma pessoa declarou sofrer discriminação/maus tratos e apenas 

10 declararam conhecimento acerca da Conferência Municipal de Saúde. 75 usuá-

rios não necessitaram de algum atendimento do SUS por acidente de trabalho e 48 

declararam não ser questionados sobre outros problemas de saúde além do motivo 
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da consulta. Conclusão: É preciso desenvolver ações de adesão do homem aos 

cuidados de saúde e também da população em geral. 

Palavras-chave: ESF's; Determinantes de Saúde; Saúde do Homem; Conceito de 

Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ciências e Saúde – Resumo 04 

Título: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA COM ÊNFASE NAS PROPRIEDADES MEDI-
CINAIS E NUTRICIONAIS DE CHRYSOBALANUS ICACO L. (GUAJIRU) 
 
Autoria: Monique Nascimento Alves186; Pedro Henrique Monteiro da Silva187; Gi-

sele Lopes da Silva188 

Resumo: Chrysobalanus icaco, popularmente conhecido como guajiru, possui pro-
priedades medicinais já conhecidas pela população da restinga. Entre as mais co-
nhecidas estão a utilização de suas folhas para redução da glicemia sanguínea ou 
para disenterias; possui elevado teor de antioxidantes e efeito inibidor do Vírus da 
Imunodeficiência Humana (HIV), antifúngico, entre outros. Ademais, a polpa do fruto 
é uma boa fonte de carboidratos; as amêndoas são ricas em ácidos graxos e mine-
rais de extrema importância para o bom funcionamento do corpo, além do alto teor 
de cálcio e magnésio em suas folhas. Ao passo que a sua multiplicação através de 
estaquias tem sido testada, trazendo resultados positivos, o que facilita o processo 
de reprodução e plantio. Através desta revisão tem por objetivo reunir todos os es-
tudos relacionados às características nutricionais e medicinais do guajiru, visando o 
seu potencial e estimulando a comunidade científica de sua importância, promover 
novas pesquisas, além do incentivo a conservação da espécie, podendo ser apro-
veitado como fonte de renda para os moradores da região onde cresce natural-
mente. Entende-se que, apesar de apresentarem grandes avanços nas determina-
ções e composição da espécie, ainda há necessidade de realizar novos estudos 
para comprovar todos os benefícios encontrados. 

 

Palavras-chave: Guajiru; Revisão; Chrysobalanus Icaco; Medicinal; Nutrientes.  
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Ciências e Saúde – Resumo 05 

Título: TERRITORIALIZAÇÃO E ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE DA ESF RE-

SIDENCIAL RAMALHO NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS, BAHIA 

Autoria: Thaynara de Jesus Ferreira189;  Kailla Maria Santana Miyakawa190; Bar-

bara dos Santos Mendes191 

Resumo: Para análise da situação em saúde é preciso desencadear ações que 

tomam como causa o processo saúde doença, porém com características técnicas 

evidentes. As ligações entre práticas e necessidades de saúde podem ser tomadas 

a partir de duas vertentes principais, a primeira consiste na busca de seus significa-

dos econômicos, políticos e ideológicos, a segunda corresponde a capacidade das 

práticas modificarem uma determinada situação em saúde, correspondendo ou não 

as necessidades de saúde de uma respectiva população. O objetivo dessa prática 

visou realizar a análise de situação e territorialização no território da Estratégia Sa-

úde da Família Residencial Ramalho. O modelo metodológico abordou a técnica de 

Estimativa Rápida. Os resultados foram divididos em 3 tabelas: Informações sobre 

o ambiente físico e socioeconômico e o perfil de doenças (Tabela 1) contendo infor-

mações sobre habitação, saneamento básico, pavimentação, renda, perfil de doen-

ças, solo e propostas de ações; Informações sobre os serviços de saúde (Tabela 2) 

com informações sobre limites do território, acessibilidade, cobertura, qualidade e 

ações; Informações sobre os serviços sociais (Tabela 3) contendo identificação de 

serviços como creches, escolas, igrejas, áreas de lazer e propostas de ações.  Para 

concluir de acordo com a observação dos aspectos analisados concluímos que o 

Complexo Dr. Ubirajara Batista Melo o qual abrange 3 Estratégias Saúde da Famí-

lia, sendo uma delas o Residencial Ramalho, possui boa estrutura física e bom aten-

dimento à população que abrange. É um espaço amplo, bem localizado, possui pro-

fissionais capacitados e com atividades bem distribuídas que trabalham com afinco, 

subvertendo o mau conceito do atendimento da saúde pública. 

Palavras-chave: Unidade Básica de Saúde; Território; Saúde Pública. 
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Ciências e Saúde – Resumo 06 

Título: REFLEXÕES SOBRE A ATENÇÃO BÁSICA EM TEIXEIRA DE FREITAS E 

ITAMARAJU (BAHIA): DESAFIOS DE UMA PRÁTICA EM CONSTRUÇÃO 

Autoria: Victor Luiz Rocha Pires192; Allan Barbosa Nunes193; Regina Aparecida 

dos Santos Pereira194; Denise Machado Mourão195; Grasiely Faccin Borges196; Ana 

Paula Pessoa197 

Resumo: A implementação de um modelo de atenção em saúde que contribua e 

atenda a população no Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro não é simples. 

Responder as necessidades exige uma organização eficiente incluindo os serviços 

de saúde e os profissionais de forma articulada para dar conta de um conjunto de 

demandas. A pesquisa de caráter qualitativo, contou com um encontro na 1ª Roda 

de Conversa Científica organizada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Saúde 

(NEPS) da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). O encontro aconteceu 

em Junho/2016, tendo como convidados os atuais gestores da Atenção Básica dos 

municípios de Teixeira de Freitas e Itamaraju, três apoiadores institucionais dos mu-

nicípios e a coordenadora do NUMEP - Núcleo Municipal de Educação Permanente 

de Teixeira de Freitas, que atuou de 2013 a 2015, durante o período de implemen-

tação do mesmo. Este texto objetivou apresentar reflexões a cerca de temas abor-

dados pelos gestores da Atenção Básica dos municípios. Os principais temas abor-

dados pelos gestores dos dois municípios foram o funcionamento do acolhimento 

ao usuário no sistema de saúde, a configuração da rede e a comunicação entre os 

diversos níveis de complexidade. Foi possível perceber que persistem em ambos 

os municípios obstáculos relacionados a como gerir e realizar uma melhor forma de 

acolhimento, comunicação entre os níveis de atenção à saúde, e a organização 

desses serviços de saúde. Conclui-se que seja necessário a institucionalização de 
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práticas mais articuladas, estabelecimento de uma rotina dentro da rede para o en-

caminhamento e uma comunicação eficiente entre a atenção primária, secundária 

e terciária de atenção à saúde, resultando em uma melhor integralidade do sistema 

e consequentemente atendimento de qualidade para a população.. 

Palavras-chave: Assistência à Saúde; Práticas em Saúde; Serviços de Saúde; Sis-

tema Organizacional; Práticas em Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ciências e Saúde – Resumo 07 

Título: PRODUTOS ORGÂNICOS PARA COMERCIALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 

TEIXEIRA DE FREITAS – BA 

Autoria: Vivyann Marques Bezerra198; Emanuela de Oliveira Cardoso199; Murilo 

Sousa Ramos200; Gisele Lopes de Oliveira201 

Resumo: O mercado de produtos orgânicos demonstra ao logo dos anos um forte 

crescimento no Brasil, caracterizado pela necessidade e a preocupação de produzir 

alimentos de forma sustentável sem agredir o meio ambiente e a saúde humana, 

visto que, esses alimentos são produzidos sem o uso de agentes químicos. Assim, 

o objetivo deste estudo foi identificar a disponibilidade de produtos orgânicos e seus 

locais de venda no município de Teixeira de Freitas – BA. Entrevistas semiestrutu-

radas foram realizadas com a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 

(CEPLAC) e a Secretária Municipal de Agricultura, órgãos responsáveis pela orien-

tação de agricultores da região e com feirantes do mercado municipal, também, foi 

levantado a presença de produtos orgânicos certificados em supermercados e loja 

especializada da cidade. Foi possível detectar que na CEPLAC e na Secretaria Mu-

nicipal de Agricultura não há nenhum produtor orgânico registrado na região, entre-

tanto, existem programas e oficinas de incentivo quando há demanda suficiente. No 

mercado municipal não há um controle formal de quantos feirantes trabalham na 

feira de sábado e oito serviram de informantes neste estudo. Destes, seis produzem 

seus produtos pela agricultura familiar, sendo dois de comunidades quilombolas e 

um de assentamento do MST. Cinco feirantes consideram seus produtos orgânicos, 

pois não usavam nenhum tipo de produto químico na produção. Dos quatro estabe-

lecimentos pesquisados três deles possuíam produtos orgânicos para comercializa-

ção, processados e/ou hortifrútis, com elevados preços comparados aos produtos 

convencionais. Contudo, ainda são mínimas as informações sobre produção orgâ-

nica e a disposição desses produtos para comercialização na cidade de Teixeira de 

Freitas. 

Palavras-chave: Agricultura; Agrotóxicos; Alimentos; Feira Livre; Supermercado. 
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Ciências e Saúde – Resumo 08 

Título: DIAGNÓSTICO DO MAL DE ALZHEIMER: REVISÃO DE LITERATURA 

Autoria: Gabriela de Azevedo Barbosa202 

Resumo: O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que afeta principalmente 

o hipocampo, um dos centros da memória, interferindo na vida de diversas pessoas 

no mundo, sendo essencial que tenha um diagnóstico mais preciso. Este artigo pos-

sui como objetivo reunir de forma sucinta as principais formas de diagnóstico para 

a Doença de Alzheimer (DA). Trata-se de revisão literária em que foram feitas bus-

cas na base de dados do PubMed, Scielo e em revistas indexadas do Portal Perió-

dicos da Capes. A detecção exata da DA é de difícil alcance, pois a sua total etiolo-

gia ainda é desconhecida, podendo ser confundida com meros sintomas de velhice 

ou com outras demências, em seu estado primário. O cuidado com os mais diversos 

sinais psicológicos e neurais se tornam essenciais para um diagnóstico precoce e 

que retarde ao máximo os estágios subsequentes da doença, que causam, a priori, 

sintomas leves, como a perda de memória recente, mas que levam à debilitação 

total do indivíduo e posterior morte. O diagnóstico da DA é feito através de exames 

clínicos que dependem da avaliação conduzida por um profissional da saúde, mé-

dico que definirá, a partir de exames e do histórico do indivíduo, qual a principal 

possibilidade para a causa da demência. Exames laboratoriais e de imagem, como 

tomografia computadorizada ou, preferencialmente, ressonância magnética crani-

ana, devem ser utilizados para excluir outras possíveis demências. Desse modo, é 

preciso uma atenção especial à saúde pública, para que a população tenha acesso 

aos devidos meios de diagnósticos, retardando a progressão acentuada da doença 

e proporcionando uma ampliação do tempo de qualidade de vida do enfermo aco-

metido por tal. 

Palavras-chave: Cérebro; Demência; Envelhecimento; Memória; Neurodegenera-

ção. 
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Ciências e Saúde – Resumo 09 

Título: PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS NO HIPERDIA DA ESF DO NOVA TEI-

XEIRA DO COMPLEXO UBIRAJARA /TEIXEIRA DE FREITAS 

Autoria: Andréia Ribeiro Costa Fernandes203; Ana Carolina Carvalho204; Gabriela 

da Purificação Moura205; Samuel Costa206; Antônio França207; Márcia Maria dos 

Santos de Moraes208 

Resumo: No Brasil as doenças cardiovasculares são as maiores causas de morbi-

mortalidade. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM) au-

mentam a probabilidade de ocorrer as doenças do coração, representando um 

grave problema de saúde. Os usuários que possuem estas doenças devem ser mo-

nitorados pelo sistema de cadastramento e acompanhamento HIPERDIA. Este pro-

grama orienta o vínculo dos usuários com a rede básica de saúde não apenas com 

medidas medicamentosas, consultas e trocas de receita, mas promove também es-

tratégias de educação em saúde. Para que o HIPERDIA seja eficaz é necessário 

que os usuários tenham uma participação ativa. No entanto foi diagnosticado por 

meio de observações na demanda dos usuários durante o dia do HIPERDIA, análi-

ses das fichas de Relatório de Situação de Saúde e Acompanhamento das Famílias 

(SSA2) e Relatório de Produção e Marcadores para Avaliação (PMA2), o problema 

de adesão ao programa da Equipe de Saúde da Família Nova Teixeira, que está 

anexada a outras duas UBS formando o Complexo de Saúde Dr. Ubirajara, locali-

zado no município de Teixeira de Freitas, já que o número de usuários hipertensos 

e diabéticos cadastrados eram muito maior que o número de usuários acompanha-

dos e de atendidos pelo médico e enfermeiro. Com esse diagnóstico o objetivo deste 

trabalho é evidenciar a falta de adesão dos usuários e a necessidade de melhoria 

do programa na ESF Nova Teixeira, mostrando a urgência de estimular a adesão 

dos usuários cadastrados para as atividades do programa HIPERDIA, assim como 

                                                           
203 Discente do Bacharelado Interdisciplinar de Saúde no Campus Paulo Freire– UFSB, Tei-
xeira de Freitas. 
204 Discente do Bacharelado Interdisciplinar de Saúde no Campus Paulo Freire– UFSB, Tei-
xeira de Freitas. 
205 Discente do Bacharelado Interdisciplinar de Saúde no Campus Paulo Freire– UFSB, Tei-
xeira de Freitas. 
206 Discente do Bacharelado Interdisciplinar de Saúde no Campus Paulo Freire– UFSB, Tei-
xeira de Freitas. 
207 Discente do Bacharelado Interdisciplinar de Saúde no Campus Paulo Freire– UFSB, Tei-
xeira de Freitas. 
208 Docente do IHAC no Campus Paulo Freire – UFSB, Teixeira de Freitas. 



 

 

atividades de Educação e Saúde para usuário e profissionais para que os usuários 

passem a aderir ao HIPERDIA e os profissionais estejam mais habilitados para efe-

tivarem o programa. 

Palavras-chave: Adesão do Paciente; Atenção Básica; Diabetes; Hipertensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ciências e Saúde – Resumo 10 

Título: PRÁTICAS DE PROMOÇÃO À SAÚDE NA UFSB: DIMENSÕES POSSÍ-

VEIS E NECESSÁRIAS 

Autoria: Jaqueline Barros Santos209; Camila Calhau Andrade Reis210; Damon Bom-

fim Santana de Andrade211 

Resumo: A promoção à saúde consiste em políticas, projetos e práticas de saúde 

voltadas para melhorias na qualidade de vida(QV) e prevenção de doenças. Nesse 

sentido, a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), por meio do Setor de 

Acessibilidade e Promoção à Saúde (SAPS) da Coordenação de Qualidade de Vida 

(CQV) da Pró-Reitoria de Sustentabilidade e Integração Social (PROSIS) desen-

volve projetos que abordam temas pertinentes à saúde da comunidade acadêmica 

e da população em geral,  pautando-se na promoção de QV, dentro e fora da UFSB. 

Objetivou-se descrever a participação nas ações organizadas pelo SAPS durante o 

ano letivo de 2016. Trata-se de um relato de experiência de ser bolsista de apoio 

permanência (BAP). A primeira atividade realizada foi a construção do mapa de sa-

úde de regiões em que a UFSB está inserida: Itabuna, Ilhéus, Coaraci e Ibicaraí. O 

objetivo desse mapa foi disponibilizar para a população acadêmica informações 

acerca dos serviços de saúde públicos e particulares conveniados ao Sistema Único 

de Saúde (SUS) ofertados por esses municípios. A semana de acolhimento dos 

calouros 2016.2, segundo momento de atividades. Ofertou os serviços de avaliação 

rápida de saúde, distribuição de panfletos educativos, além de preservativos. A par-

ticipação da equipe do projeto na 68º Reunião da Sociedade Brasileira para o Pro-

gresso da Ciência (SBPC) destaca-se como um grande momento de intervenção. 

Um estande com materiais educativos sobre diversos assuntos ligados à saúde e 

acessibilidade funcionou durante todo o evento. Por fim, a ação mais recente foi o 

Setembro Amarelo, campanha de promoção da vida e prevenção do suicídio. Estão 

previstas ainda para 2016, outras ações como: outubro rosa e novembro azul para 

prosseguimento ao projeto. 

Palavras-chave: Educação em Saúde; Prevenção de Doenças; Qualidade de Vida; 

Universidades. 

 

                                                           
209 Graduanda do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, Campus Jorge Amado 
(CJA), Itabuna/BA UFSB. E-mail: jack23barros@gmail.com 
210 Enfermeira da UFSB, CJA, Itabuna/BA. E-mail: camilacalhau@ufsb.edu.br 
211 Psicólogo da UFSB, CJA, Itabuna/BA. E-mail: damon.andrade@ufsb.edu.br 



 

 

Ciências e Saúde – Resumo 11 

Título: A IMPORTÂNCIA DA NUTRIÇÃO EM GESTANTES: UMA INTERVENÇÃO 
NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. HENRIQUE PIMENTEL 
 
Autoria: Ana Clara Matos Pereira212; Liliane Lima Habbib Bomfim213; Mércia 
Kimdolly de França Nascimento214; Deiza da Silva Santos215; Aleff Caio Menezes 
Alves216; Igor  Berbert Macêdo217; Maria Helena Machado Piza-Figueiredo218 

 
Resumo: Com a transição epidemiológica, o perfil patológico da comunidade foi 

invertido, e notou-se uma passagem da prevalência de doenças infecto-parasitárias 

para doenças crônicas, com causas multideterminadas. O modelo biomédico já não 

conseguia sustentar o sistema de saúde, e investiu-se muito para atender ao con-

ceito ampliado de saúde, inclusive na educação em saúde. Deste modo, partindo 

um dos temas prioritários da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS): “Ali-

mentação adequada e saudável”, a qual pretende atuar em parceria com o indiví-

duo, tornando-o protagonista de sua própria integralidade, foi realizada uma inter-

venção com formato de roda de conversa, no dia 8 de abril de 2016, com as ges-

tantes atendidas na Unidade Básica de Saúde Dr. Henrique Pimentel, no município 

de Ibicaraí-BA, cuja pretensão foi ilustrar a importância de uma alimentação saudá-

vel nessa etapa da vida, não somente para a mulher, mas para a criança. Ademais, 

objetivava elencar sugestões simples e acessíveis de alimentos que consigam su-

prir as necessidades nutricionais dessa fase tão marcante. No dia do encontro 

houve a presença de 10 gestantes, sendo que 50% tinham entre 18 a 24 anos, 20% 

estavam em gravidez de risco e somente 10% tinham plano de saúde privado. Per-

cebeu-se que ainda existem alguns mitos relacionados à nutrição durante a gravi-

dez, hábitos perigosos, como o consumo de chás, que carrega consigo bastantes 

riscos, dentre eles, o de um aborto. Também, notou-se várias práticas de ingerir 

produtos inadequados ao consumo para o alívio de alguns sintomas, a exemplo da 

ingestão de creme dental para o alívio da azia. A falta de informação ainda é um 

dos maiores agravantes para que se alcance um período gestacional adequado e 

livre de riscos decorrentes a uma má alimentação. 
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Ciências e Saúde – Resumo 12 

Título: MODELAGEM MATEMÁTICA DO COMPORTAMENTO PLAQUETÁRIO NA 

EVOLUÇÃO CLÍNICA DAS VARIANTES CLÁSSICA E HOMORRÁGICA DA DEN-

GUE 

Autoria: José Roberto da Silva Júnior219; Jone Maycon Oliveira Rocha220; Fabrício 

Luchesi Forgerini221 

Resumo: A dengue é considerada a arbovirose humana de maior crescimento mun-

dial, gerando impactos individuais e sociais pela grande demanda médica, além de 

prejuízos na qualidade de vida e na força laboral da população afetada. A confirma-

ção laboratorial da doença é de grande importância, uma vez que a distingue de 

outras viroses com sintomatologias comuns, tais como a Zika e a Chikungunya, 

além de diferenciar entre as variantes de Dengue Clássica (DC) de Febre Hemorrá-

gica da Dengue (FHD). Dentre os parâmetros laboratoriais analisados na dengue, o 

plaquetograma é um dos que mais fornece informações quanto à evolução clínica 

do paciente. Este trabalho descreve, por meio da análise de dados secundários de 

543 pacientes, um modelo matemático simples para a evolução plaquetária dos pa-

cientes ao longo de 10 dias de infecção. A mediana dos índices plaquetários na 

FHD foi menor desde o primeiro dia da fase clínica, comparada com a DC, cuja 

queda plaquetária se deu a partir do 3º dia. Em ambos os grupos (DC e FHD), as 

curvas de distribuição plaquetária foram do tipo quadrática, tendo no 7º dia um ponto 

de transição, entre a menor plaquetopenia, para posteriormente apresentar um cres-

cimento do nível plaquetário que coincidia com o início da remissão do processo 

infeccioso. As funções polinomiais ℱ(t) = 2621,2t² − 37833t + 236667 e ℱ(t) = 

2621,2t² − 37833t + 236667, foram obtidas respectivamente para cada uma das 

curvas (DC e FHD), mostrando também que os pontos de mínimos (7,21 e 6,03), 

representam respectivamente em cada caso os pontos de menor contagem de pla-

quetas e o tempo em dias de infecção. Mostra-se que com a utilização das curvas 
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obtidas, é possível se obter muito mais precisão no diagnóstico diferencial para as 

variantes da dengue. 

Palavras-chave: Diagnóstico da Dengue; Febre Hemorrágica; Modelo Matemático; 

Plaquetograma. 
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Título: A IMPORTÂNCIA DO ACONSELHAMENTO NUTRICIONAL À GESTAN-

TES ASSISTIDAS PELA ESTRÁTEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

Autoria: Deiza da Silva Santos222; Genna Louyse Melo223 

Resumo: A gestação, apesar de representar um acontecimento natural na vida da 

mulher, gera diversas alterações fisiológicas que demandam um maior número de 

nutrientes. A deficiência de nutrientes importantes para a formação do feto e a sa-

úde da mulher pode trazer diversas conseqüências, até mesmo algumas doenças 

graves, porém evitáveis com uma alimentação e suplementação adequada para 

cada caso. E diante destas considerações quanto à influência da alimentação ade-

quada para a saúde da gestante e do feto, questiona-se de que forma à Equipe 

Saúde da Família pode contribui para uma gestação saudável? A assistência no 

pré-natal é de extrema importância, onde se faz necessário a presença de uma 

equipe multidisciplinar, em que o profissional Nutricionista tem uma atuação rele-

vante para a prevenção de disfunções nutricionais e patologias relacionadas, bem 

como para a garantia de um bom desenvolvimento em todas as etapas. Para a in-

vestigação da temática proposta realizou-se a pesquisa bibliográfica. Têm-se como 

objetivo geral demonstrar a influência da assistência nutricional durante a gestação. 

Nesta pesquisa foi possível observar que a oferta inadequada de nutrientes, requer 

maior atenção, tornando-se assim a urgente necessidade do acompanhamento nu-

tricional. 

Palavras-chave: Gestação; Hábitos Alimentares; Nutrição. 
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Título: REFLEXOS DO CONSUMO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS NA SAÚDE 

Autoria: Maria Laura de Almeida Alves224; Letícia Lima Barros225; Catarina Marco-

lin226 

Resumo: O uso de agroquímicos, implantados no Brasil na década de 70, trouxe 

grandes avanços no aumento da produtividade. Tal aumento serviu para maquiar o 

desgaste ambiental causado devido à mecanização do campo, e principalmente, 

serviu para que fossem deixadas de lado políticas agroecológicas de produção, 

visto que, em termos de produção elas eram menos rentáveis e pouco se sabia 

sobre os impactos que o uso de agroquímicos causariam à saúde. Hoje sabe-se 

que o uso intensivo de agrotóxicos contamina solos, lençóis freáticos, os próprios 

alimentos cultivados e consequentemente, gera danos à saúde humana. Em virtude 

disso cada vez mais, pequenas comunidades buscam a agricultura familiar como 

fonte de subsistência. Exemplo do uso desse modelo é encontrado no Assenta-

mento Terra Vista, no município de Arataca-Bahia, onde as 54 famílias lá residentes 

produzem hortas individuais e coletivas para consumo próprio e para venda. Em 

Setembro de 2016, estudantes da UFSB participaram da I Semana de Vivência In-

terdisciplinar no SUS, e lá puderam conhecer as práticas de agroecologia, agricul-

tura familiar e preservação ambiental dos moradores do Assentamento Terra Vista 

e, a partir da observação direta e de dados coletados pela população do assenta-

mento, pôde-se perceber que a produção e consumo sustentável dos moradores 

garante uma maior segurança alimentar e nutricional. O resultado dessa diferença 

alimentar, associado com trabalhos de prevenção e promoção da saúde, é obser-

vado, através do relato do médico responsável, um menor índice de doenças crôni-

cas como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares na Unidade Básica de 

Saúde do Assentamento, quando comparado às outras Unidades Básicas da cidade 

de Arataca. 

Palavras-chave: Agricultura Familiar; Agroecologia, Agrotóxicos, Qualidade de 

Vida. 
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Título: VISITA DOMICILIAR NO ÂMBITO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: 
PERCEPÇÃO DE USUÁRIOS NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS, BAHIA, 
BRASIL 
 
Autoria: Carol de Jesus Rodrigues227; Thaynara de Jesus Ferreira228; Alice Lemos 
Santos229 

 
Resumo: A visita domiciliar pode ser definida como um instrumento de intervenção 
utilizada pela Estratégia de Saúde da Família para identificar as condições de vida 
e saúde das famílias, bem como identificar problemas de saúde da comunidade¹. O 
usuário nesse contexto atua como protagonista do sistema de saúde, pois suas per-
cepções em relação ao atendimento recebido gera um impacto direto na melhoria 
da relação entre o mesmo e o serviço². Avaliar os profissionais com base nas pers-
pectivas dos usuários torna-se necessário, para que se possa formalmente articular 
um método interdependente entre gestores, avaliadores, profissionais, usuários e 
serviços de saúde no apoio e tomadas de decisões³. A presente pesquisa teve como 
objetivo identificar as percepções dos usuários alvos da visita domiciliar utilizada na 
Estratégia de Saúde da Família de três bairros da cidade de Teixeira de Freitas, 
Bahia, Brasil. O modelo metodológico prevê abordagem qualitativa realizada em 
bases de dados coletados para compreender as percepções do usuário sobre o 
Estratégia de Saúde da família. Serão aplicados questionários sociodemográficos 
onde serão entrevistados 30 usuários adultos que residem nos bairros São Lou-
renço, Teixeirinha e Tancredo. Serão feitas entrevistas semi-estruturadas contendo 
questões abertas referentes à percepção dos usuários quanto à visita domiciliar. 
Após a transcrição das entrevistas, deverá ser feita a categorização e, posterior-
mente, a interpretação das informações. Espera-se deste projeto avaliar o impacto 
da visita familiar realizada pelo Programa Saúde da Família dentro da estratégia de 
Saúde da Família na visão de seus usuários, permitindo identificar as áreas onde a 
Estratégia de Saúde da Família está sendo mais e menos eficiente e as causas para 
tal resultado.   
 
Palavras-chave: Comunidade; Equipe Multiprofissional; Planejamento em Saúde. 
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Título: A PREVENÇÃO NA REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DO PAPILOMAVIRUS 

HUMANO (HPV 16 E 18) MEDIANTE VACINAÇÃO NA CIDADE DE ITABUNA 

Autoria: Aleff Caio Menezes Alves230; Liliane Lima Habib Bomfim231; Sandra Nu-

nes232 

Resumo: É inegável que a redução da incidência do Papilomavirus Humano se dá 

efetivamente por conta da campanha vacinal como prevenção. O HPV é uma do-

ença sexualmente transmissível, de um vírus não cultivável do papilomavírus, sendo 

a principal responsável pelo câncer do colo de útero. A cada ano surge 15 mil novos 

casos e 5 mil mulheres morrem por ano no Brasil. Por isso a importância que toda 

menina de 9 a 13 anos receba as três doses da vacina contra HPV, que representa 

100% de eficácia nessa faixa etária de meninas que ainda não iniciaram a vida se-

xual. O objetivo deste trabalho é comparar graficamente a adesão de meninas na 

campanha de vacinação contra o HPV na cidade de Itabuna durante os anos de 

2013 a 2015. Este estudo faz uma revisão bibliográfica no intuito de apresentar gra-

ficamente a esta adesão à campanha de vacinação contra o HPV. A abordagem 

selecionada foi a quantitativa que visa descrever rigorosamente as informações ad-

quiridas para se obter um maior grau de correção da coleta dos dados por meio de 

artigos, periódicos e dados do DATASUS, bem como do Sistema de Informação do 

Programa Nacional de Imunização. Os fatos expostos neste gráfico confirmam a 

complexidade da discussão dos resultados sobre a prevenção do câncer do colo de 

útero causado pelo vírus do HPV (16 e18) em Itabuna, bem como demonstra a 

quantidade de doses aplicadas em meninas de nove a treze anos antes e após as 

campanhas de imunização no período de dois mil e treze a dois mil e quinze. É 

evidente que o conhecimento cientifico e as inovações tecnológicas têm contribuído 

para a prevenção do câncer de colo do útero causado pelo vírus HPV (16 e 18). 

Contudo é necessário agregar diferentes áreas do saber para melhor informar e 

prevenir a população de Itabuna contra o Papilomavírus Humano. 

Palavras-chave: Câncer do colo uterino; Papilomavírus Humano; Vacinação. 

 

 

                                                           
230Discente da Universidade Federal do Sul da Bahia – Campus Jorge Amado  
231 Discente da Universidade Federal do Sul da Bahia – Campus Jorge Amado 
232 Orientadora Docente da Universidade Federal do Sul da Bahia – Campus Jorge Amado 



 

 

Ciências e Saúde – Resumo 17 

Título: A IMPORTÂNCIA DO CUIDADO DA ABORDAGEM FAMILIAR DO POTEN-
CIAL DOADOR DE ORGÃOS 

 
Autoria: Maria Laura de Almeida Alves233; Letícia Lima Barros234; Renata Soares 

Passinho235 

Resumo: A temática da doação de órgãos ainda é pouco difundida no Brasil, pelo 

fato de a morte ser um tabu.  A decisão do transplante requer várias etapas, dentre 

elas, a entrevista familiar, realizada pelo profissional de saúde, que é considerada 

por alguns autores como a mais importante, já que confronta a família com a reali-

dade da morte encefálica como fim da vida do ente querido. Este estudo busca re-

tratar a importância da entrevista familiar e os benefícios trazidos quando ela é rea-

lizada de maneira cuidadosa e humanizada. Para a realização desta pesquisa de 

cunho qualitativo foi feita uma revisão de literatura, com os artigos publicados nos 

últimos 5 anos (2011 a 2016) retirados da plataforma Scielo, que totalizaram 5. Após 

a leitura dos artigos notou-se a importância do entrevistador, em geral médico ou 

enfermeiro no processo de doação de órgãos, pois é a partir desse contato entre 

ele e a família, que ocorrerá ou não, o transplante (caso o paciente não tenha de-

monstrado interesse em vida). Por isso é necessária capacitação do entrevistador, 

além de solidariedade, para que o profissional saiba amparar e compreender o mo-

mento de dor vivido pelos familiares. Concluiu-se que para que haja o aumento no 

número de aceitação familiar é necessário que o profissional esteja preparado cien-

tifica e emocionalmente para realizar tal tarefa, e a compreensão da importância 

desta. Portanto a implantação de treinamentos e cursos para estes profissionais faz-

se necessário, para que a abordagem ocorra de maneira educativa, humana, ética 

e acolhedora. 

Palavras-chave: Relações Profissional-Família; Técnicas de Apoio para a Decisão; 

Atitude Frente à Morte; Obtenção de Tecidos e Órgãos. 
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Título: I FEIRA DE SAÚDE: A ARTE DO VIVER SAUDÁVEL - PROMOÇÃO E PRE-
VENÇÃO DE SAÚDE DA MULHER 
 
Autoria: Ana Paula Pessoa de Oliveira236; Gabriela de Azevedo Barbosa237; Hans 
Andersen Penalva238; Ithamar Cruz de Souza239; Tatiana Fraga Fonseca240 

 
Resumo: As ações educativas em saúde passam a ser definidas como um processo 
que objetiva capacitar indivíduos ou grupos para contribuir na melhoria das condi-
ções de vida e saúde da população. A feira de saúde foi um evento multidisciplinar, 
realizado no dia 20 de agosto de 2016 que envolveu professores e estudantes da 
área da saúde e áreas afins da UFSB, de outras universidades e cursos técnicos, 
bem como profissionais de nível superior e médio da Estratégia Saúde da Família 
do São Lourenço II, III e V, que se localiza na Região Central da cidade de Teixeira 
de Freitas/BA. Durante o evento foram realizadas diversas ações educativas de 
forma dinamizada e interativa com a população sobre diversas temáticas em espe-
cial, a saúde da mulher. Buscando a promoção, manutenção e recuperação da sa-
úde, prevenção de doenças e agravos. Desenvolver ações de promoção e manu-
tenção da saúde e prevenção de agravos e aumento da qualidade de vida das mu-
lheres da comunidade do bairro São Lourenço. A feira de saúde atendeu cerca de 
600 pessoas, com predominância do público feminino, com foco na atenção e cui-
dado da saúde da mulher, tanto com procedimentos gerais, como: exames, consul-
tas, medidas de glicemia, pressão arterial, medidas antropométricas, índice de 
massa corporal, coletas de sangue; procedimentos específicos como: preventivos, 
realização de toque mamário; além de atividades de cunho educativo sobre plane-
jamento familiar, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (IST’s), simu-
lador de parto normal. Além de atividades de estética. Portanto, os resultados de-
monstram que a feira de saúde contribuiu de forma efetiva para o benefício da saúde 
da comunidade, evidenciando a importância dessa estratégia na promoção e vigi-
lância de saúde da mulher. 
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Título: DESAFIOS PARA A HUMANIZAÇÃO NAS UNIDADES DE TERAPIA IN-

TENSIVA – UMA REVISÃO DA LITERATURA 

Autoria: Letícia Lima Barros241; Kamila Aguiar Santos242; Maria Laura de Almeida 

Alves243; Isabel Cristina Belasco244 

Resumo: A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é voltada para pacientes críticos ou 

terminais que necessitam de assistência especializada constante. Nesse contexto, 

a humanização em UTIs é de grande importância, pois os bons resultados depen-

dem de uma equipe humanizada. Trata-se de uma revisão da literatura nacional, 

por meio de consulta aos indexadores de pesquisa de dados eletrônicos SciElo e 

Lilacs. A partir das palavras chaves “Humanização em UTI”. Os critérios de inclusão 

definidos foram: artigos originais e completos, na língua portuguesa, realizados em 

unidades intensivas neonatais, pediátricas e adulta, publicados nos anos de 2002 a 

2016 em periódicos indexados nas bases de dados consultadas. Dos 96 artigos 

encontrados, 34 foram incluídos no estudo. Realizou-se uma leitura exploratória, 

seletiva, analítica e interpretativa. Os resultados evidenciaram que os desafios ine-

rentes à humanização nas UTIs são visualizados através de quatro perspectivas: a) 

da relação interpessoal da equipe; b) dos pacientes, que têm seus direitos da qua-

lidade do atendimento violados; c) dos familiares, que estão constantemente ame-

drontados e mal informados; d) o despreparo dos multiprofissionais atuantes nas 

UTIs, para o que tange aos princípios e diretrizes da PNH. Conclui-se que o pro-

cesso de humanização no ambiente de terapia intensiva é essencial, pois envolve 

a compreensão da vida do ser humano. O principal obstáculo é implementação de 

políticas humanizadas, propiciando a otimização das práticas de assistência, pre-

servação da autonomia do paciente e de sua família, bem como maior participação 

dos familiares no cuidado, refletindo assim na melhora e no tempo de permanência 

do paciente nesse setor. 
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Ciências e Saúde – Resumo 20 

Título: A COMPOSTAGEM NA PRODUÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS CA-

SEIROS 

Autoria: Lucianna Arruda Rodrigues245; Vinícius Castro Santos246; Péricles Sena 

dos Santos Júnior247; Thiago Santos Gomes248; Lenir Silva Abreu249  

Resumo: Os resíduos sólidos orgânicos descartados inapropriadamente e a ali-

mentação rica em fertilizantes agrícolas geram sérios problemas de saúde e ambi-

entais. Este trabalho objetivou criar composteiras para transformação de resíduo 

orgânico em adubo orgânico para: minimizar a quantidade de lixo descartado, ferti-

lizar hortas caseiras e garantir alimentos de melhor qualidade para as famílias. Fo-

ram construídas três composteiras, cada uma utilizando-se de dois galões d’água 

de 20 litros devidamente recortados, tiras de câmara de ar de bicicleta, saco de 

cebola reaproveitado da feira e algumas minhocas californianas (Lumbricus ru-

bellus), a fim de transformar o resíduo orgânico e coletar o chorume produzido no 

processo de compostagem. Consequentemente, gera-se um ciclo sustentável e 

mais saudável. Para a decomposição dos produtos orgânicos (apenas de origem 

vegetal) deve-se equilibrar a quantidade de material orgânico e matéria seca 

(grama, folhas, serragem de madeira não-tratada, palha, etc) para que não haja 

liberação de gás metano causador de mau cheiro e atrativo de vetores; o material 

deve ser revirado periodicamente. Aproximadamente 45 dias após o início do pro-

cesso, já se pode retirar a primeira leva de substrato e de chorume para adubagem 

e prevenção de pragas. O desenvolvimento das composteiras mostrou-se capaz de 

estimular o pensamento crítico na utilização de substrato caseiro em um modelo 

orgânico e sustentável de plantação de subsistência em ambientes urbanos. Tam-

bém pode ensinar a importância do trabalho em equipe, a qual deve se manter unida 

ao longo de todo o processo. 

Palavras-chave: Alimentação Orgânica; Composteira; Horta; Saúde; Sustentabili-

dade. 
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Ciências e Saúde – Resumo 21 

Título: I FEIRA DE SAÚDE: A ARTE DE VIVER SAUDÁVEL 

Autoria: Ana Paula Pessoa de Oliveira250; Anna Carla Ribeiro Moreira251; Aylla La-

nini Axer Damasceno252; Lucas Alves Noronha Barreto253 

Resumo: A I FEIRA DE SAÚDE: A ARTE DE VIVER SAUDÁVEL foi um evento 

aberto ao público e sem fins lucrativos realizado no dia 20 de Agosto no Centro 

Diagnose. Foi concretizada pela parceria entre a Universidade Federal do Sul da 

Bahia (UFSB), a Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura de Teixeira de Freitas. 

Buscou-se promover de o estilo de vida saudável e atuar no âmbito da prevenção 

de doenças por meio de ações educativas. Sendo assim, evidenciou a educação 

como prática de liberdade, buscando informar e sensibilizar a comunidade no que 

concerne a melhoria da qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: Atenção Básica; Educação em Saúde; Promoção de Saúde. 
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Ciências e Saúde – Resumo 22 

Título: GRAVIDEZ PRECOCE NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO 

BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA EM ILHÉUS/ BAHIA. 

Autoria: Laís Leal Dieb254; Fabiane Soares dos Santos255; Luísa de Oliveira San-

tos256; Sandra Adriana Neves Nunes257 

Resumo: A gravidez na adolescência configura-se como um problema de saúde 

pública e social. Segundo SENA FILHA (2013), a sexualidade dos adolescentes e 

aspectos da reprodução devem ser compreendidos através do contexto das modifi-

cações ocorridas ao longo dos anos sobre a conjuntura intergeracional. Sendo um 

fenômeno multifatorial requer atuação integrada de ações educativas, sociais e de 

saúde. A intervenção será realizada em pré-adolescentes e adolescentes do sexo 

feminino com idades entre 10 e 20 anos pertencentes a Unidade de Estratégia de 

Saúde da Família no bairro Nossa Senhora da Vitória em Ilhéus/ Bahia. Na adoles-

cência ocorre a maturação sexual, iniciam-se os conflitos pessoais e familiares. É 

neste momento que a educação e a promoção em saúde surgem como importantes 

armas de enfrentamento da gravidez precoce, contribuindo de forma positiva nos 

valores e comportamentos que permeiam a vida das adolescentes. A intervenção 

conta com ações que fortalecem e valorizam a prevenção e promoção da saúde 

sexual e reprodutiva das participantes, contribuindo para a redução do alto índice 

de gravidez precoce no bairro Nossa Senhora da Vitória em Ilhéus/ Bahia, por meio 

do fortalecimento do vínculo entre os agentes comunitárias, profissionais de saúde, 

adolescente e seus familiares. 

 

Palavras-chave: Gravidez na Adolescência, Promoção da Saúde, Sexualidade 
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Ciências e Saúde – Resumo 23 

Título: PERFIL DOS BAIRROS ACOMETIDOS POR ARBOVIROSES (DENGUE, 

ZIKA E CHIKUNGUNYA) E SUA RELAÇÃO COM SANEAMENTO BÁSICO NO MU-

NICÍPIO DE ITABUNA/BA, ENTRE JANEIRO A MAIO DE 2016 

Autoria: Crystine Nascimento Santos Tanajura258; Francismary Alves259 

Resumo: A preocupação com o meio ambiente, associado ao bem-estar social, 

vem emergindo ao longo dos anos, trazendo uma nova forma de reflexão em se 

tratando das exigências as quais estão sendo prioritárias no momento. O presente 

estudo é de caráter documental, através de coleta de dados nos sistemas de infor-

mação disponíveis na rede virtual, utilizando-se dos descritores de busca “arbovi-

rose”, “saneamento básico”, bem-estar social” e “Itabuna”. Bem como, tabela dispo-

nibilizada pela equipe de Vigilância em Saúde, pertencente à Prefeitura Municipal 

de Itabuna/BA, informando as notificações por mês (de janeiro a maio de 2016), 

segundo o bairro acometido pelas arboviroses (Dengue, Zika e Chikungunya) da 

referida cidade. Critério de inclusão dos bairros era que possuísse 200 ou mais ca-

sos notificados no total da soma dos meses de 2016. De acordo com os achados, 

dentre os 90 bairros catalogados pela Vigilância Epidemiológica de Itabuna, 25 bair-

ros enfrentam situação de calamidade, com alto índice de acometimento de sua 

população pelas 3 arboviroses, destacando-se nesse cenário o Califórnia e o Santo 

Antônio, que, juntos, acumulam cerca de 20% (5.770 casos) da totalidade das noti-

ficações, cujos estes, são considerados bairros periféricos e que carecem de sane-

amento básico. Isto ratifica a situação do município, com um saneamento insufici-

ente, transformando esse território mais propício a deflagrações de epidemias, 

como essa das arboviroses em 2016, além da escassez de água nesse mesmo 

período, advindos de um temporada de longa estiagem, destarte, muitas pessoas 

acabam reservando água de forma inadequada, sem medidas protetivas, afim de 

evitar o desenvolvimento das larvas do mosquito Aedes aegypti, que encontra um 

habitat ideal para sua proliferação e contaminação. 

Palavras-chave: Arbovirose; Epidemia; Saneamento Básico. 
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Ciências e Saúde – Resumo 24 

Título: BOTULISMO ALIMENTAR: O CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE 

OS PERIGOS DA DOENÇA 

Autoria: Laís Leal Dieb260; Lucas Gabriel da Silva Gomes 261 

Resumo: O Botulismo alimentar é uma doença resultante da ação da neurotoxina 

do bacilo Clostridium botulinum, um Gram positivo, anaeróbico e produtor de espo-

ros. (CARDOSO et al). Seu modo de transmissão se dá pela ingestão de alimentos 

contaminados pela toxina. Segundo Junqueira e Serrano (1994), a toxina tem atua-

ção no sistema nervoso periférico impedindo a liberação da acetilcolina ocasio-

nando a paralisia. Tendo maior incidência em conservas e alimentos produzidos 

artesanalmente. Por ser uma doença de pouco conhecimento do público em geral, 

é facilmente confundida com uma intoxicação alimentar comum. O artigo trata-se 

de uma pesquisa qualitativa, foi aplicado um questionário a 60 participantes acerca 

do seu conhecimento sobre o botulismo e segurança alimentar. De acordo com o 

questionário, 68,8% dos participantes não conhecem o Botulismo alimentar, 46,9% 

não tem conhecimento prévio sobre segurança alimentar e não fazem leitura dos 

rótulos de alimentos e 21,9% não verificam se existem boas práticas de higiene no 

preparo de alimentos antes de consumi-los. A educação sanitária da população é 

fundamental, pois são as conservas caseiras e os alimentos provenientes de esta-

belecimentos clandestinos os maiores responsáveis pelos surtos de intoxicação bo-

tulínica (BRASIL, 2002). Com base nos dados do questionário, a população apre-

senta um baixo conhecimento do Botulismo alimentar, o que diminui a profilaxia da 

doença e seu êxito terapêutico, visto que esse está diretamente ligado a precoci-

dade com que é iniciada. A toxina botulínica é letal. Sendo necessárias algumas 

medidas de prevenção, como verificação de existências de boas práticas de higiene, 

processamento térmico adequado de alimentos, bem como a identificação do botu-

lismo como sendo um problema de saúde pública. 

Palavras-chave: Alimento; Contaminação Alimentar; Saúde Pública; Segurança 

Alimentar. 
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Ciências e Saúde – Resumo 25 

Título: PROMOÇÃO DE SAÚDE PARA A COMUNIDADE UFSB CAMPUS PAULO 

FREIRE, 2016 

Autoria: Elves Soares Meira262; Lourrane de Souza Pereira263; Amanda Melo Xa-

vier264 

Resumo: O Brasil comemora, no dia 5 de agosto, o Dia Nacional da Saúde para 

conscientizar a população para os cuidados em saúde. Com o objetivo de estimular 

a comunidade da UFSB Campus Paulo Freire (CPF) a pensar e cuidar da sua sa-

úde, nos dias 08/09 de agosto foram realizadas várias ações de promoção de saúde 

nas dependências do CPF. Foram montados stands nos corredores e em pequenas 

salas. Com a colaboração dos técnicos da secretaria da saúde do município que 

ofertaram insumos, dos estudantes do BI Saúde, docentes e discentes do PET Sa-

úde foi possível atender docentes, discentes e técnicos no período da tarde e noite. 

Um total de 66 pessoas foram vacinadas, com predomínio de estudantes (69,7%), 

do sexo feminino (68,2%), na faixa etária de 22 a 35 anos (40,9%). Destes, 84,8% 

estavam com a vacinação atrasada e 57,6% tomaram mais de um tipo de vacina. 

No stand de medidas antropométricas foram atendidas 146 pessoas, a maioria es-

tudantes (79,5%), do sexo feminino (58,2%), na faixa de 18 a 21 anos (43,2%). Na 

classificação do IMC 59,6% estavam com peso normal e 28,8% com sobrepeso.  

Passaram pela Testagem Rápida (HIV e Hepatite B e C) 110 pessoas. Destas, 

86,4% estudantes, sexo feminino (71,8%), na faixa de 18 a 21 anos (55,5%). Téc-

nicos da Fundação HEMOBA orientaram 17 pessoas sobre a possibilidade de doa-

ção de medula óssea. Outros stands ofereceram informações sobre alimentação 

saudável, programas de controle de tabagismo e prevenção de câncer da mama. 

Nas salas de aulas estudantes e profissionais de educação física fizeram técnicas 

de relaxamento durante cinco minutos.  Aula de Yoga também foi apreciada por 

algumas pessoas.  O evento propiciou a comunidade da UFSB CPF a oportunidade 

de cuidar da sua saúde, principalmente estudantes, que foi o público mais interes-

sado. 

Palavras-chave: Promoção de Saúde; Prevenção; Cuidado. 
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Humanidades e Educação – Resumo 01 

Título: DESAFIOS DA MOBILIDADE URBANA EM TEIXEIRA DE FREITAS 

Autoria: Erika Aparecida Ramalho Macedo265; Fernanda Moreira Tigre266; Lethícia 

Nunes de Lemos Vasconcelos e Aires267; Quezia Silva dos Santos268 

Resumo: A mobilidade urbana no Brasil tornou-se um dos assuntos mais discutidos 

e analisados nos últimos anos. Diante do intenso fenômeno da urbanização, que 

aumenta significativamente o número de moradores nas áreas urbanas, aqueles 

que precisam locomover-se sentem rapidamente os reflexos dessa realidade inin-

terrupta. Afinal, segundo projeções feitas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geogra-

fia e Estatística), até 2020, 90% da população brasileira estará vivendo nas cidades. 

Assim, um dos resultados ocasionado pelo fato descrito anteriormente é o inchaço 

ágil das ruas e avenidas de todo o país. Assim sendo, a temática em questão en-

frenta problemáticas amplas, sucessivas e nítidas. Perante a má qualidade dos 

transportes públicos, caracterizado pela superlotação, a longa espera nos pontos 

de ônibus e o aumento da tarifa, milhares de indivíduos optam por obterem seus 

próprios veículos. Consequentemente, os congestionamentos tornam-se parte dos 

desafios ao sair de casa para o trabalho, para a universidade ou qualquer outro 

destino, que transforma-se em uma viagem longínqua e exaustiva. Além disso, di-

ante do aumento do fluxo de automóveis, responsáveis por 78% dos poluentes emi-

tidos, juntamente com a poluição sonora, a saúde humana depara-se com transtor-

nos respiratórios, auditivos e até emocionais. Em vista do contexto vivido pelo corpo 

social, a temática abordada necessita de uma reflexão atenta dos cidadãos. Por 

essa razão, o principal objetivo do trabalho, marcado pela observação, obtenção de 

imagens e vídeos, e um pequeno formulário feito na internet, é demonstrar, parcial-

mente, a realidade do trânsito da cidade de Teixeira de Freitas, assim como as pro-

blemáticas que envolvem a mobilidade urbana na cidade. Com base em pesquisas 

sobre o âmbito geral do assunto, posteriormente, a pesquisa de campo voltou-se, 

especificamente para os habitantes da localidade em questão. Dessa forma, através 

de questionamentos embasados em quesitos rotineiros que passageiros, pedestres 

e motoristas convivem, como o tempo de espera por um transporte, foi possível 
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perceber a magnitude do conteúdo. Como forma de complementar a pesquisa, a 

visualização de duas avenidas, marcadas por um grande fluxo de veículos e pes-

soas, foi essencial para a contribuição do entendimento do assunto abordado. 

Palavras-chave: Urbanização; Congestionamentos; Poluição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Humanidades e Educação – Resumo 02 

Título: DISCRIMINAÇÃO AOS PACIENTES DO CAPS: PERSPECTIVA DOS FUN-

CIONARIOS 

Autoria: Amanda Barros Bomfim269; Caroline Dos Santos Silva Cristo270; Cleidiane 

Conceição Anunciação271; Liliane Brito De Andrade272 

Resumo: A saúde mental se configura parte integrante do conceito ampliado de 

saúde, definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como “estado de com-

pleto bem estar físico, mental e social, e não  meramente  a  ausência  de  doença  

ou incapacidade” (OMS, 1946). Segundo a OMS  os  portadores  de  transtornos  

mentais  estão  sujeitos  a diversas formas de discriminação [...] “a  incapacidade  

de  integrar-se  devidamente  à  sociedade  como consequência  dessas  limitações  

pode  aumentar  o  isolamento  experimentado  pelo indivíduo, o que pode, por sua 

vez, exacerbar o transtorno mental” (OMS, 2005). Metodologia: Para a elaboração 

do trabalho foram distribuídos 12 formulários, constando 4 questões  em  cada  um.  

Através  deles  verificou-se,  segundo  a  perspectiva  dos funcionários, se há dis-

criminação aos pacientes,  estendendo  aos  três  Centros  de  Atenção Psicossoci-

ais (CAPS) existentes em Teixeira de Freitas.  Resultados: De acordo com os en-

trevistados, é evidente que os pacientes dos Centros de Atenção psicossocial  so-

frem  discriminação,  e  frequentemente  relatam  que os principais  agentes  discri-

minatórios  são  a  família  e  os  amigos [...]  Dentre os motivos da discriminação 

está o desconhecimento da doença/tratamento e o simbolismo social negativo que 

os transtornos mentais geralmente têm. Os  pacientes  discriminados  por  seu  meio  

social  encontram  grandes dificuldades  no  processo  de  reinserção  a  sociedade  

e  de  elaboração  de  vínculos, que  podem  ser  expressas  em  seu  comporta-

mento/tratamento. 

Palavras-chave: Saúde Mental; Discriminação; Teixeira de Freitas. 
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Humanidades e Educação – Resumo 03 

Título: PROJETO DE ACESSIBILIDADE 

Autoria: Israel Jonatas273 

Resumo: A educação tem papel importante na sociedade e por isso em meios às 

dificuldades que os deficientes passam em seu dia-a-dia é fundamentada a inclusão 

onde todos tenham direitos de espaço comum em todas as dimensões da vida. Com 

isso todos os alunos tenham suas necessidades especificidades atendidas e seus 

desafios discutidos. 

Palavras-chave: Deficiência; Acessibilidade 
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Humanidades e Educação – Resumo 04 

Título: ACOMPANHAMENTO DAS SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES 

DE PORTO SEGURO 

Autoria: Thamiris Pereira David274; Rodrigo Tadeu Rubio Prosdocimi Albert275 

Resumo: Este trabalho apresenta uma análise a respeito da produção legislativa 

dos vereadores do Município de Porto Seguro - Bahia, utilizando dados coletados 

sobre projetos de lei, resoluções, indicações e requerimentos desenvolvidos, faltas, 

gastos com subsídios pagos aos parlamentares, passagens aéreas e diárias pagas 

por viagens realizadas, ao longo do ano de 2015.  A partir dos dados coletados e 

utilizando-se de ferramentas computacionais, foi elaborado um estudo das ativida-

des exercidas pelos vereadores, e seu impacto na vida do cidadão Portosegurense, 

levando em consideração os custos para a manutenção das atividades parlamenta-

res. 

Palavras-chave: Câmara de Vereadores; Gastos Públicos; Portal da Transparên-

cia; Produtividade Legislativa. 
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Humanidades e Educação – Resumo 05 

Título: REATIVAÇÃO DA RÁDIO COMUNITÁRIA NO QUILOMBO DE HELVÉCIA 

PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Autoria: Jessica Christina Carvalho Nunes276; Carol de Jesus Rodrigues277; Alice 

Lemos Santos278; Rocío Elizabeth Chávez Alvarez279 

Resumo: Este trabalho de intervenção em desenvolvimento no Quilombo de Hel-

vécia, no Extremo Sul da Bahia, teve como objetivo incentivar a reativação da antiga 

rádio-poste comunitária e desenvolver uma programação radial voltada para a pro-

moção da saúde. Baseado na pedagogia da autonomia de Paulo Freire e na meto-

dologia da pesquisa-ação, uso-se das técnicas de observação participante, entre-

vista semiestruturada e oficinas em grupos focais com 25 monitores voluntários en-

tre jovens, idosos e mulheres da comunidade. Resultados: criação de grades de 

programação radial semanal com os temas: Momento Saúde – preventivos, alimen-

tação saudável, hipertensão arterial, diabetes, esportes e capoeira, álcool e outra 

drogas, agentes comunitários em saúde, higiene bucal; Saúde do Homem – elimi-

nando tabus, câncer de próstata, hora do homem!; Saúde da Mulher – a mulher e 

seu corpo!, gestação, parto, câncer de mama; Saúde Infantil – nascimento, ama-

mentação; Saúde do idoso; Mestres dos saberes tradicionais e plantas medicinais; 

Preservação das bicas e meio ambiente; Higiene e sustentabilidade; Papo de ado-

lescente, Viver bem e cultura da paz. O protagonismo dos envolvidos favoreceu a 

autoconfiança para as futuras responsabilidades de direção, manejo e organização 

da rádio-poste, dando-lhes a oportunidade de divulgar e transmitir por meio deste 

canal de informação suas experiências e vivências sobre saúde dentro da realidade 

comunitária. Sentiram-se motivados para reativar a futura rádio-poste comunitária e 

felizes pelas metas alcançadas até agora ao serem encorajados na criação de te-

mas para a futura programação da rádio, estando prontos para assumir esse desafio 

adotando os princípios de autonomia, democracia, liberdade de expressão e traba-

lho em equipe, de forma coletiva e integradora. 
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Palavras-chave: Comunicação; Grupo com Ancestrais do Continente Africano; Par-

ticipação Social; Promoção da Saúde; Rádio; Saúde de Minorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Humanidades e Educação – Resumo 06 

Título: EDUCAÇÃO E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: A LEI 11.645/08 NO CEN-

TRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, GESTÃO E TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO ÁLVARO MELO VIEIRA 

Autoria: Valéria Sales dos Santos280; Gabrielle dos Santos Pereira281; Jailson Car-

valho Guerra282; Flordeni Santos Matos Freitas (Orientadora)283  

Resumo: A lei 11.645/08 obriga todas as escolas públicas e privadas a terem o 

ensino da História e Cultura afro-brasileira e Indígena. Com esta lei, busca-se valo-

rizar a cultura dentro das escolas, para ampliar a discussão que trata da diversidade 

cultural . O projeto foi iniciado em nossa Unidade Escolar com a finalidade de inves-

tigar de que maneira dá-se a aplicação da referida lei, proporcionando uma reflexão 

com a comunidade escolar e, sobretudo, para que a nossa escola seja um espaço 

de convivência pluricultural e que respeite a diversidade. Na construção deste pro-

jeto utilizou-se como recurso de análise a abordagem metodológica da pesquisa 

bibliográfica, bem como um levantamento de dados quantitativos, retirados dos 

questionários aplicados aos professores e alunos do CEEPGTIAMEV. Os questio-

nários foram aplicados a professores das áreas de Linguagens, Humanas, Biológi-

cas e Exatas, sendo 5 professores de cada uma das áreas citadas. Entre os discen-

tes, realizamos 80 questionários nas turmas de 1º ano e nas turmas de 4º ano do 

turno matutino. Percebemos que a grande maioria dos alunos desconhecia o di-

ploma jurídico, porém informaram que os professores abordavam o tema exigido 

pela lei. Identificamos que a melhor forma de abordagem do tema para os alunos é 

o debate e trabalhos propostos pelos professores. Para 37 alunos o tema é interes-

sante e para 41, muito importante. Somente 2 alunos disseram achar a discussão 

desnecessária. Quanto aos professores, identificamos que 10 especificam no plano 

de curso a temática e 8 disseram que não abordam. O estudo demonstrou que  para 

despertar no aluno a reflexão sobre a temática, a escola precisa proporcionar ativi-

dades, abordagens nas aulas e uma proposta de ensino que tenha como meta a 

educação para as relações étnico-raciais. 

Palavras-chave: Conhecimento; Cultura; História. 
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Humanidades e Educação – Resumo 07 

Título: REATIVAÇÃO DA RÁDIO COMUNITÁRIA NO QUILOMBO DE HELVÉCIA 

PARA A PROMOÇÃO DA CULTURA 

Autoria: Janderson da Fonseca Neves284; Rocío Elizabeth Chávez Alvarez285 

Resumo: Este trabalho de intervenção, em desenvolvimento, na comunidade qui-

lombola de Helvécia, no Extremo Sul da Bahia, teve como objetivos incentivar a 

reativação da antiga rádio comunitária e desenvolver uma programação radial vol-

tada para a promoção da cultura e história quilombola. Baseado na pedagogia da 

autonomia de Paulo Freire e na metodologia da pesquisa-ação, fez uso das técnicas 

de observação participante, entrevista semiestruturada e oficinas em grupos focais 

com 25 monitores voluntários entre jovens, mulheres e idosos da comunidade. O 

resultado das oficinas foi criação de grades de programação semanal com os temas: 

O que é ser quilombola?; A história do quilombo de Helvécia; Cultura regional – 

danças tradicionais, capoeira – arte, cultura e esporte, comidas típicas do Quilombo; 

Patrimônio vivo – a história dos anciãos quilombolas; Cultura da paz e direitos qui-

lombolas; Respeito à diversidade; Museu de Helvécia; Músicas, cantigas e o samba 

de roda; Cultura Viva – artesanato, teatro quilombola, festa da Nossa Senhora da 

Piedade, festa Moros e Cristãos; Consciência negra, Educação cultural para jovens. 

Os participantes mostraram um alto grau de interesse e potencial para transmitir 

suas experiências e vivências sobre a promoção da cultura e história quilombola. O 

projeto desenvolveu o protagonismo e autoconfiança dos participantes para as fu-

turas responsabilidades dentro da rádio-poste. Consideraram as oficinas muito im-

portantes para “negoçar” (falar) sobre sua própria realidade cultural e para criar 

meios de divulgar seus conhecimentos e experiências sobre seu passado, presente 

e futuro quilombola, sentindo-se prontos para assumir o desafio da rádio comunitária 

com liberdade de expressão, autonomia, democracia e união de todos os membros 

da comunidade. 

Palavras-chave: Participação Social; Cultura; Rádio, Comunicação, História, Grupo 

com Ancestrais do Continente Africano 
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Humanidades e Educação – Resumo 08 

Título: CONSTRUÇÃO DE JOGOS VIRTUAIS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS II 

Autoria: Suzana dos Santos Pereira286; Vinicius Santos Oliveira287; Gleice Kelle de 

Souza Silva288; Tyandrer Macedo Boldt289 

Resumo: Os conteúdos de Ciências geralmente são vistos como difíceis e compli-

cados, aos olhos de alunos da Educação Básica. Grande parte dessa concepção 

se dá por conta da maneira tradicional que os conteúdos são apresentados em sala 

de aula. Com isso, é necessário propor novas maneiras de se trabalhar Ciências na 

escola. Uma das medidas encontradas é a união entre tecnologia e ensino por meio 

da elaboração de jogos virtuais e aplicativos que apresentem os conceitos científi-

cos. Assim, o objetivo desta pesquisa é analisar a viabilidade de um jogo virtual para 

o ensino de Ciências nas séries iniciais. Para isso, será elaborado um jogo virtual 

que possui como foco o tema Estados Físicos da Matéria. Para aproximar o conceito 

e o cotidiano do jogador, será utilizado o tema Ciclo da água. Após a construção, o 

jogo será testado com alunos do ensino fundamental, e por professores de Ciências 

da cidade de Ilhéus/BA. 

Palavras-chave: Ciclo da Água; Ciências; Jogo Virtual. 
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Humanidades e Educação – Resumo 09 

Título: ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ECUMENISMO E DIÁLOGO INTER-RE-

LIGIOSO: PROMOÇÃO DE SAÚDE E CULTURA DA PAZ 

Autoria: Vicente Izidro de Souza290; Edevilson de Godoy291 

Resumo: O ser humano vive em sociedades, fazendo-se necessário compreender 

e respeitar ao próximo, suas culturas, crenças e religiões. Este estudo apresenta 

relato de experiências e observações vivenciadas no estágio supervisionado do 

curso de Bacharelado em Teologia do Centro Universitário Claretiano entre os anos 

de 2014 e 2015, também aliando questões espirituais e saúde através de conceitos 

e técnicas adquiridas no Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da Universidade 

Federal do Sul da Bahia. O estágio foi realizado no Sindicato dos Agentes Comuni-

tários de Saúde do Estado de São Paulo (SINDICOMUNITÁRIO/SP), em suas reu-

niões de educação popular para convivência em condomínios. O SINDICOMUNI-

TÁRIO/SP é uma entidade representativa de cunho trabalhista e social que promove 

encontros educativos dialogados em seus projetos. Desta forma, foi possível cum-

prir o objetivo geral de promover interações sobre o ecumenismo e o diálogo inter-

religioso, sua necessidade, importância, e o papel deste diálogo na sociedade, na 

família e no estado, apresentando suas contribuições na promoção de saúde e cul-

tura da paz. Tal experiência aconteceu com pessoas inscritas nos projetos habita-

cionais, através de observações, interações e análises das reuniões e estruturas 

físicas e ideológicas do sindicato. Através deste estágio supervisionado em ecume-

nismo e diálogo Inter-religioso em ambiente não dogmático, foi possível perceber a 

dimensão e a importância do trabalho do teólogo, entendendo que não se restringe 

apenas a espaços eclesiais, mas a todos os espaços de convívio humano. Estas 

percepções contribuem para a construção da identidade profissional, na busca da 

promoção de cultura da paz e saúde psicossociocultural e espiritual dos indivíduos 

e das coletividades. 

Palavras-chave: Religiosidade; Saúde; Espiritualidade. 
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Humanidades e Educação – Resumo 10 

Título: O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E SUA RELAÇÃO 

COM UMA PROPOSTA GENÉRICA DE POLÍTICA INTEGRADA DE COMBATE A 

FOME NO BRASIL 

Autoria: Matheus Lopes da Silva292; Alessandra Buonavoglia Costa Pinto293 

Resumo: A temática do combate a fome tem sua retomada, desde os anos 2000, e 

está relacionada com vários fatores, principalmente, a contínua e ainda existente  

situação de pobreza e da vulnerabilidade das famílias no Brasil, especialmente nos 

grandes centros, agravada pela crise econômica e pelo crescimento do desemprego 

nos últimos anos. Este estudo busca enfatizar a importância da seguridade do prin-

cípio da dignidade humana pondo em plano a sua intangibilidade e reforçando a 

responsabilidade do Estado em assegurar às pessoas condições existenciais míni-

mas para uma vida saudável, podendo realizar através de políticas de segurança 

alimentar, o combate a fome no País. Para a realização desta pesquisa de cunho 

qualitativo foi realizado uma revisão em literaturas brasileiras das últimas duas dé-

cadas sobre o tema. Após a sondagem dos textos, notou-se que enquanto a situa-

ção econômica do País não progride é necessário a implementação de eixos de 

ação e por isso, elencou-se alguns deles formando uma proposta genérica de polí-

tica pública que seria adequada a atual conjuntura. Essa política pública pensada  

para solucionar o problema em questão, 3,4 milhões de pessoas subalimentadas 

no país atualmente, envolve um esquema com cinco ações, dentre elas o aumento 

da oferta de alimentos básicos, a melhora na renda das famílias, o barateamento 

da alimentação, o combate ao desperdício e por último, ações específicas de in-

cumbência dos órgãos regionais como as prefeituras. Todas essas ações foram 

elencadas neste estudo de maneira a assegurar a qualidade intrínsseca e distintiva 

de cada ser humano, teoricamente defendida pelo Direito e seus operadores, que o 

faz merecedor de respeito: A dignidade da pessoa humana. 

Palavras-chave: Combate à Fome; Segurança Alimentar; Subalimentação; Vulne-

rabilidade Social. 
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Humanidades e Educação – Resumo 11 

Título: A REFORMA DO ENSINO MÉDIO: A AMEAÇA DOS SABERES NOTÓRIOS   

Autoria: Angela de Novais Santos294  

Resumo: As necessidades de mudanças no Ensino médio começaram a serem 

pensadas depois que o MEC o divulgou os resultados de desempenho dos alunos 

da prova do Enem em 2015, mais foi com a divulgação (Ideb) 2015 que o assunto 

tomou proporções polêmicas.  O levantamento apontou que mais uma vez o Brasil 

não atingiu a meta proposta para o rendimento escolar.Tal divulgação fez o com 

que o atual governo Brasileiro acelerasse a aprovação do Projeto de Lei nº 

6840/2013, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes 

e Bases- LDB. Uma das mudanças será questionada trata-se da contratação de 

professores, a lei exigia que os professores fossem trabalhadores de educação com 

diploma técnico ou superior em área pedagógica afim. Sendo a medida provisória 

aprovada fica permitido à contratação de “profissionais de notório saber” para dar 

aulas. A reforma do ensino médio pode apresentar ameaça aos cursos de licencia-

tura, e trará a sala de aula profissional com deficiência didática e em métodos inter-

disciplinar. A interdisciplinaridade é integração interna e conceitual que rompe a es-

trutura de cada disciplina para construir uma axiomática nova e comum a todas elas, 

e a contratação de um profissional com notório saber, específico pode injeçar o en-

sino, e fazer com que os rendimentos escolares sejam ainda piores do que os apre-

sentados.   Por esse motivo defendo a contratação de profissionais que garantam 

integração global de várias ciências que seria a justaposição de disciplinas diversas 

mais ou menos "próximas" no campo do conhecimento, para o desenvolvimento 

desse processo é fundamental que o profissional seja formado em áreas pedagógi-

cas, por entender que os cursos de licenciatura contribuem para o desenvolvimento 

de habilidade e competências interdisciplinar. 

Palavras-chave: Ensino Médio; Educação; Interdisciplinar; Saberes Notórios.   
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